
Získajte viac informácií o prsníkových 
implantátoch a o zmene, ktorú priniesli 
ženám, ktoré sa pre ne rozhodli... 

Štyri ženy.
Štyri rôzne príbehy.
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Cítiť sa viac sebaisto. Viac príťažlivejšie. Viac tak, ako ste 
sa cítili kedysi. Alebo jednoducho viac taká, akou ste vždy 
chceli byť.

Ak teda rozmýšľate, že na sebe chcete niečo zmeniť, doprajte si 
pár minút iba pre seba. Radi Vám povieme viac o prsníkových 
implantátoch, ako aj o tom, čo môžete od zákroku očakávať 
a ako to vlastne celé prebieha.

Ale skôr ako zájdeme do detailov, máme pre Vás pár príbehov 
práve od žien, ktoré už prsníkové implantáty majú a ktoré sa 
rady s Vami podelia o svoje skúsenosti a pocity po zákroku.

Určite by ste boli prekvapená, keby ste vedeli koľko žien 
okolo Vás má prsníkové implantáty (často to však nedokážete 
rozoznať!) a koľko existuje rôznych dôvodov, prečo sa pre túto 
zmenu rozhodli.

Povieme Vám príbeh…

Ženy na celom svete menia svoje telá z rôznych 
dôvodov, no najčastejšie túžia po jednej veci:  
Byť spokojná “sama so sebou”.
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Ženy menia svoje telá 
z rôznych dôvodov…

Katka, 21

“Každý takú ženu pozná, však?  
Pri prezliekaní sa v šatni skrýva 
pred zrakom spolužiačok, športovú 
podprsenku si vymieňa pod tričkom, 
aby náhodou nikto nevidel ani kúsok 
jej tela. To som bola presne ja. A robila 
som to tak ešte minulý rok v posilňovni.

Vždy som bola dievča s plochou 
hruďou, ktorej plnoštíhle kamarátky 
závideli, že nemusí držať žiadne 
diéty. Čo na tom, keď ja som si skôr 
priala, aby som pár kíl pribrala a 
moje košíčky veľkosti A by konečne 
vyzerali plnšie?

Predtým som svoje prsia doslova 
nenávidela. Najhoršie bolo, keď sa 
mi ostatné dievčatá smiali a hovorili, 
že to má predsa aj svoje výhody, 
že aspoň nemusím nosiť podprsenku. 
Alebo, že aj modelky nemajú 
žiadne prsia a mala by som byť za 
to vlastne vďačná!

Pravdou ale bolo, že som sa cítila 
hrozne – hanbila som sa, neverila  

som si, moja hruď vyzerala ako 
chlapčenská… A potom, keď moja 
babička zomrela a zanechala mi 
nejaké peniaze, rozhodla som sa to 
zmeniť. Babička mi vždy vravievala, 
že ženy by mali robiť vlastné 
rozhodnutia a nasledovať svoje sny. 
A tak som to urobila…

Môj plastický chirurg mi odporúčal, 
aby som ostala pri menších 
implantátoch, približne košíček C, 
aby sa moje nové prsia hodili k mojej 
postave. Ja som si vybrala okrúhle 
implantáty. Vyzerajú veľmi odvážne, 
no napriek tomu pôsobia v oblečení 
prirodzene. V plavkách krásne držia 
tvar a sú naozaj zmyselné! 

Táto zmena bola pre mňa úžasné 
oživenie a poriadna dávka 
sebavedomia. Aj moji priatelia 
hovoria, že som teraz oveľa viac 
spoločenská. Hlavné je, že sa cítim 
viac sebaisto!”

Objavte, ako jednoducho sa dajú zväčšiť 
Vaše prsia na www.eurosilicone.sk.
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Porozprávajte sa s ostatnými mamičkami, ktoré znovu objavili 
svoju pred-pôrodnú postavu na www.eurosilicone.sk.

Získajte viac informácií o prsníkových 
implantátoch na www.eurosilicone.sk.

Sandra, 36

“Svoju rodinu nadovšetko milujem, 
ale niekedy mám pocit, že mi vôbec 
nezostáva čas na seba. O svojej 
postave som začala premýšľať po 
35tke. Vždy som sa o seba starala a 
udržiavala vo forme, no v poslednej 
dobe som sa prestala cítiť dobre vo 
vlastnom tele.

Môj manžel mi vždy hovoril, že je 
na mňa hrdý, že vyzerám úžasne 
v porovnaní s manželkami jeho 
kamarátov, no ja som sa cítila aj 
tak pod psa. A tak som sa rozhodla: 
‘Musím na sebe niečo zmeniť.’

Vždy som si odkladala nejaké peniaze 
na horšie časy a tak som požiadala 
svoju najlepšiu kamarátku, aby so 
mnou navštívila niekoľko kliník a 
keď som si bola istá tou správnou, 
zarezervovala som si dátum operácie.

Keď som to povedala svojmu 
manželovi, chvíľu si myslel, že som 
sa asi zbláznila. No videl, že tento 
krok pre mňa veľa znamená, takže 
nakoniec mi bol veľkou oporou. 
A teraz? S výsledkom je nesmierne 
spokojný…!

