
Ak to naozaj chcete, potom je ZIMA 
správny čas, aby ste si s pomocou 
výnimočnej technológie splnili všetky 
tajné želania. A dokonca aj všetky 
naraz.
Život sa dnes síce začína v štyridsi-
atke, ale plynutie času a sila slnka už 
priniesli so sebou isté zmeny. Poznáte 
to – pozriete sa do zrkadla a pomyslí-
te si, že by ste tu vymazali toto a tam 
zasa pridali toto. Chcelo by to skrátka 
najlepšie riešenie. A najlepšie - bez-
bolestne.

TOP NOVINKA  
V OMLADZOVANÍ

V bratislavskej 
dermatologickej 
ambulancii Skinpoint 
začali pracovať  
s novým výnimoč-
ným prístrojom 

Lumenis Resurf FX, s ktorým sa dajú 
odborne a šetrne navždy vyriešiť 
mnohé rušivé estetické a dermatolo-
gické problémy. „Lumenis Resurf FX 
je non-ablatívny laser, čo znamená, že 
nepoškodzuje povrchové časti pokožky, 
ale pôsobí v hĺbke, kde dokáže pôsobiť 
na viaceré problémy súčasne,“ vy-
svetľuje MUDr. Andrea Tvrdoňová. 
„Pracuje s veľkou energiou, ktorá 
preniká do nižších vrstiev kože. Tie 
prehrieva, čím navodzuje novotvorbu 
elastínu a kolagénu. Ak sa zameriame 
na hyperpigmentácie, rozbíja už 
vzniknuté nahromadené melanocyty. 
Ak potrebujeme riešiť jazvy a strie, 
uvoľňuje zjazvené tkanivá, pôsobí na 

novotvorbu kolagénu a elastínu  
a jazvy sa „stenčujú a sťahujú“.

CHLAD NA DRUHÚ
Ošetrenie s prístro-
jom Resurf FX sa 
odporúča robiť  
v chladnom ročnom 
období – od jesene 
po skorú jar, pretože 

sa pokožka musí prísne chrániť pred 
slnečným žiarením s SPF 50.
Aby bol výsledok čo najstabilnejší  
a najlepší, odporúčajú sa tri opakova-
nia v mesačných intervaloch. Samot-
ný zákrok trvá tridsať až štyridsať 
minút a predchádza mu lokálne 
znecitlivenie. Ak už za sebou máte 
estetické zákroky, napríklad výplne 
s kyselinou hyalurónovou, botox či 
mezoterapiu, treba počkať aspoň štr-
násť dní. Ak máte rozšírené cievky, na 
miestach, kde sa vyskytujú, sa tento 
zákrok robiť neodporúča. 
Keďže ide o neablatívny laser, po-
vrch pokožky nie je poškodený. V jej 
vnútri však dochádza k prehriatiu  
a pociťuje sa pálenie. „Subjektív-
ny pocit pálenia sa počas ošetrenia 
rozvíja. Každý ho cíti inak, niekto 
viac, iný menej a pretrváva ešte dve až 
tri hodiny aj po zákroku. Pokožka je 
červená, na skutočne jemných partiách 
okolo očí môže byť aj jemne opuchnu-
tá. Preto si po ošetrení treba opakova-
ne prikladať studené obklady. V deň 
zákroku sa neaplikujú žiadne krémy, 
na druhý deň však pokojne možno ísť 
do práce a použiť starostlivosť a mej-

kap, na ktorý ste zvyknutá,“ dodáva 
MUDr. Regina Paulínyová.

VIE VŠETKO
Prístroj má mnohostranné využitie 
na tvári i na tele. Ako resurfacing 
vymaže vrásky aj slnečné škvrny, 
dokáže pleť spevniť aj vyplniť. Využiť 
sa dá aj na krk, dekoltáž, na ramená, 
na chrbty rúk, ošetrí strie na prsiach, 
bruchu či stehnách. No nemusia to 
byť len zrelé dámy od 40+. Jeho pou-
žitie je vhodné aj pre dievčatá a mla-
dé ženy, ktorým sa strie objavia ako 
dôsledok zmien počas dospievania, 
po strate hmotnosti či po tehotenstve. 
Ich odstránenie je úspešné.

A EŠTE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Cena: cena sa odvíja v závislosti od lokalizácie ošetrenia a jeho rozsahu, www.skinpoint.sk
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ČAS na unikátne 
riešenia

TÚŽITE VYZERAŤ LEPŠIE? ROZMÝŠĽATE O TOM, 
AKO VYHLADIŤ VRÁSKY A VRÁTIŤ SVOJEJ TVÁRI 
PLNOSŤ A PEVNOSŤ? RADY BY STE SA NAVŽDY 
ZBAVILI NEŽELANÝCH PIGMENTÁCIÍ, VIDITEĽNÝCH 
JAZIEV, NEPEKNÝCH STRIÍ...
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Najvýraznejší efekt omladenia je 
viditeľný na pleti medzi štyridsi-
aty a päťdesiatym rokom, keďže 
v tomto období dochádza aj k 
najmarkantnejším poruchám pig-
mentu, k vzniku melazmy alebo 
solárnych lentíg.  


