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Po deviatich rokoch úspešného pôsobenia na slovenskom 
trhu si kvality Kliniky ENVY budete môcť vyskúšať aj 
v Bratislave.

OsObný prístup – alfa Omega 
spOkOjnOsti
„Klinika ENVY prináša pacientom najvyššiu kvalitu výkonov, 
ktorá je daná novými typmi prístrojov. Tie umožňujú me-
nej bolestivú a jednoduchšiu aplikáciu pre pacienta pri 
porovnateľnom výsledku,“ vysvetľuje vedúci plastický chirurg 
bratislavskej pobočky, MUDr. Rastislav Trška, PhDr. 

Služby Kliniky ENVY však nie sú postavené „len“ na profe-
sionálnych výkonoch na najvyššej úrovni, ale prioritou sú reno-

vovaní odborníci, špičková starostlivosť o pacienta a servis.  
„Pre nás je dôležité, aby sa pacient kedykoľvek mohol obrátiť 
na svojho lekára, ktorý mu je viac-menej k dispozícii 24 hodín 
denne a vie rozptýliť jeho obavy,“ hovorí z mnohoročných 
skúseností s pacientmi MUDr. Trška.

plastická chirurgia
Čo sa týka výkonov plastickej chirurgie, na bratislavskej 
pobočke sa vykonávajú miniinvazívne zákroky, semiinvazívne 
(liftingové ošetrenia s použitím liftingových nití alebo mini-
invazívny lifting) a napokon invazívne, operačné zákroky. 
Sem jednoznačne patrí najvyhľadávanejšia operácia, a síce 
zväčšovanie poprsia či modelácia pŕs. Významným plusom je 

klinika enVY expandOVala dO bratislaVY. a tO VO VeľkOm štýle. nOVé 
priestOrY klinikY nájdete V Objatí zelene, V tichOm prOstredí petržalkY. 
krištáľOVé sVietidlá, Vkusný bielY dekOr a mnOžstVO kVetín – ani bY ste 
neVerili, že sa nachádzate V zdraVOtníckOm zariadení. pOd elegantným 

ObalOm ObjaVíte najnOVšie prístrOje na Ošetrenia nielen z Oblasti 
plastickej chirurgie a laserOVej medicínY, ale aj Oddelenie trichOlógie. 

nech sa páči, Vstúpte, pO centrále V kOšiciach a pObOčkách V pOprade 
a prešOVe OtVára klinika enVY sVOje dVere V našOm hlaVnOm meste.

Bratislava Bude 
ešte krajšia!
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fakt, že klinika pracuje s najnovšími implantátmi, pri ktorých 
aj väčšie objemy majú minimálnu hmotnosť. 

trichOlógia
Zbytočne sa budete pýšiť pevným dekoltom, plnými perami 
a bezchybnou pleťou, pokiaľ vaše vlasy ostávajú na vankúši 
či v zuboch hrebeňa. Klinika ENVY však rieši krásu kom-
plexne a oddelenie trichológie venujúce sa vlasom to len 
dokazuje. Ako jedna z mála kliník ponúka jedinečný kon-
cept medicínskej trichológie, pri ktorom vám na mieru určia 
efektívnu liečbu. Špecialisti zabezpečia najkomplexnejšie 
možnosti riešenia počnúc diagnostikou ochorení, poraden-
stvom týkajúcim sa úpravy životosprávy až po možnosti 
účinnej obnovy rastu vlasov. Lekár zhodnotí stav pokožky 
hlavy i vlasov, čo mu pomôže určiť rozsah procedúr. Odd-
elenie vnútorného lekárstva Kliniky ENVY zahŕňa základ-
né vstupné vyšetrenie a doplnenie anamnézy z interného 
hľadiska. Nasleduje odborné vyšetrenie špeciálnou tri-
chokamerou, ktorá skúma samotný vlas a pokožku, určuje 
príčiny vypadávania a rozpoznáva prítomnosť prípadných 
vlasových anomálií. Na základe výsledkov sa stanoví efek-
tívna liečba v podobe vlasovej mezoterapie, plazmotera-
pie – svetovej novinky v aplikácii vlastnej plazmy obo-

hatenej krvnými doštičkami – či najinvazívnejšie riešenie, 
transplantácia vlasov. 