Je to niečo, čo som spravila iba pre 
seba. Vybrala som si prirodzené, 
slzičkové implantáty, čím sa moje 
prsia aj prirodzene podvihli.

Som veľmi šťastná, že som sa takto 
rozhodla. Vyzerám – a hlavne sa aj 
cítim – lepšie ako kedykoľvek predtým!”

“ Je to niečo, čo som 
spravila iba pre seba.”

Hanka, 30

“Aj keď o tom vždy vtipkujem v našom 
klube chudnúcich žien, myslím, že to 
čo sa mi stalo, je trochu odstrašujúci 
príbeh. Som jedna z tých žien, ktorá sa 
naozaj spustila a vôbec o seba nedbala.

Ako teenagerka som nikdy nemala 
problém s váhou, no keď som neskôr 
otehotnela, jedla som nie za dvoch, 
ale doslova za štyroch a vyzerala 
som ako veľký nafúknutý balón. 
Po prvom pôrode nasledoval v 
krátkom období druhý a potom tretí 
a s každým tehotenstvom som len 
priberala a priberala a priberala.

Chodila som oblečená len v 
tehotenskom oblečení, aby som si 
nemusela priznať, ako veľmi som 
už pribrala. Zvykla som si na otázku, 
kedy príde na svet ďalšie bábätko. 
No ja som už nebola tehotná, bola 
som len pažravá!

Pri svojich 161 cm som vážila skoro 
102 kg. Bola som chorobne obézna. 
Zabíjali ma moje kĺby a lekár ma 
varoval, že ak sa o seba nezačnem 
starať, hrozí mi, že dostanem 
cukrovku, čo by mi sťažilo aj 
starostlivosť o moje deti. Musela 
som to jednoducho zmeniť.

Trvalo to dlhé dva roky, no dostala 
som sa na váhu 58 kg a cítila som 
sa úžasne… Odhliadnuc od mojich 
ovisnutých pŕs.

Trvala som na zhasnutých svetlách, 
nenávidela som sprchovanie a 
kúpanie, pretože som sa musela 
pozerať na svoje prsia a keď sme sa 
s partnerom milovali, mala som na 
sebe stále podprsenku. Bola som 
kvôli nim psychicky na dne.

Jedna kamarátka z klubu chudnúcich 
žien mi odporučila implantáty. 
Prezradila mi, že aj ona ich má, no 
nesmela som to nikomu povedať. 
Boli nádherné a na pohľad vyzerali 
naozaj prirodzene. Dala mi kontakt 
na svojho plastického chirurga a 
hneď na ďalší týždeň som sa k nemu 
objednala na konzultáciu.

Je to už rok a ja môžem úprimne 
povedať, že sa to oplatilo! Tento rok 
sme boli na prvej spoločnej rodinnej 
dovolenke a bola som na seba v 
plavkách veľmi hrdá. Možno mám 
zopár strií a miernu celulitídu, no 
to ma neodradí od hrania beach-
volejbalu s mojimi deťmi… a môj 
partner zo mňa nedokáže spustiť oči!”
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Zdieľame príbehy týchto žien, aby sme Vám pomohli ľahšie a správne sa rozhodnúť ohľadne Vášho 
zákroku. Výsledok však bude samozrejme záležať aj od Vašich pôvodných prsníkov, Vašej postavy ako 
aj od rôznych individuálnych okolností. Zmena Vašich kriviek môže veľmi posilniť Vašu sebadôveru, 
ale pamätajte, že operácia môže zmeniť len veľkosť a tvar Vašich prsníkov. Ostatné je len a len na Vás. 

Viktória, 42

“Nebudem Vám klamať – moje nové 
prsia boli absolútne egoistickým 
rozhodnutím a ja ich neskutočne 
milujem. Sú zmyselné, dokonalé 
a sexy!

Nikdy som nemala problém so 
sebavedomím a v podstate som 
bola spokojná aj so svojou postavou. 
Ale pred pár rokmi sa mi rozpadlo 
manželstvo a v mojom živote sa zrazu 
vyskytlo veľa nezodpovedných otázok.

Boli sme manželmi roky a náš vzťah 
sa odrazu dostal do slepej uličky. 
Unudená som bola nielen ja, ale aj 
on. Všetko sa dialo totiž tak rýchlo 
a jednoducho – najprv deti, potom 
práca a náš vzťah bol zrazu na 
poslednom mieste. Aj keď to bolo 
vtedy hrozné, dnes, keď sa obzriem 
späť, musím uznať, že mi ten rozchod 
pomohol – presťahovala som sa, 
zmenila som zamestnanie a začala 
som odznova.

Vždy sa mi páčili plnšie ženské 
krivky. Už ako malé dieťa som 
zvykla s mamou pozerať staré 
filmy a Marylin Monroe bola 
mojou obľúbenou hrdinkou.

A tak som stále častejšie premýšľala 
o svojich prsiach a keď sa situácia 
po rozvode upokojila, povedala som 
si, prečo nie?

