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K R Á S A

Ach, ako len my v EVE zbožňujeme testovačky! Takže keď sa nám naskytla príležitosť 
na vlastnej koži (doslova!) vyskúšať skrášľujúce procedúry, hneď sme povedali áno! 

A ako dopadol náš test letných profi ošetrení? Čítajte ďalej!

BEAUTYlicious
Text redakcia EVA Foto archív prevádzok a redaktoriek

FOXY EYES
Klinika YES VISAGE
TESTOVALA NIKOLETA KRESÁŇOVÁ,
redaktorka Eva.sk
Kto si s týmto estetickým zákrokom spája Bellu Hadid, vie, o čom hovo-
rím. Zvodný líščí pohľad je lákadlom nielen pre mužov, ale aj pre ženy. Veď 
to poznáte, túžime po tom, čo nemáme. Nadvihnutie obočia a kútikov očí 
pomocou mezonití však nemá len estetický charakter, ako si mnohí mys-
lia. Pokiaľ sa takéto ošetrenie vykoná v mladom veku, oddialite ochabnu-
tie viečok, vyhnete sa takzvaným „smutným očiam“ či vráskam v očnom 
okolí. Keďže o pár rokov by som bola ideálnym kandidátom na operáciu 
očných viečok, rozhodla som sa navštíviť kliniku YES VISAGE, kde si ma 
vzala pod krídla doktorka Mária Rakúsová. 
Zákrok je vďaka lokálnej anestézii úplne bezbolestný a samotnú apliká-
ciu vstrebateľných mezonití ani len nepocítite. „Keďže ide o veľmi citlivé 
miesto v okolí spánkovej kosti, dá sa predpokladať, že po ošetrení budete 
cítiť miernu bolesť. Rovnako je dôležité počítať aj s možnými modrinka-
mi,“ podotkla pani doktorka. 
Dôležité je túto procedúru naplánovať v dostatočnom predstihu. Rovno 
zabudnite, že z kliniky nasadnete do lietadla a pocestujete do teplých kra-
jín. „Celková rekonvalescencia trvá v priemere dva týždne, v rovnakom 
časovom úseku sa dostaví aj finálny efekt,“ uzavrela doktorka Rakúsová. 
A rozhodne neklamala. Bolesť po pár dňoch pominula a finálny look sa 
ani slovami nedá opísať. 
P. S.: Nepozerajte videá zo zákroku na Youtube! Vôbec to nie je také zlé, 
ako to vyzerá. Najmä, keď sa zveríte do rúk profesionála, ktorý vie, čo robí. 

Pravé oko po 
aplikácii,
ľavé oko pred 
aplikáciou 


