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Túž ba po krá    se je več ná

Krá sa vy chá dza zvnút -
ra, ho vo rí ľu do vá múd -
rosť. Nep ro tes tu je me,
ale zá ro veň vie me, že
keď sa že na cí ti prí ťaž li -
vo, je spo koj ná, vy rov -
na ná a všet ci oko lo nej
sa cí tia fajn. Ak sa trá pi -
te nad svo jím vzhľa -
dom, je op ti mál ny čas
na zme ny. Nech ce me
vás nú tiť k ne ja kým
pred sav za tiam za kaž dú
ce nu, iba vás od bor ne
pre viesť mož nos ťa mi,
kto ré pos ky tu je dneš ná
mo der ná der ma to ló gia.

Túž ba po krá se a več nej mla -
dos ti je sta rá ako ľud stvo sa mo. Už
v sta ro ve kom Egyp te, u Ma y ov, In -
kov, ale aj na krá ľov ských dvo roch
sa množ stvo ľu dí za o be ra lo vý ro bou
eli xí rov z rôz nych by li niek, vý ťaž kov
zo žliaz zvie rat, kú peľ mi v rôz nych
om la dzu jú cich ole joch a vy mýš ľa -
ním rôz nych zak lí na diel na za cho va -
nie krá sy a mla dos ti. Ne mu sí me za -
chá dzať ďa le ko, aj le gen da o Bát ho -
ryč ke vyp lý va z več nej túž by po mla -
dej a krás nej po kož ke.

"Od pr vých po ku sov o zís ka nie
eli xí ru mla dos ti preš lo už mno ho
sto ro čí, no si tu á cia sa nez me ni la a
túž ba po mla dos ti na ďa lej os tá va.
Me nia sa len me tó dy, ako mla dosť
za cho vať," ho vo rí der ma to lo gič ka
MUD r. Zu za na Ko žu cho vá z ENVY
cli nic.

Čo je to star nu tie 
ko že?

Star nu tie ko že je kom plex ný fe -

no mén, kto rý je pod mie ne ný dvo ma
zák lad ný mi fak tor mi. "A to bi o lo gic -
kým star nu tím, kto ré je ge ne tic ky
pod mie ne né a tzv. von kaj ším star -
nu tím - pho to a ge ing - čo je star nu -
tie vy vo la né von kaj ší mi vplyv mi,
naj mä pô so be ním sl neč né ho žia re -
nia," vys vet ľu je MUD r. Ko žu cho vá.

Pre ja vy oboch ty pov star nu tia
ko že sa po čas ži vo ta pre lí na jú, no
pre va žu jú pre dov šet kým zme ny
spô so be né nes práv nym a nev hod -
ným sl ne ním. Na pred čas né star nu -
tie ko že pô so bia aj iné nep riaz ni vé
fak to ry, ako je stres, faj če nie, ne dos -
ta tok spán ku, al ko hol.

Pr vé zme ny star nu tia ko že sa
pre ja vu jú hlav ne na po kož ke nek ry -
tých čas tí te la -  na tvá ri, kr ku, de -
kol te i na chrb toch rúk. 

"Pr vé pre ja vy star nu tia nas tu -
pu jú oko lo 30. ro ku ži vo ta. Ko ža je
me nej pruž ná, such šia, vzni ka jú pr -
vé mi mic ké vrás ky hlav ne v no so vo -
ús tnej ob las ti a v ob las ti me dzi obo -

čím, za čí na jú vzni kať pr vé pig men -
to vé fľa ky, zvý raz ňu jú sa ciev ky, pó -
ry, po kož ka strá ca schop nosť od rá -
žať svet lo, po hl cu je ho a tým sa stá -
va mat nou, una ve nou a ne vý raz -
nou."

Po 40. ro ku ži vo ta po kož ka na
tvá ri za čí na ocha bo vať a me nia sa
kon tú ry tvá re. Z pô vod né ho tva ru
tro ju hol ní ka, pri čom  bra du po va žu -
je me za je ho vr chol, tvár na do bú da
tvar štvor ca a na ko niec až ob rá te -
né ho tro ju hol ní ka.

"Po kiaľ chce me star nu tie ko že
de fi no vať od bor ne, ide o kva li ta tív -
ne aj kvan ti ta tív ne zme ny v stred -
nej vrs tve ko že, v kto rej sa na chá -
dza jú ko la gé no vé a elas tic ké vlák na.

Tie sú pre dov šet kým zod po ved né za
pev nosť a pruž nosť na šej po kož ky,"
do dá va dok tor ka Ko žu cho vá.

Om la de nie ko že, je to
mož né? 

Om la de nie ko že ako pro tik lad
star nu tia je po mer ne dosť vyh ľa dá -
va ným poj mom hlav ne na strán -
kach in ter ne tu. Sú čas ná že na chce
vy ze rať dob re, mla do, se ba is to, čo
ne vyp lý va len zo sa mot nej túž by že -
ny po krá se a mla dos ti, ale aj zo spo -
lo čen ských kon ven cií. Pre to že pek -
ná a udr žia va ná že na, po dob ne ako
muž, má väč šiu šan cu pre sa diť sa.
Čo sa moz rej me ne mu sí byť správ -
ne, no bo hu žiaľ je to tak.

"Om la de nie zna me ná vo vše o -
bec nos ti zlep še nie kva li ty ko že, jej
re ge ne rá ciu na úrov ni všet kých vrs -

tiev ko že. Ide tu o urých le nú re ge -
ne rá ciu bu niek a tzv. ne o ko la ge nó -
zu, te da no vot vor bu ko la gé no vých
vlá ken v hlb ších čas tiach ko že. Exis -
tu je nie koľ ko veľ mi účin ných lie čeb -
ných me tód om la de nia," prez rá dza
dok tor ka Ko žu cho vá, kto rá nám v
na šom se riá li, štar tu jú com od no vé -
ho ro ka, pos tup ne de ta il ne vys vet lí
kaž dú z nich. 

Me tó dy om la de nia sú pl ne dos -
tup né pre všet ky že ny, nie sú vý sa -
dou len tzv. ce leb rít. " Ne vyh ľa dá va -
jú ich len  že ny z tzv. vyš ších kru hov,
ako by si niek to mo hol mys lieť, ale
aj dá my, s kto rý mi sa bež ne stre tá -
va te na uli ci. Uči teľ ky, le kár ky, že ny
na ma ter skej do vo len ke, úrad níč ky,
jed no du cho že ny, kto ré sa chcú pá -
čiť," do dá va MU Dr . Zu za na Ko žu -
cho vá.

K lie čeb ným me tó dam
om la de nia pat ria:

� po u ží va nie lo kál nych príp rav kov
� che mic ký pí ling
� bo tu lo to xín
� me zo te ra pia a me zo lift
� dra cu la te ra pia, kuk ti vo va né 
fib rob las ty a kme ňo vé bun ky
� vý pl ňo vé ma te riá ly
� ne in va zív ne me tó dy   in ten zív ne
pul zné svet lo, ra di o me zo lift, 
ra di of rek ve cia
� la ser
� plas tic ká chi rur gia

MU Dr. Zu za na 
Ko žu cho vá
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