
V ..začiatkoch sa Klinika ENVY zameriavala na estetickú 
..dermatológiu a kozmetiku. S pribúdajúcim časom sa  
..postupne rozrastala a v súčasnosti sa môže pýšiť od-

delením dermatológie, kozmetológie, oddelením internej me-
dicíny, oddelením optimálnej výživy, ambulanciou trichológie 
a už tretím rokom je aj jedným z hlavných hráčov na trhu v 
oblasti plastickej a estetickej chirurgie nielen v Košiciach, ale 
aj v Prešove a Poprade.

Odborní lekári Kliniky ENVY so zameraním na plastickú a este-
tickú chirurgiu majú dlhoročné skúsenosti vo svojom odbore. 
Tie nadobúdali už počas svojich špecializačných štúdií pre-
važne na košických pracoviskách, ktoré majú na Slovensku 
dlhoročnú tradíciu. Odborníci kliniky sa pravidelne zúčastňujú 
na svetových kongresoch a školeniach so zámerom prinášať 
pacientom stále nové metódy z oblasti estetiky.

NOVÁ ÉRA 
ESTETICKEJ 
MEDICÍNY

Medzi najvyhľadávanejšie operácie na klinikách ENVY patria 
úpravy očných viečok, zväčšovanie prsníkov implantátmi a 
hlavne liposukcia, konkrétne špeciálny typ liposukcie – Vaser-
Lipo, ktorú na Slovensko priniesol primár kliniky, MUDr. Mahdi 
Nasab.

Pre tých, ktorí nepatria medzi odvážlivcov a zmocňujú sa ich 
úzkostné stavy pri predstave o nejakom zákroku na vlastnom 
tele, je ideálnym riešením novinka na klinike - metóda inhalácie 
rajského plynu s kyslíkom cez tvárovú masku. Potláča bolesť a 
utlmuje strach, pričom klient zostáva pri vedomí. Aplikovať sa 
dá pri úplne bežných dermatologických úkonoch, aj pri nároč-
nejších plastických operáciách, ktoré sú vykonávané v lokálnej 
anestéze.

KLINIKA PONÚKA ŠIROKÉ SPEKTRUM PLASTICKÝCH 
A ESTETICKÝCH VÝKONOV S CIEĽOM POMÔCŤ 
KLIENTOM VYRIEŠIŤ ICH PROBLÉMY ČO NAJMENEJ 
INVAZÍVNOU METÓDOU.

Portfólio zákrokov kliník Envy ponúka od bežných odstránení 
znamienok, cez korekcie jaziev, aplikácie výplňových materi-
álov, úpravy očných viečok a odstávajúcich ušníc, liposukcie, 
prenosy vlastného tuku, zväčšovanie či zmenšovanie prsníkov, 
korekcie nosa, facelifting, transplantácie vlasov či odstránenie 
previsov prebytočnej kože.

Každému zákroku predchádza konzultácia so špecializovaným 
lekárom, ktorého si klient vyberie. Osobnú konzultáciu pova-
žujú lekári kliniky za veľmi dôležitú, pretože práve počas nej si 
s klientmi vyjasnia ich predstavy o priebehu a výsledku danej 
operácie. Klient si následne vyberie termín a čas zákroku a ab-
solvuje potrebné predoperačné vyšetrenia priamo na klinike.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM RADI POSKYTNEME NA:

recepcia@envyclinic.sk 
0911 671 666

www.envyklinika.sk 
www.vedakrasy.sk

Operačná sála vybavená špičkovými 
modernými technológiami spĺňa 

najvyššie nároky na kvalitu.

V exkluzívne zariadených izbách Kliniky ENVY 
nájdu pacienti ideálne prostredie pre oddych  
a rekonvalescenciu po zákrokoch. 

UŽ NIEKOĽKO ROKOV PATRÍ KLINIKA ENVY V REBRÍČ-
KOCH PACIENTMI HODNOTENÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH 
ZARIADENÍ V OBLASTI PLASTICKEJ A ESTETICKEJ 
MEDICÍNY MEDZI ŠPIČKU NA SLOVENSKU.


