Omladila si ruky
Moderátorku Emmu
Tekelyovú (63) od mladosti
trápili žily na rukách, no našla
spôsob, ako s nimi zatočiť!

S

tará sa nielen o tvár, ale
potrpí si i na príťažlivé
ruky. „Odjakživa som
mala chudé kostnaté
ruky s viditeľnými žilami. Keď
som fotila, fotograf mi poradil
trik, aby som ich na chvíľu podr
žala nad hlavou. Žily na krátky
čas fotenia zmizli. Rokmi sa mi
však zhoršila aj kvalita pokožky,
tak som sa odhodlala preskú
mať dostupné metódy,“ vysvet
lila moderátorka, prečo sa roz
hodla dať si pichať do rúk.

Žiadne pampúchy

Zákrok na omladenie rúk
podstúpila u MUDr. Jany Chu
díkovej a okamžite bola spo
kojná. „Väčšina metód sľubuje
iba výplň, doplnenie objemu.
Táto nová metóda na nadchla
hneď, ako mi ju pani lekárka vy
svetlila. Pôsobí totiž ako výplň,
pokožku však zároveň zvnútra
hydratuje a podporuje tvorbu
kolagénu. Kým efekt obyčajnej
výplne vidíte ihneď a potom sa
vstrebáva a ustupuje, tu je úči
nok opačný,“ teší sa Emma.
Samotný zákrok je podľa jej
slov bezbolestný, spočíva len
zhruba v ôsmich jemných vpi

Produkt sa aplikuje
podobne ako
výplň kyselinou
hyalurónovou ihlou
alebo kanylou do
podkožia.

Bezpečný a účinný

MUDr. Chudíková omladila
ruky Emmy Tekelyovej pomo
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Vráti sa

Aplikácia je nebolestivá. Výplň
obsahuje malé množstvo lokál
neho anestetika – lidokaínu.
Optimálny efekt trvá priemerne
dva roky, v individuálnych prí
padoch aj dlhšie. Emma je zatiaľ
spokojná, po dvoch mesiacoch
sa ukáže, či treba vpichy opako
vať. Netají však, že v budúcnos
ti, keď efekt omladenia odznie,
rada si ho zopakuje. „Pre mňa
je to nový krásny pocit. Už som
neverila, že problém, s ktorým
žijem od mladosti, vyriešim,“
uzatvára moderátorka.

cou
dermálnej
výplne na báze
hydroxyapap
titu Radiesse.
„Sedemdesiat
percent tvorí
celulózový gél
s glycerínom
a zvyšných tri
dsať uniformné
mikrosféry kal
Zákrok na
cium
hydroxy
podobnom princípe
apaptitu (CaHA),
podstúpila v
čo je prirodzená
minulosti aj Zdena
zložka nášho tela, kto
Studenková.
rá tvorí minerálnu časť
kostí a zubov. Radiesse je
prítomný na svetovom trhu
vyše desať rokov. Je to vôbec
najlepšie zdokumentovaná der
málna výplň na svete,“ ubezpe ktorý
čuje MUDr. Jana Chudíková.
sa v prie
Podľa jej slov Radiesse behu ďalších mesiacov ešte
v mieste aplikácie pôsobí tro zvýrazňuje. Liftingový efekt
jakým spôsobom. „Okamžitým zabezpečuje hustá kolagéno
účinkom je vyplnenie vrásky či vá sieť tvorená novými kola
doplnenie objemu, vidíme ho génovými vláknami. Novovy
ihneď po aplikácii prípravku. tvorená kolagénová sieť tak
Stimulačný efekt novotvorby poskytne dlhodobé spevnenie
kolagénu nastúpi v priebehu a podporu kože a kontúrova
troch mesiacov po aplikácii. nie povädnutých obrysov tvá
Už asi po mesiaci je možné vi re alebo tela,“ vysvetľuje pro
dieť prvý liftujúci efekt výplne, ces lekárka.
n
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Procedúra je nebolestivá
a efekt trvá priemerne
dva roky.

Aplikácia

choch ultratenkou ihlou. „Na
pocit sú to len také včeličky.
Celá procedúra trvala asi tridsať
minút a na rukách nezanechala
žiadne viditeľné vpichy, modriny
ani opuchy. V postate sa nemalo
čo hojiť,“ pochvaľuje si mode
rátorka. Ruky mala ihneď po
zákroku viditeľne hladšie. „Vyze
rali však prirodzené, nie ako na
fúknuté pampúchy. Takže nijaké
hojenie, rovno do práce.“

Takisto
dbá o ruky
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