VaserlipO
Zdravo sa stravujete, poctivo sa potíte v posilňovni a nap-
riek tomu sa nie a nie zbaviť tuku na vašich problémových 
partiách? Bruško, stehná či boky stále nie sú podľa predstáv. 
Práve pre vás je vhodným riešením jedinečná novinka, ktorú 
vám na Slovensko priniesla ako prvá Klinika ENVY, a síce in-
vazívna ultrazvuková liposukcia VaserLipo.

VaserLipoTM predstavuje revolučnú technológiu, ktorá 
dokáže odsať tuk zo všetkých oblastí tela s minimalizáciou 
opuchov, modrín a traumatizácie tkaniva. Ide o najšetrnejšiu 
a najúčinnejšiu metódu liposukcie modernej chirurgie, keďže 
VaserLipo dokáže nielen odsať tuk, ale zároveň vytvaruje telo 
a podčiarkne svaly. Vďaka ultrazvuku sa odsáva tuk iba v danej 
lokalite bez toho, aby sa zasiahli okolité tkanivá. Tým pádom sa 
znižuje aj čas rekonvalescencie a už po dvoch dňoch sa môžete 
vrátiť k bežným aktivitám. A čo sa stane s odobratým tukom? 
Vďaka technológii VaserLipo a tukovému transferu môžete 
pomocou vlastného tuku získať krásny brazílsky zadoček. 
Odsatý tuk sa totiž okamžite upraví a aplikuje sa do oblastí 
pozadia tam, kde je to potrebné. Výhodou metódy je využitie 
vlastných tukových buniek a nie silikónových implantátov. 
Rovnaký transfer sa používa aj pri modelácii, resp. zväčšení 
poprsia vlastným tukom. Pomocou tejto novej metódy sa 
poprsie dá zväčšiť o jednu veľkosť. Výsledok stojí za to – úplne 
prirodzené, mäkké, a zároveň pevné prsia. Nezanedbateľnou 
výhodou ostáva fakt, že sa jedným zákrokom môžete zbaviť 
tuku z miest, na ktorých ho mať nechcete, a naopak, vyplniť 
partie, ktoré to potrebujú. 

O KliniKe enVY
Klinika ENVY je najväčšia klinika poskytujúca služby v oblasti zdravia 
a krásy na Slovensku. Centrála kliniky sa nachádza v Košiciach a jej am-
bulancie nájdete v mestách Prešov, Poprad, Bratislava a čoskoro už aj 
v Žiline. Už takmer deväť rokov patrí medzi vyhľadávané kliniky a jej služ-
by ocenili mnohé známe slovenské a české osobnosti. V ponuke služieb 
kliniky nájdete ošetrenia a zákroky z oblasti plastickej chirurgie, liposuk-
cie, estetickej dermatológie, laserovej medicíny, lekárskej kozmetiky, in-
terného oddelenia, oddelenia optimálnej výživy a regulácie hmotnosti 
a aj ambulanciu trichológie. Moderné prístrojové vybavenie, tím skúse-
ných profesionálov a individuálny prístup sú samozrejmou súčasťou toh-
to špičkového zdravotníckeho zariadenia.
www.envyklinika.sk   www.vedakrasy.sk   www.envymagazin.sk

Ambulancia plastickej chirurgie 
Kliniky ENVY v Bratislave.

Luxusné, ale najmä 
útulné priestory kliniky 
navštívila už aj Dara 
Rolins, ktorá sa nedávno 
stala jej ambasádorkou.


