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Jsem optimistický člověk, ale posled-
ní dobou se mi stávalo, že se mě lidé 
ptali, co mi je, proč jsem smutná nebo 

naštvaná, přestože jsem nebyla. Pochopi-
la jsem, že pokud jsem se vyloženě nesmá-
la, můj obličej vlivem stárnutí a gravitace 
začal vypadat úplně jinak, než jsem se cí-
tila. V oblasti čelistí za-
čal povadat, prohloubily 
se nosoretní rýhy, z po-
volené kůže se mi začal 
dělat podbradek. A pak 
tu byl druhý důvod – 
jsem nejstarší mamin-
kou ve třídě svojí dcery, 
a přestože s věkem pro-
blém nemám, nechtě-
la jsem na osmačtyřicet 
vypadat. Sice už jsem 
měla nějaké drobné 
dermatologické zákroky v podobě výplní 
a botoxu za sebou, ale přesto to nestačilo, 
protože ty neřeší povislost tváře. 

DALA JSEM SI DÁREK 
A tak jsem si k narozeninám, kdy proběhla 
má konzultace s paní doktorkou Musilovou 
na Klinice Yes Visage, nadělila skvělý moderní 
zákrok – FastLift . Překvapilo mě, jak doslov-
ně naplňuje svůj název, byl opravdu rychlý, 
za hodinu bylo vše hotové a mohla jsem do-
mů, protože se prováděl jen v lokální anestezii. 
Kdyby k tomu byla potřeba celková anestezie, 
asi bych zákrok víc zvažovala, takto ale bylo 

„OMLÁDLA 
JSEM 

O DESET 
LET.“

rozhodnuto vlastně okamžitě po skvělém de-
tailním vysvětlení paní doktorkou. Dva dny 
po zákroku jsem odpočívala, a kromě jem-
ného pnutí s tím nejsou spojené žádné nepří-
jemnosti, v mém případě dokonce ani otoky, 
jen jedna malá modřinka. A pak už jsem se 
mohla vrátit k běžnému fungování doma 

i v práci tak, jak jsem zvyklá.

NAŠLA JSEM 
ŘEŠENÍ 
Skvělé na tomto zákro-
ku je, že vás nezmění, 
prostě jste to pořád 
vy, jak se znáte, ale 
mladší, s odpoči-
nutým výrazem. 
Nebojím se říct, 
že mi ubral 

dobrých deset let. Jak 
moc se FastLift  pove-
dl, svědčí i fakt, 
že se na kliniku 
chystají hned 
tři moje kama-
rádky. Za mě 
tedy jedno-
značně platí, 
že si nenechám 
časem diktovat to, 
jak vypadám. A rozhod-
ně svůj boj s věkem nevzdávám. 
Chci prostě dobře vypadat. 

VŽDYCKY SE BUDU 
SNAŽIT DOBŘE VYPADAT

RADKA ZELNÍKOVÁ, 48 LET

Rozdíly jsou veliké. 
Posuďte sama.
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KOVÁ, 48 LET

Nyní je Radka opravdu 
usměvavá a kočka.
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