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Plastická chirurgia už dávno nie je tabu 
a zákroky nie sú určené len pre ženy. Aj 
muži sa chcú cítiť mladší a atraktívnejší.

5 TOP vylepšení

u je rebríček najobľúbenejších podľa MUDr. Barbory Bre-
zovej, PhD., MPH, MHA, plastickej chirurgičky a špecia-
listky na estetickú medicínu.

1. LIPOSUKCIA
Liposukcia je v súčasnosti v medicíne najmodernejšia a najefek-
tívnejšia ambulantná metóda na trvalé odstránenie nadbytoč-
ného tuku. Je to rýchla, trvalá a účinná metóda. Dnes je v kurze 
high definition liposuction, keď sa prísne rešpektujú anatomic-
ké hranice a tehličky sa upravujú takmer na počkanie. 

2. OPERÁCIA OČNÝCH VIEČOK
Pokles viečok môže byť spôsobený geneticky alebo vekom, keď 
dochádza k ochabovaniu kože v okolí očí. Môže ísť o estetický, ale 
aj zdravotný problém. Sprevádzaný je pocitom ťažkých a unave-
ných očí. Pomocou tohto krátkeho zákroku odstránime prebytočnú 
kožu a tukové vačky a pohľad opäť nadobudne mladistvý výraz. 
Jazvička je nenápadne skrytá v ohybe oka a takmer neviditeľná.

3. ZMENŠENIE PRSNÍKOV U MUŽOV
Gynekomastia je nezhubné zdurenie mužských prsníkových 
žliaz, ktoré je dôsledkom hormonálnej nerovnováhy, prípadne 
môže vzniknúť ako dôsledok užívania anabolických steroidov. 
Plastická operácia mužských prsníkov predstavuje klasickú li-
posukciu alebo chirurgický zákrok. 

4. KONTÚROVANIE TVÁRE
Contouring tváre (maskulinizácia) patrí medzi moderné trendy 
súčasnej estetickej medicíny. Pomocou presne a cielene apliko-
vaného výplňového materiálu 
dokážeme dotvoriť mužské črty 
tváre, ostrú a hranatú sánku, 
ktorá je symbolom mužnosti. 

5. OMLADENIE
TVÁRE
Kyselinou hyalurónovou pri-
navrátime objem do oblasti 
tváre, ktorý sa vekom stráca, 
kontúry upadajú. Neželané 
vrásky odstránime pomocou 
botulotoxínu najmä v oblasti 
čela a medzi obočím. Aplikácia 
týchto materiálov sa u mužov  
a žien líšia.  
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