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K R Á S A

KRÁSNE CHCEME BY! V KA"DOM VEKU, NO NA VE#KÉ ZÁSAHY RAD$EJ ZABUDNIME! JEMNÁ KOREKCIA A PREVENCIA, TO JE CESTA, KTOROU BY SME SA MALI UBERA! PRED TRIDSIATKOU. 

!o by sme mali stihnú"

Text Gabriela !írová

eautifikácia alias !krá!"ovanie 
na mieru je trendom posledn#ch 
rokov. Je skvelé, $e niektoré pro-

porcie doká$u na klinike upravi% v prie-
behu pár minút. Nejde v!ak o v#razné 
napodob&ovanie $ien z Instagramu, ale 
o odstránenie drobn#ch nedostatkov a 
upravenie súmernosti. Mlad!ie diev'atá 
niekedy pod"ahnú tlaku sociálnych sietí 
a ich rozhodnutie mô$e by% z dlhodobé-
ho h"adiska nesprávne. Navy!e aj ne-
napravite"né, najmä ak si na to vyberú 
nevhodného lekára. Na opatrnos% v roz-
hodovaní upozor&uje MUDr. Barbora 
Brezová, PhD., MPH, MHA, plastická 
chirurgi'ka a !pecialistka estetickej 
medicíny: „Medzi bezpe'né preventív-
ne o!etrenia patrí napríklad aplikácia 
botulotoxínu. T#m redukujeme po'iato'né mimické vrásky. 
Aj pod"a celosvetov#ch !túdií sa prvá aplikácia odporú'a v 
tridsiatom roku $ivota. V tomto veku sa vráska (zlom ko$e) 
nevytvorí. Aplikácia musí by% pravidelná a v rozumnej miere. 
Pod"a ve"kej !túdie, na ktorej ur'itej skupine "udí ukazovali fo-
tografie tvárí a tipovali im vek, sa toto opatrenie ukázalo ako 
ve"mi efektívne. (u)om, u ktor#ch bol nieko"ko rokov pravi-
delne aplikovan# botox, udali testovaní priemerne o devä% ro-
kov menej! *i$e ide o skuto'n# antiageing.“

Zv!raznenie prirodzenej krásy
Dr. Barbora Brezová )alej spres&uje: „Pri takzvan#ch beauti-
fika'n#ch o!etreniach doslova modelujeme tvár tak, aby sme 
dosiahli estetickej!í v#sledok. Odstránime ur'ité nedokona-
losti a zv#razníme pekné 'rty tváre. U niekoho toto o!etrenie 
mô$e zah+&a% korekciu nosa, u iného vyrovnanie brady, zjem-
nenie kruhov pod o'ami alebo in#ch, 'asto geneticky dan#ch 
'+t. V$dy v!ak platí jedno hlavné pravidlo: vykonávame ich 
s citom, s pou$itím kvalitn#ch materiálov a s oh"adom na to, 
ako bude tvár neskôr starnú%. Dovolím si tvrdi%, $e práve na 

to mnoho $ien aj lekárov zabúda. Proces 
starnutia a to, ako sa jednotlivé vrstvy 
tváre budú meni% 'i ak# je kto morfotyp, 
treba bra% do úvahy. Mô$e sa napríklad 
sta%, $e lícne kosti takzvaného topmo-
del looku budú po nieko"k#ch rokoch 
vyzera% ako opuchnuté a budú tvár de-
formova%.“

Nezabúdajte na pravidelnú sta-
rostlivos"
Aj pravidelné kozmetické o!etrenia tváre, 
fotoprotekcia a pou$ívane retinoidov zo-
hrávajú dôle$itú úlohu pred tridsiatkou. 
Nevynímajúc zdrav# $ivotn# !t#l. Pra-
videlná náv!teva estetickej kliniky mô$e 
zah+&a% o!etrenie mezoterapiou alebo 
plazmou, ktorá ple% nádherne vypne a 

zjemní prvé, drobné vrásky. Procedúry, ktoré na!tartujú tvorbu 
kolagénu, sú v$dy dobrou vo"bou. 

Na tieto zákroky je e#te priskoro
Ni%ov# lifting u mlad#ch $ien do 30 rokov nie je potrebn#. 
Spev&ujúce nite v tkanive spôsobujú traumu a ove"a lep!ie 
je podstupova% prístrojové o!etrenia a menej invazívne me-
tódy. Mlad!ie $eny vyh"adávajú plastického chirurga 'asto 
aj pre zvä'!enie prsníkov. Zvy'ajne chcú podstúpi% operáciu 
e!te pred t#m, ako majú deti. No musia po'íta% s t#m, $e tvar 
prsníka sa po'as tehotenstva a po &om zmení. Dr. Barbora 
Brezová sa 'asto stretáva aj s t#m, $e diev'atá tú$ia po ur'itej 
dokonalosti a sú ochotné zájs% k lekárovi, ktor# nemá dosta-
to'nú kvalifikáciu. Neu!etria v!ak peniaze, preto$e následné 
opravy mô$u by% ove"a drah!ie. Dnes u$ estetická medicína a 
plastická chirurgia na!%astie nie je tabu a o!etrenia sa stávajú 
dostupnej!ími. Prístup k zákrokom je otvorenej!í, lekár doká-
$e napravi% nedostatky a zv#!i% sebavedomie. Ale v prvom rade 
musí by% $ena so sebou celkovo spokojná. Ka$dá je krásna, aj 
ke) nie je úplne fyzicky dokonalá. 

MUDR. BARBORA BREZOVÁ
Pôsobí v známej bratislavskej klinike krásy 
a zverujú sa jej do rúk známe !eny. Mlad-
"ím !enám odporú#a najmä procedúry, 
ktoré na"tartujú tvorbu kolagénu, pôso-

bia preventívne a nie sú invazívne.

pred tridsiatkou
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