
O aký zázrak vlastne ide, keď
toto všetko dokáže? Ako je možné,
že z týždňa na týždeň sa geome-
trickým radom rozširujú spokojné
zástupy klientov žiadajúcich tento
zákrok? Ide o TEOSYAL®PEN - ino-
vatívny prístroj, ktorý slúži na
precíznu a bezbolestnú aplikáciu
kyseliny hyalurónovej a tzv. con-
touring tváre, metódu, ktorú si
obľúbili  viaceré svetové celebrity.
Práve v ňom sa ukrýva odhalené
tajomstvo Kim Kardashian – tzv.
contouring tváre pomocou inova-
tívneho pera TEOSYAL®PEN.

Jeho uvedenie na trh vzbudilo
záujem popredných estetických
lekárov na celom svete a po čase
potvrdili jeho kvality početné zá-
stupy spokojných žien, ktoré zno-
vu objavili krásu a pružnosť svojej
pleti.

Vďaka precíznosti estetického
prístroja TEOSYAL®PEN a šikov-
ným rukám estetického dermato-
lóga, sa zbavíte aj tej najjemnejšej
vrásky. „Aplikácia týmto perom  je
neuveriteľne presná a vhodná aj
na drobné vrásky a partie, ktoré si
vyžadujú cielenú a na milimetre
presnú aplikáciu, či už ide o očné
okolie, pery, nosoústne ryhy, ale-
bo dokonca aj vrásky na krku,“ vy-
menúva možnosti aplikácie kyse-
liny hyalurónovej perom MUDr.
Tatiana Hudáková, ktorej klientky
na Klinike Envy nedajú na túto
metódu dopustiť a ich rady sa ne-
ustále zvyšujú.

CONTOURING TVÁRE
,,Ide o krásnu a prepracovanú me-
tódu, pri ktorej sa pomocou kyse-
liny hyalurónovej zvýraznia línie
lícnych kostí, sánky a brady, za-
maskujú sa kruhy pod očami. Táto

metóda je jedinečná no absolútne
prirodzená, nezmení vzhľad tváre
ako takej, " vysvetľuje  dermato-
venerologička MUDr. Zuzana Ko-
žuchová, z Kliniky Envy v Košici-
ach. „Kontúrovanie tváre  sa v po-
slednom čase stalo obrovským hi-
tom aj vďaka vplyvu
"celebritných" hviezdiečiek typu
Kim Kardashian.  U nás je kon-
túrovanie  viac propagované med-
zi mladými dievčatami hlavne v
oblasti kozmetiky a líčenia . No v
USA  aj v rámci plastickej chirur-
gie. Kontúrovanie tváre patrí

medzi veľmi obľúbené zákroky na
našej klinike. Pred cca 19 rokmi
som tento zákrok vykonávala  pre-
važne u žien po 40-ke.  V tomto ve-
ku totiž vplyvom úbytku kolagé-
nu  a tukového tkaniva hlavne v
strednej časti tváre dochádza k po-
klesu kontúr v oblasti sánky, vy-
tvárajú sa tzv. syslíky, zvýrazňujú
sa nosovoústne  vrásky. Vplyvom
aplikácie kyseliny hyalurónovej
do správnych časti tváre vieme
zvrátiť tento proces, nanovo vy-
kontúrovať  tvár a omladiť klient-
ku o niekoľko rokov.“

Doktorka priznáva, že najmä
v poslednom čase práve vplyvom
sociálnych médií prichádzajú aj
mladšie dievčatá, ktoré si chcú
zvýrazniť líčka, prípadne bradu či
nos.  Multiaplikáciou výplňových
materiálov sa docieli nielen elimi-
nácia vrások, ale prichádza aj k
zvýrazneniu lícnych kostí, vyplne-
niu kruhov pod očami, vyplneniu
prepadov v oblasti nosoústnej ry-
hy, či k volumizácii pier. Ide o tzv.
CONTOURING - zvýraznenie kon-
túr tváre a potlačenie jej nedostat-
kov.  Najznámejšie "tváre" tejto
metódy sú už spomínané slávne

Kim Kardashian a jej sestra Kylie
Jenner. Známymi sa stali nie vďa-
ka svojim speváckym, či herec-
kým schopnostiam. Ani kvôli ne-
jakému vynálezu. Za ich stúpa-
júcou krivkou úspechu je práve
schopnosť produkovať stále nové
a nové fotky, pričom mnohé ženy
sa im chcú podobať. No a práve
keď si dôkladne pozriete fotky Kim
kedysi a dnes zistíte, že  výrazné
lícne kosti a nadobudnuté
súmerné proporcie už dlho vyvo-
lávajú špekulácie o tom, aký záz-
račný zákrok sestrám z klanu Kar-
dashian k tejto premene dopomo-
hol. 

