špeciál

Koľko stojí

nové telo
Už mesiac po operácii sa môžete
predviesť novým a zahojeným telom.
Natierajte si jazvy a nezabúdajte, že
teplo zhoršuje opuchy.

● Liposukcia jednej izolovanej

oblasti stojí približne
1 200 eur, za každú
ďalšiu si priplatíte
od 400 do 800 eur.
● Počas jednej operácie vám
lekár môže naraz odsať tuk
zo vsetkych miest na tele,
ktoré to potrebujú. Čím viac
si ich necháte urobiť naraz, tým to bude lacnejšie.
Vždy totiž platíte aj za sálu,
anestéziu i predoperačné
vyšetrenia.
● Počas jednej operácie si
môžete tuk dať odsať a premiestniť z ktoréhokoľvek
miesta na hociktoré iné
na tele.
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Po liposukcii sa budete hojiť
dva až štyri týždne.
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Zväčšenie prsníkov implantátmi
stojí od 2 000 eur. Závisí od ceny implantátov
Zväčšenie prsníkov tukom
od 2 500 eur
Zmenšenie a podvihnutie prsníkov
od 1 700 eur
Zväčšenie a podvihnutie prsníkov
od 2 200 eur + cena implantátov
Hojenie: 4 týždne

Nijaký
zákrok
nie je
doživotný,
pretože
gravitácia
hrá proti
vám

Schudni do plaviek

Liposukcia brucha
od 1 200 eur
Korekcia poklesnuej kože
brucha od 1 700 eur
Korekcia poklesnutej kože
brucha s diastázou
od 1 900 eur
Liposukcia brucha s vytvarovaním osieho drieku
od 2 500 eur

Liposukcia:
vnútorná/vonkajšia strana stehien
od 1 200 eur
- kolien od 500 eur

Ak ste už absolvovali zákrok botulotoxínom alebo kyselinou hyalurónovou a reagovali ste na ne citlivo, môže
sa to zopakovať. Vlastné tukové tkanivo
zväčša nespôsobuje komplikácie.

Brachioplastika – odstránenie
previsov vnútornej strany paží.
Zákrok: 1-2 hodiny
Hojenie: 4 týždne
Liposukcia: 800 eur
Odstránenie tuku aj nadbytočnej
kože:
1 200 eur

Odstránenie tuku
z oblasti nad krížami
od 800 eur

Liposukcia zadku
1 200 eur
Doplnenie tuku
do zadku
od 2 500 eur
Implantáty do zadku
s operáciou
od 3 000 eur

✓ Názor odborníka
Radí MUDr. Martin
BOHÁČ, PhD.,
plastický chirurg
Teplo spôsobuje
vyššie prekrvenie
a tým sa zväčšuje opuch!
Po akomkoľvek zákroku sa
vyhýbajte slnku, kým opuch
nezmizne. Ak máte čerstvú
jazvu, chráňte si ju krémom
na opaľovanie s SPF 50. Zjazvená koža hyperpigmentuje,
preto by bola viditeľnejšia
ako jej okolie.

Ak máte na rukách tenkú
kožu a presvitá vám každá
žilka, vlastný tuk dokáže vrátiť rukám mladší vzhľad.
Cena: 500 eur
Rovnaký zákrok za rovnakú
cenu si môžete dať urobiť aj
na nohách.
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Za každý deň hospitalizácie po operácii si priplatíte od 100 do 200 eur.
Operácie v lokálnej
anestézii vás vyjdú aj
o 300 eur lacnejšie než
v celkovej.

Liposukcia
pod lopatkami
od 800 eur. Obyčajne sa
nevykonáva izolovane,
ale spolu s liposukciou
v oblasti pásu, preto vás
chrbát vyjde lacnejšie.

Liposukcia
lýtok
od 1 000 eur

Po odstrá
není tuku
musíte šty
ri týždne
nosiť kom
presnú
bielizeň.

Schudni do plaviek
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