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K R Á S A

MUDr. Barbora Brezová 
sa pozrela na zúbok 

svetovým celebritám  
a prezradí vám, ako sa 

z tuctových dievčat stali 
dokonalé krásky.TRIKY
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BELLA
HADID
V prípade Belly sa skombinovalo 
viacero zákrokov a nevyhla sa ani tým 
operačným, ako rinoplastika (operácia 
nosa). Modeláciu tváre a jej optické 
zúženie dosiahli pomocou aplikácie 
výplní kyselinou hyaluróronovou  
a botulotoxínu. Aj zvýraznenie pôvod-
ne úzkej pery sa dosiahlo pomocou 
kyseliny hyalurónovej. Jednou z najvý-
raznejších zmien sú však takzvané foxy 
eyes. Populárny trend viacerých super-
modeliek. Na mierne mačací pohľad 
a potiahnutie obočia týmto smerom 
musíme použiť niťový lifting. Svoje 
klientky vždy upozorňujem na to, že aj 
keď sú niektoré zákroky považované 
za neinvazívne a dočasné, tak svoju 
stopu zanechajú a tá nemusí byť vždy 
len pozitívna. Všetko s mierou, čo je 
trendy dnes, o pár rokov môže vyzerať 
doslova smiešne.

JENNIFER
LOPEZ

Verili by ste, že táto latino diva má 
už 51 rokov? Práve ona sa považuje 

za jednu z najkrajších žien  
v šoubiznise a mnohé ženy by chce-

li vyzerať ako ona, hýbať sa ako 
ona a mať toľko energie ako ona! 

Zdravý životný štýl, dobré gény, 
sebadisciplína a estetické úpravy 

sa pozitívne odzrkadlili na jej tvári. 
Šťavnaté pery vďaka kvalitným 
výplňovým materiálom kyseliny 

hyalurónovej. Vytiahnutie obočia a 
redukcia vrások vďaka aplikácii bo-
tulotoxínu. Sama J.Lo síce priznáva 
len starostlivosť pomocou olivové-

ho oleja a momentálne aj pomo-
cou jej vlastnej kozmetickej značky 

J.Lo Beauty. Viacerí americkí 
plastickí chirurgovia však len krútia 
hlavou. Gény si vybrať nemôžeme, 

ale správneho lekára áno. 
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Text redakcia Evy v spolupráci s MUDr. Barborou Brezovou

GISELE
BÜNDCHEN

Brazílska topmodelka má posta-
vu a tváričku, po akej túžia mno-
hé ženy. Momentálne sa jej krása 

akoby zastavila v čase. Môže za 
to genetická predispozícia, zdra-
vý životný štýl, ale aj pravidelná 
starostlivosť o svoju tvár a pleť. 

Pravdepodobne navštevuje dob-
rého estetického lekára a kladie 

dôraz na prevenciu – neinvazívne 
ošetrenia na podporu tvorby 

kolagénu, hydratáciu pleti a jej 
výživu. Pri porovnaní fotiek je 

možné, že sa nevyhla ani drob-
ným úpravám, ako je hydratácia 
pier, výplň kruhov pod očami či 
babybotox. Je výborným príkla-
dom, ako s pomocou preventív-

nych ošetrení a jemných zákrokov 
môžeme krásu zakonzervovať, no 

nezmeniť.

S KRÁSOU

LADY GAGA
Chameleón so silným hlasom 
a talianskym temperamentom. 
Asi každý, kto videl film A Star 
Is Born, nám dá za pravdu, že 
v ňom bola krásna a jedineč-
ná. Áno, je evidentné, že si 
dopomohla službami estetickej 
medicíny a plastickej chirurgie. 
Najvýraznejšiu zmenu vnímam 
v modelácii tváre pomocou 
výplňových materiálov v oblasti 
lícnych kostí. Taktiež podstúpi-
la korekciu kruhov pod očami 
pomocou výplne, modeláciu pier, 
rinoplastiku a browlift botox. 
Všetky tieto zákroky v jej prípade 
môžme nazvať BEAUTIFIKÁCIOU, 
s ktorou som na Slovensku začala 
ako prvá. Ide o pohľad na ženskú 
krásu z iného uhla, o kombináciu 
rôznych zákrokov nastavených 
prísne individuálne s cieľom 
harmonizácie tváre a doslova 
skrášlenia. Pomáhame vnútor-
nej kráse byť v harmónii s tou 
vonkajšou. Cena takejto beauti-
fikácie je individuálna vzhľadom 
na to, že u každého je potrebná 
iná kombinácia zákrokov a iné 
množstvo materiálu.PRED
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