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„Místo !ekání na"velké #t$stí 
si %ivot skládám z"mal&ch 
hezk&ch chvilek.“

UMÍTE SE ZASTAT SAMI SEBE?
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N!KDY SE STANE, "E LÉTO BYLO TAK NÁRO#NÉ, "E NEZBYL 
#AS NA$DOVOLENOU. VYPADAT ODPO#AT! NEBO ZBAVIT 
SE DÁVN%CH KOMPLEX& P'ISP!JE K$PSYCHICKÉ POHOD!. 
NA$CO SI ZAJÍT, ABYSTE V$NOVÉ SEZON! ZAZÁ'ILI?
TEXT: ANNA VYSLOU"ILOVÁ

DO|LATĚ!
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Procedura: 
Omlazení vlastní plazmou
Kde: Klinika Yes Visage
Vyzkoušela: Klára Antošová
A!koli jsem na"Klinice Yes Visage podstoupila ji# 
n$kolik zákrok%, metodu plazmaliftingu jsem ne-
znala, a"tak jsem ji ráda vyzkou&ela. Hned mi bylo 
sympatické, #e k"omlazení pleti se nepou#ívají #ád-
né cizí látky, ale t$lu vlastní plazma.

„Metoda je v'jime!ná v"tom, #e pracuje s"vlastní
regenera!ní schopností organismu, doká#e stimu-
lovat kmenové bu(ky produkující kolagenní vlák-
na a"nastartovat tak obnovu a"regeneraci poko#ky,“ 
vysv$tlila mi MUDr."Tereza Gabry&ová a"zárove( 
popsala, co m$ !eká:

„P)ed o&et)ením odebereme #ilní krev, která se 
následn$ zcentrifuguje, a"pak bu* jehli!kou nebo 
kanylkou se získaná plazma p$ti vpichy na"obli!eji 
aplikuje do"tkán$, p)esn$ji do"t$ch míst, kde se k%#e 
nejvíce pohybuje a"kde nej!ast$ji vznikají vrásky.“
Navrhla mi o&et)ení v"kombinaci s"kyselinou hyalu-
ronovou, naz'vané Cellular Matrix, které je pr' v'-
razn$ ú!inn$j&í.

Gel kyseliny hyaluronové toti# vytvá)í p)ízni-
v$j&í prost)edí v"mezibun$!ném prostoru, dalo by se 
)íct #ivnou p%du pro bu(ky, které pak mohou lépe 
produkovat kolagenní vlákna. Na"rozdíl od"o&et)e-
ní samotnou plazmou, kdy je t)eba !ekat na"v'sle-
dek n$kolik t'dn%, je pr' v"tomto p)ípad$ efekt vi-
diteln' okam#it$. A"ano, ur!ité zm$ny na"poko#ce 
jsem poznala opravdu hned po"o&et)ení. To prob$h-
lo pom$rn$ rychle, i"s"v'kladem zabralo odhadem 
mén$ ne# 15 minut, nebylo sice dvakrát p)íjemné, 
ale celkem zvládnutelné, a"na"ty drobné útrapy jsem 
zapomn$la po"prvním pohledu do"zrcadla, kdy bylo 
patrné, #e ple+ je jakoby sv$#ej&í, pln$j&í a"já vypa-
dala, jako kdybych se práv$ vrátila z"dovolené.

Procedura: Skin Booster
Kde: Klinika Yes Visage
Vyzkoušela: Monika Otmarová
„No, ne! Ty ses kone!n$ dob)e vyspala!“ Jaká byla 
dovolená? Musela sis báje!n$ odpo!inout, vypadá& 
skv$le!“ Podobné komentá)e jsem si te* vyslechla 
docela !asto. Ale ani jedno, ani druhé. Tenhle trik, 
jak vypadat skv$le a"odpo!inut$, #e vám obli!ej 
p)ímo zá)í do"sv$ta, spo!ívá v"malém (ale ve"sv'ch 
ú!incích velkém) zázraku estetické medicíny jmé-
nem Skinbooster.

Proceduru jsem podstoupila na"klinice estetické 
medicíny a"plastické chirurgie Yes Visage. Celá me-
toda spo!ívá v"aplikaci zasí+ované kyseliny hyalu-
ronové prost)ednictvím tenk'ch jehli!ek hloubkov$ 
pod poko#ku na"obli!eji. Zasí+ování zjednodu&en$ 
znamená to, #e jednotlivé )et$zce kyseliny jsou pro-
pojeny a"materiál je tak odoln$j&í v%!i vst)ebávání.
Kyselina hyaluronová na"sebe vá#e vodu a"díky její 
injek!ní aplikaci je ple+ hydratovaná hloubkov$ 
a"zevnit). Je to naprosto ideální metoda pro dehyd-
rovanou suchou ple+. Úpln$ se nabízí zvlá&+ po"let-
ní sezon$, kdy je poko#ka unavená slun$ním nebo 
vlivem p%sobení klimatizace. Prost)ednictvím hyd-
rata!ní vzpruhy, kterou díky kyselin$ hyaluronové 
poko#ka dostává, dochází i"k"viditelnému omlaze-
ní pleti. Proto je skinbooster mimo jiné i"vynikající 
anti-aging technikou.

Samotné metod$ p)edchází znecitliv$ní o&et)o-
vané oblasti nanesením znecitlivujícího krému. P)i-
bli#n$ za"t)icet minut, kdy nastoupí ú!inek této an-
estezie, léka) pomocí ultratenk'ch jehli!ek p)esn$ 
aplikuje v"mal'ch dávkách kyselinu hyaluronovou 
do"spodních vrstev poko#ky obli!eje. Díky tomu do-
chází k"naprosto rovnom$rné a"intenzivní hydra-
taci k%#e. A"dovolím si malé upozorn$ní pro ty, co 
&patn$ sná&ejí jak'koli diskomfort – díky znecitli-
vující masti je poci+ování bolesti p)i vpichu sní#eno 
na"absolutní minimum.

Bezprost)edn$ po"o&et)ení, ale neodcházíte hned 
dom%, ale následuje je&t$ p%lhodina dal&ího h'!ká-
ní a"relaxu. Asistentka léka)e mi na"záv$r celé pro-
cedury jako zlat' h)eb p)ilo#ila na"obli!ej chladi-
vou masku, která zklidnila celou poko#ku a"je&t$ 
prohloubila celkovou hydrataci. Jedin'm omezením 
po"o&et)ení je vyhnout se náv&t$v$ sauny !i solária. 
Díky tomuhle „napumpování“ si m%#ete u#ívat hlu-
boce hydratovanou, sv$#í, pevnou, pru#nou a"omla-
zenou poko#ku n$kolik m$síc%!

KYSELINA 
HYALURONOVÁ NA SEBE 
VÁŽE VODU A DÍKY JEJÍ 
INJEKČNÍ APLIKACI JE 
PLEŤ HYDRATOVANÁ 
HLOUBKOVĚ A ZEVNITŘ. 
IDEÁLNÍ METODA PRO 
SUCHOU PLEŤ. 
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