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NADŠTANDARD JE 
TU ŠTANDARDOM  

Pred ôsmymi 
rokmi začínala 
klinika ENVY  na 
jednom poschodí 
s plochou 150 m2 
a ponúkala iba 

základné služby v oblasti estetic-
kej medicíny. “V súčasnosti dispo-
nuje naša centrála kliniky v Koši-
ciach už 5-timi nadštandardnými 
oddeleniami, ktoré sa nachádzajú 
na troch poschodiach podnikateľ-
ského biznis centra, v blízkom cen-
tre Košíc,” vysvetľuje sympatická 
riaditeľka Kliniky Natália Selveková 
s tým, že za týmto procesom sú roky 
driny a budovania dobrého mena 
a klientely. 

SLOVENSKÝ UNIKÁT – 3 POBOČKY 
JEDNEJ KLINIKY

Minulý rok sa klinika rozhodla 
byť k svojim klientom ešte bližšie 
a otvorila pobočky v ďalších dvoch 
mestách na východnom Slovensku – 
v Prešove a Poprade. ENVY Klinika 
si tak smelo môže dať nálepku jedi-
nečná a jedna z najväčších.

PLASTICKÁ CHIRURGIA
 Profesionalita, diskrétnosť 

a nepochybne aj ľudský prístup 
je súčasťou „výbavy“ plastického 
a estetického chirurga, primára 
oddelenia plastickej chirurgie 
kliniky ENVY, MUDr. Mahdiho 

O KLINIKE ENVY STE UŽ PRaVDEPODOBNE POČULI. TáTO KLINIKa ESTETIcKEJ MEDIcÍNY Sa 
PO 8-MIch ROKOch SVOJEJ EXISTENcIE STaVIa DO POZÍcIE JEDNÉhO Z LÍDROV V OBLaSTI 

ESTETIcKEJ MEDIcÍNY a PLaSTIcKEJ chIRURGIE. 

Nasaba. MUDr. Nasab, odborník na 
VASER Lipo a tukový transfer pomo-
hol k vysnívaným krivkám mnohým 
ženám, no aj mužom. Výsledky jeho 
práce zvyšujú sebavedomie nejed-
nej žene alebo mužovi. 

ESTETICKÁ DERMATOLÓGIA
Oddelenie estetickej dermato-

lógie si dokáže hravo poradiť so 
všetkými chybičkami tváre. Široký 
výber služieb zabezpečí tvári krásu 
a mladosť. Tím dermatológov na 
čele s MUDr. Zuzanou Kožuchovou 
dokáže dať stop starnutiu, na poč-
kanie vygumovať vrásky, odstrániť 
akné, zúžiť tvár, vymodelovať lícne 
kosti alebo odídete s vkusnými 
plnými perami.  

ODDELENIE OPTIMÁLNEJ VÝŽIVY 
A REGULÁCIE HMOTNOSTI

 V ponuke oddelenia nájdete 
služby, ktoré telo človeka kompletne 
zdiagnostikujú a zanalyzujú alebo 
kompletné medicínske programy 
úpravy hmotnosti a rovnako aj špe-
ciálne cvičenia. Oddelenie vedie 
MUDr. Daniela Balcová – skúsená 
lekárka, špecialistka z odboru 

vnútorného lekárstva. V prípade, ak 
má vaše telo intoleranciu na určité 
potraviny, či pozorujete ba sebe  
nepríjemné intolerantné príznaky - 
migrény, či nafúknuté brucho, mali 
by ste zaklopať práve na tieto dvere. 
Špeciálnymi nutrigenomickými tes-
tami dokonca porozumiete svojmu 
telu oveľa viac, čím mu samozrejme 
oveľa viac pomôžete. „Nutrigeno-
mika skúma špecifi cké potreby 
tela na základe DNA. Pre zlepšenie 
celkovej kvality života je využívaný 
genetický profi l človeka. Dodržaním 
odporúčaní je možné predísť v 80 
% civilizačným chorobám“ opisuje 
doktorka Balcová. 

NAJEFEKTÍVNEJŠIE CVIČENIE 
E-FIT

Špeciálnym tréningom si vytva-
rujete celú postavu naraz a hlavne 
rýchlo. 20 minút E-fi t cvičenia totiž 
zodpovedá 90 - 120 minútam inten-
zívneho tréningu, napríklad vo fi t-
ness centre. A čo je najdôležitejšie, 
precvičujete súčasne až 90 % svalov. 
Pod dohľadom „ odborného lektora 
sa dostanete do vysnívanej formy 
naozaj veľmi rýchlo. 20 minútovými 
cvičeniami 2x do týždňa 

je možné za 2 mesiace schudnúť 
aj 8 kilogramov. 

ENVY Klinika estetickej 
medicíny

pobočky Košice, Prešov, Poprad
www.envyklinika.sk, 

recepcia@envyclinic.sk 
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