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„Pri prvej návšteve pani An-
na absolvovala prístrojové ošet-
renie zamerané na formovanie
tela.  COAX CRF - kavitačná rádi-
ofrekvencia CRF procedúra sa
používa na rozpustenie tukov a
liečenie celulitídy. Prístroj využí-
va kombináciu kavitačného
ultrazvuku a rádiofrekvencie.
Kavitačné nízkofrekvenčné
ultrazvukové vlny sa šíria v koži,
uvoľňujú rozpustený plyn vo for-
me malých bubliniek, čím spô-
sobujú bunkové narušenie a na-
rušenie fibrózy. Rádiofrekvencia
zohrieva tukové bunky, rozkla-
dá ich a posiela do lymfatických
uzlín, kde sa ich telo zbaví priro-
dzenou cestou. Redukovaním
objemu tukových buniek a
ovplyvnením vnútornej tukovej
štruktúry sa liečená oblasť stáva
hladšou a elastickejšou a hlavne
menej objemnou. Počet proce-
dúr je rôzny pre každého jednot -

livca, ale zvyčajne séria od 4 do
12 procedúr vykonávaných raz
za 10 dní poskytuje merateľné a
zároveň viditeľné zlepšenie. Pa-
ni Anna absolvovala spolu 5 ta-
kýchto procedúr, po ktorých bol
už efekt viditeľný," vysvetľuje
dermatologička MUDr. Zuzana
Kožuchová z Kliniky estetickej
medicíny Envy v Košiciach.

Frakčný laser je 
najnovším trendom

Po ukončených procedúrach
pani Anna podstúpila laserové
ošetrenie frakčným laserom, za-
merané na eliminovanie vznik-
nutých strií. Frakčný laser je po-
sledným trendom v nechirurgic-
kých omladzovacích, avšak in-
vazívnych ošetreniach. 

"Tvorí modernú laserovú
technológiu dermabrázie, čiže
zbrusovania kožného povrchu.
Po zákroku je koža pevnejšia a

zdravšia so zjednotením fareb-
ného koloritu, textúry, za súčas-
nej stimulácie novotvorby kola-
génu. Frakčná technológia spô-
sobí len čiastočnú abláciu kož-
ného povrchu, čím je
zabezpečené rýchlejšie hojenie
z okolitej nepoškodenej časti
kože. Pracuje na princípe frak-
cionovanej fototermolýzy. Sys-
tém privádza na kožu tisíce ten-
kých laserových lúčov, ktoré v
mieste dopadu hĺbkovo prehrie-
vajú kožu. Medzi miestami do-
padu ostávajú ostrovčeky nepo-
rušenej kože, z ktorej sa poško-
dená pokožka následne rýchlo
regeneruje," vysvetľuje MUDr.
Kožuchová.

Frakčný laser sa používa aj
ako vynikajúca a prevratná me-
tóda na odstránenie hyperpig-
mentácií, jemných povrchových
vrások, zmiernenie nepeknej
pórovitej a mastnej pokožky,

tiež je vynikajúcou metódou na
odstránenie kruhov a vrások
pod očami ako aj dehydrovanej
starnúcej pokožky - vtedy hovo-
ríme o neinvazívnom resurfacin-
gu či miniliftingu, čo znamená
omladenie kože bez použitia
skalpela.

"Priebeh ošetrenie laserom
u pani Anny spočíval v dvoch
krokoch. Najprv sa na cielenú
oblasť brucha približne na 60
minút naniesol anestetický
krém, ktorý znecitlivel pokožku
na krátky čas. Po znecitlivení
kože sa postupne ošetrovala
plocha po ploche. Kompletné
ošetrenie trvá cca 20-30 minút,
pričom dĺžka zákroku závisí od
veľkosti ošetrovanej plochy, od
hustoty laserových lúčov a
hĺbky prieniku lúča do pokožky.
Bezprostredne po zákroku po-
kožka sčervenie, pacient cíti pá-
lenie ako po spálení na slnku,"

dodáva MUDr. Kožuchová. 
Po zákroku pacient odchá-

dza do domáceho ošetrenia, kde
sa ošetruje odporučenými prí-
pravkami. Deň až dva po zákro-
ku môže vzniknúť mierny opuch
pokožky, o dva dni začínajú
vznikať tmavé chrastičky, ktoré
sa postupne olupujú. Tento pro-
ces trvá cca 7 dní. Po týždni od

zákroku je pokožka ešte jemne
ružová, citlivejšia na dotyk a
môže sa aplikovať mejkap a
ochranné krémy s UV faktorom.
Výsledný efekt prebieha v dvoch
fázach v prvej bezprostredne po
zákroku, čo vyplýva vytvorením
novej pokožky a v druhej fáze
nastupuje o 3-6 mesiacov, keď
sa začína vytvárať nový kola-

gén, čím vzniká efekt tzv. liftin-
gu - vypnutia pokožky.

Anna: Zdvihli mi 
sebavedomie

"Musím povedať, že moje
brucho už teraz vyzerá oveľa
krajšie, koža je pevnejšia a cel-
kovo sa cítim lepšie. No ten vý-
sledný efekt po laseri sa dostaví

až po 3-6 mesiacoch, keď sa 
zač ne tvoriť v koži nový kola-
gén a na to sa veľmi teším. Táto
premena mi veľmi pomohla
zdvihnúť moje sebavedomie,
ktoré bolo doteraz na bode
mrazu," hovorí pani Anna, kto-
rá absolvovala vytúženú pre-
menu na Klinike Envy v Koši-
ciach.
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Objem brucha i strie po bábätku sa dajú zmeniť

Pani Annu trápil objem brucha a strie, ktoré jej vznikli počas 
tehotenstva. Na Klinike Envy podstúpila sériu prístrojových ošetrení a
zákrok laserom a už teraz sa teší, že jej brucho vyzerá lepšie a pevnejšie.

Pani Anna pred premenou.
Pani Anna po premene, po absolvovaní 5 procedúr 

prístrojového ošetrenia COAX CRF 
a zákroku frakčným laserom.

Pani Anna v priestoroch kozmetiky na klinike ENVY. Pani Anna pred premenou.
Pani Anna po premene, po absolvovaní 5 procedúr 

prístrojového ošetrenia COAX CRF 
a zákroku frakčným laserom.
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