
 
 
    

             VÝPLNE  VRÁSOK 
 

  
 

Aplikácia kyseliny hyalurónovej je veľmi účinnou a obľúbenou metódou rejuvenizácie                
( omladzovania ) pleti, korekcie vrások.  

Ako vznikajú vrásky? 

Vznik vrások v oblasti tváre spočívajú v prirodzenom procese starnutia pokožky,  vo vonkajších 
vplyvoch (napr. pôsobenie slnečného žiarenia) ako aj životnom štýle (napr. fajčenie). K tvorbe 
vrások taktiež podstatne prispieva mimická aktivita  malých svalov pod kožou. Vrásky, s 
ohľadom na ich druh a príčinu vzniku, sa dajú korigovať rozličnými metódami. 

 Mimické vrásky je možné veľmi dobre korigujú pomocou botulotoxínu. Pri iných vráskach 
prichádza do úvahy ako ošetrovacia metóda aplikácia  kyseliny hyalurónovej. 

 

Aplikácia kyseliny hyalurónovej je veľmi účinnou a obľúbenou metódou rejuvenizácie                
( omladzovania ) pleti, korekcie vrások.  

Dokáže viazať vodu v koži a vďaka tomu dochádza v mieste aplikácie  k zväčšeniu tkaniva, 
následnému nadvihnutiu kože, vyhladeniu vrások a spevnenia pokožky ( stimuluje organizmus 
k tvorbe  nových väzivových vlákien ). Dodávajú našej pokožke hebkosť a pružnosť. 
 

Výhodou je, že je telu vlastná, takže sa po čase vstrebe. Nemá vedľajšie účinky, nespôsobuje 
alergické reakcie. Procesom stárnutia produkcia tejto látky v organizme klesá a naša pokožka 
stráca elasticitu , je menej hydratovaná a objavujú sa prvé vrásky. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aplikuje sa dvomi spôsobmi: 
-  krémami, sérami s obsahom kyseliny hyalurónovej  
-  injekčne 

   

Využíva sa najmä na: 

 Vrásky okolo úst 
 Vrásky na čele, glabela 

 Nosovo-ústne vrásky  

 Mimické vrásky okolo očí 
 Vpadnuté jazvy (napr. jazvičky po akné alebo osýpkach) 
 Úzke pery, modelácia objemu 

 Strata podkožného tukového tkaniva vrásky na krku, dekolte  

 Vrodené alebo získané prehlbeniny a nerovnosti 

 

 

 

 



                     

                        

                           Aplikácia botulotoxínu 

 
Čo je to BOTULOTOXÍN? 

V liekovej podobe je neurotoxín, ktorý uvoľňuje kŕče svalov a preruší nervovosvalové 
prepojenie. Používa sa v  estetickej dermatológii na zmiernenie vrások na tvári, ktoré sú 
spôsobené zvýšenou aktivitou  a napätím mimických svalov.  

Aplikáciou botulotoxínu paralyzujeme zvýšenú činnosť mimických svalov, sťahov na tvári, čele 
a krku. 

Botulotoxín sa injekčne aplikuje vo veľmi nízkych dávkach hlavne do problémových častí tváre. 

Čo botulotoxín odstraňuje 

 mimické vrásky na čele, pri koreni nosa a okolo očí 
 drobné asymetrie na tvári 
 nadmerné potenie podpazušia, dlaní a plôch nôh 

 

Lokality aplikácie botulotoxínu 

 
  



 

 

 

Výhody aplikácie 

 pred aplikáciou netreba absolvovať žiadny test a zákrok je možné vykonať okamžite 
 po aplikácii nie je nutná pracovná neschopnosť 
 výsledný efekt nie je trvalý a každý má možnosť rozhodnúť sa, či mu táto metóda 

vyhovuje  

Nežiadúce účinky sú zriedkavé. 

 Najčastejší je mierny hematóm okolo miesta vpichu 


