proměny

omlazení

metody

pleti

během 3 měsíců

před

01

přístroje

Na celý obličej se aplikoval frakční
laser CO2, v okolí očí mikrojehličková
radiofrekvence a žilky na nose a tvářích
se odstranily cévním laserem.
Celková cena: 10 750 Kč

po

jméno I skutečný věk: 62

Po proměně vypadá na: 52

Dvaašedesátiletá klientka o svoji
pleť po stránce jakýchkoli aktivit
estetické medicíny nikdy dříve nepečovala. Na pleti byly výrazné
stařecké pigmentace, byla hrubá
a nerovná. Stejně tak vrásky a
ztráta tvaru čelisti odpovídala
minimální péči a věku. V krátkém
časovém intervalu jsem proto
kombinovala možnosti přístrojové
techniky, dále liftingového efektu
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3D nití a a kanylové modelace.
Tím bylo dosaženo návratu
rysů tváře v původní přirozené
podobě. Na závěr jsem provedla
kompletní revitalizaci, a tím dosáhla svěžejší, ale naprosto přirozené
podoby.

Názor klientky „Nikdy jsem o kosmetických úpravách
nepřemýšlela. Na tuto myšlenku mě přivedla až paní primářka
Pelechová a myslím, že výsledky jsou úžasné. Jsem nadšená. Je
pravda, že pár modřinek v průběhu proměny bylo, ale vše se brzy
zahojilo. Cítím se mnohem lépe, najednou mám obličej plnější a
kulatější, přesně tak, jak jsem vypadala, když jsem byla mladá.“

kontakt: Ústav lékařství a kosmetiky, Vyšehradská 49,
Praha 2, tel.: 221 964 111, prijem@ulk.cz, www.ulk.cz

foto: Jaroslav Fikota

Průběh proměny › › › › › › › › › › › › › › › › › ›

advertorial

02

Aplikace 3D nití
a botulotoxinu

Na zpevnění kontur čelisti se použily UNI
ROSE KOMBI nitě a současně se aplikoval botulotoxin typu A v oblasti čela,
mezi obočím a u zevních okrajů očí.
Celková cena: 15 000 Kč

03

04

modelace

Pomocí kanyly se modelovaly lícní kosti
(Juvéderm Voluma), celá oblast okolo
rtů (Juvéderm Volbella), brada a čelist
(Juvéderm Voluma).
Celková cena: 36 000 Kč

kompletní vitalizace

Speciální injekční pistolí Vital Injectorem se aplikoval Restylane Vital Skin
Boosters.
cena: 7 550 Kč

názor
odborníka

po nalíčení

MUDr. Miroslava Pelechová
Primářka, Ústavu lékařství
a kosmetiky

STAV PŘED ZÁKROKEM
„Klientka měla rozsáhlé stařecké pigmentové skvrny, popraskané žilky na nosních křídlech a tvářích, propadlé oblouky lícních kostí, pokleslé ustní koutky, řadu vrásek po celém obvodu
rtů a povolenou čelistní konturu. To vše jsme se snažily v rámci
tří měsíců eliminovat.“

STAV po ZÁKROKu
„Frakční laser odstranil kompletní barevné nerovnosti pleti,
kůži projasnil a sjednotil. Nitě zpevnily konturu čelistí a modelace kanylou vyrovnala propady v oblasti lícních kostí i v celé
oblasti periorální.“

před

po

po nalíčení
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