Odpoveďou je práve metóda
CONTOURING, ktorou lekár pre-
cízne a detailne formuje proporcie
tváre k dokonalosti.  „Pri kontúro-
vaní tváre je dôležité vedieť koľko
materiálu aplikovať a kde. Kyseli-
na hyalurónová sa aplikuje kany-
lou do hlbokých vrstiev kože. Pre-
tože v pokoji môže tvár  pôsobiť
pekne, no pri mimike a hlavne pri
usmievaní sa môže meniť. Čo sa
týka výrazu, ten sa nemení, pri
správnej technike a dobre zvole-
nom výplňovom materiáli vyzerá

tvár výborne. Pôsobí oddýchnuto
a sviežo. Klientky mi hovoria, že
nikto si nevšimne, že niečo majú
urobené alebo dorobené, ale  oko-
lie ich chváli ako dobre vyzerajú,
že majú vynikajúci účes (pričom
je stále rovnaký) alebo novú farbu
vlasov (aj keď ju vôbec nezmeni-
li).. A to je dôležité,“ pousmeje sa
vychýrená dermatologička kliniky
Envy.

Aplikácia kyseliny hyaluróno-
vej je riadená elektronicky a sa-
motné injektovanie perom je ve-
ľmi šetrné a bezpečné. Na vyplne-
nie povrchových vrások sa pou-
žíva TEOSYAL®PEN.  Lekár si sám
nastaví rýchlosť aplikácie a inje-
kčné pero zabezpečí hladkú a rov-
nomernú aplikáciu. Pacient necíti
takmer žiadnu bolesť, len príjem-
ný komfort pri ošetrení, ktoré ho
zbaví neželaných vrások a zvýraz-
ní rysy tváre podľa želania klient-
ky. K pokožke je pero tak šetrné a
jemné, že priamo z ordinácie le-
kára sa môžete plynulo zapojiť do
bežného dňa.

Strach z bolesti alebo ne-
príjemného pocitu zo striekačky s
ihlou sa rozplynul, no napriek to-

mu stále váhate? Pozrite si svoje
fotky spred piatich rokov. Aká bola
vaša pleť? Hydratovaná, pevná,
pružná, žiarivá a bolo na nej o čosi
menej vrások...a presne takú pleť
vám prinavráti TEOSYAL®PEN.
Alebo si pozrite fotky spomína-
ných sestier Kardashianových.
Keď je to vhodné pre ne, prečo by
nemalo byť pre vás...

Zaraďte sa  aj vy medzi spo-
kojné klientky Kliniky Envy s prí-
strojovým ošetrením
TEOSYAL®PEN a znovu objavte

svoju mladšiu pleť. Nie nadarmo
získalo toto dermatologické pero
prestížne ocenenie za najlepší es-
tetický prístroj na kongrese v Pa-
ríži. Nechajte potvrdiť jeho kvality
aj na svojej pleti, neoľutujete. Všet-
ci budú môcť na vás oči nechať, no
nikto nebude vedieť prečo, čo je na
vás iné. Iba vaša pleť bude iná…
mladšia.
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Objavte svoju mladšiu, pružnejšiu a krajšiu pleť
Súmerná tvár, výrazné lícne kosti, plné 
pery, žiadne kruhy pod očami – celkové
zvýraznenie kontúr tváre s potlačením jej
nedostatkov bez toho, aby sa menil  výraz
tváre ako takej. Trend, ktorému prepadli
mnohé “ne”známe tváre na čele 
s Kim Kardashian.

ZAKROKOVÁ MIESTNOSŤ ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE NA KLINIKE ENVY V KOŠICIACH.

RECEPCIA KLINIKY ENVY V KOŠICIACH.

PRED A PO KIM KARDASHIAN

TEOSYAL®PEN JE INOVATÍVNY PRÍSTROJ, KTORÝ SLÚžI NA PRECÍZNU A BEZBOLESTNÚ
APLIKÁCIU KYSELINY HYALURÓNOVEJ

MUDR. ZUZANA KOŽUCHOVÁ DERMATOVENEROLOGIČKA A KOREKTÍVNA 
DERMATOLOGIČKA A MUDR. TATIANA HUDÁKOVÁ DERMATOVENEROLOGIČKA.


