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Světový kongres 
Největší novinky ze světa krásy? Realistické 

vlasy i omlazující krev 

 

06.05.2014 17:33 Původní zpráva  

Největší světový estetický kongres v Monaku letos představil řadu novinek. Lidé, kteří 

navštěvují kvůli vylepšení svého vzhledu lékařské ordinace, se mohou těšit např. na 

ošetření krví nebo umělé vlasy, které by se měly podobat těm pravým. 
 

Mezi nejnovější inovace patří například ošetření pleti vlastní plazmou obohacenou krevními 

destičkami. Ženám se údajně po aplikaci tohoto "krevního materiálu" uvolní růstové faktory a 

buňky tudíž nestárnou. Plazma prý posiluje i vlasové cibulky, takže zpomaluje vypadávání 

vlasů. A pokud náročnějším ženám nestačí samotná plazma, na řadu může přijít i nová 

technologie RegenMatrix využívající navíc kyselinu hyaluronovou. Účinek je sice 

dlouhotrvající, ale zákrok se musí dvakrát i třikrát opakovat. 

 

Zmíněná kyselina hyaluronová je v estetické dermatologii velmi oblíbená, ale musí se s ní 

zacházet opatrně. Používá se do většiny výplňových materiálů, které zjemňují vrásky v 
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obličeji nebo doplňují jeho ztracený objem. Přichází na řadu i při úpravě svěšených ústních 

koutků či nerovností nosu. "Velmi žádané a efektní je u žen vyzdvižení koutků úst, mohou dát 

obličeji optimističtější výraz během krátké aplikace," vysvětlila serveru TÝDEN.CZ lékařka 

Yvonne Bergerová z pražské BcD Clinic, která však při podobných zákrocích upozorňuje na 

nutnost znalosti anatomie k vyloučení možných komplikací. 

 

 

 

V některých situacích není vůbec vhodné kyselinu používat. "Vlastností kyseliny hyaluronové 

je její schopnost přitahovat vodu, toho se při výplních různých vrásek využívá. Jsou však 

oblasti, kde tato vlastnost žádaná není - např. při vyplňování kruhů pod očima, kde po použití 

nevhodného materiálu místo vyplněných kruhů vzniknou nežádoucí otoky pod očima," 

upozorňuje lékařka. 

Jako pravé? 

Nejpřevratnější letošní novinka se ale překvapivě týká spíše mužů. Jde o transplantaci uměle 

vyrobených vlasů, které by svou kvalitou a trvanlivostí měly být srovnatelné s vlastními. Tato 

technika se v Česku již nabízí, ale zkušenosti jsou zatím krátké. 

Dalším zajímavým tématem bylo laserové zpevnění obličeje, které odbourává nadbytečný tuk. 

Cena zákroku se pohybuje kolem patnácti tisíc korun. Pokud ale máte hodně uvolněné 

kontury, na úspěšný výsledek můžete zapomenout. 

 

Pozor na věk 
 

Na všech podobných akcích, jako je světový kongres v Monaku, se klade důraz především na 

vstřebatelné nitě, které jsou v estetické dermatologii používány při oblíbeném liftingu. Dokáží 

zpevnit kontury obličeje, vypnout pokožku krku či dekoltu. Vznikají stále nové a lepší druhy, 

avšak i jejich použití má svá omezení, jedním z nich je věk. "Ideální je věk mezi 40 až 50 lety, 

tedy dokud jsou kontury pouze mírně až středně povoleny. Množství zákroků, které se 

používají ke zpevnění obličeje je třeba nejen důkladně rozumět, ale současně je umět 

načasovat! Tedy nenabízet, byť vysoce efektivní, zákrok tam, kde již pomoci nemůže," radí 

lékařka. Ženy toužící po lepším vzhledu by si proto měly dobře rozmyslet, k jakému 

odborníkovi zavítají a zda zbytečně neutrácejí své peníze. 

 



Anti-aging Medicine World Congress probíhal pod záštitou prince Alberta II. a lékařům z 

celého světa nabídl šest desítek vědeckých přednášek o nejnovějších trendech v estetické 

medicíně. Tento stále žádanější obor se snaží propojovat regenerativní medicínu s praxí. 

Pokud se objeví zásadnější novinka, je vzápětí dostupná v zahraničí i na českých klinikách. 
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