Blížila sa moja 40tka a ja som sa 
rozhodla, že sa odmením niečím 
nezvyčajným. Možno to znie trochu 
ľahkomyseľne, ale chcela som sa 
cítiť opäť sexy.

Moje prsia asi nebudú každému po 
chuti, ale išla som do toho naplno 
– mám totiž okrúhle implantáty a 
konečná veľkosť môjho košíčka je E. 
Nie som však žiadna Dolly Parton, 
meriam 180 cm a nosím veľkosť 42, 
no rozhodne si moje prsia všimnete. 
Vďaka svojim prsiam sa cítim oveľa 
viac sebavedomá a pripravená prijať 
hoci aj pozvanie na rande…”

“ Kúpila som si nezvyčajný 
narodeninový darček.”
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Okrúhle implantáty
Klasický tvar implantátov –  
prsia budú plné a úžasné.

Anatomicky tvarované 
implantáty
Tieto implantáty Vám poskytnú 
najprirodzenejší možný vzhľad – 
nikto nemusí predsa nič vedieť!

Objem
Jedná sa o veľkosť implantátu – 
Váš plastický chirurg Vám poradí, 
ktorá veľkosť implantátu bude 
pre Vás tá správna.

Profil
Profil vyjadruje projekciu implantátu, 
teda rozmer, o koľko sa Vaše prsia 
zväčšia smerom dopredu.

Typ gélu
Typ gélu určuje, aké budú Vaše 
prsia na dotyk.

Naše implantáty
GC Aesthetics je špecialista na 
výrobu vysokokvalitných estetických 
pomôcok a zároveň aj materskou 
spoločnosťou dvoch značiek: 
Eurosilicone a Nagor.

Už takmer 60 rokov sa venujeme 
neustálemu zlepšovaniu našich 
produktov, aby dokonale spĺňali 
kritéria plastických chirurgov a 
vyhovovali potrebám našich klientov.

V našom produktovom portfóliu 
nájdete značku Eurosilicone,  
ktorá sa radí k popredným  
výrobcom prsníkových, tvárových 
a telových implantátov, ako aj 
tkanivových expandérov a značku 
Nagor, jediného britského výrobcu 
vysokokvalitných silikónových 
implantátov. Svojim produktom 
naozaj dôverujeme, a preto 
ponúkame našim klientom 
najrozsiahlejšiu záruku na trhu.
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Získajte viac informácií o rozdielnych typoch implantátov, tvaroch, 
veľkostiach a zistite, ktorý implantát by mohol byť ten správny pre Vás 
na www.eurosilicone.sk.

Vyrábame implantáty vo viac ako 321 možných variáciách 
– rôzne objemy, tvary, typy gélu a profily. Určite sa nájde ten 
správny typ implantátu, ktorý bude dokonale sedieť práve Vám.

Okrúhly implantát

Anatomicky tvarovaný implantát

Aký vzhľad by ste chceli
dosiahnuť?
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Prečo ste sa rozhodli zväčšiť 
svoje prsia?
Akékoľvek sú Vaše dôvody, mali by 
ste si položiť jednu otázku: Robíte to 
pre seba? Nikdy nenechajte nikoho 
– priateľov, partnera, rodinu alebo 
lekára – aby Vás k rozhodnutiu tlačili.

Čo očakávate po operácii?
Buďte k sebe úprimná. Nové prsia 
Vám môžu pomôcť zmeniť Váš život 
a zvýšiť Vaše sebavedomie, ale 
nepomôžu vyriešiť Vaše problémy 
vo vzťahoch ani z Vás nespravia  
iného človeka.

Ste pripravená na 
pooperačné zotavovanie?
Nechoďme zbytočne okolo horúcej 
kaše. Zväčšenie prsníkov je závažný 
zákrok. Aj keď zvyčajne zahŕňa len 
jednu noc strávenú v nemocnici, 
proces zotavovania môže byť počas 
nasledujúcich pár týždňov pomalý 
a nepríjemný.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch 
môžu nastať komplikácie, preto 
sa pred zákrokom uistite, či máte 
zodpovedané všetky otázky, ktoré 
Vás zaujímali.

Odporúčame Vám prečítať si aj našu 
informačnú brožúrku pre pacientky, 
aby ste boli dokonale informovaná, 
čo môžete od augmentácie očakávať.
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Praktický sprievodca 
Vašou augmentáciou

Ak sa cítite pripravená a motivovaná spraviť ďalší krok, je tu ešte 
niekoľko vecí, ktoré by ste mali pred operáciou zvážiť. Aby sme Vám 
uľahčili Vaše rozhodovanie, náš tím estetických špecialistov pre Vás 
spracoval niekoľko praktických rád, o ktorých by ste mali popremýšľať...

Zmeniť svoj názor je 
v poriadku
Mali by ste si byť na 100 % istá, 
že tento krok je pre Vás to správne 
rozhodnutie – ženy, o ktorých ste 
čítali v tejto brožúrke, sa rozhodli 
a podarilo sa im zmeniť svoj život 
k lepšiemu.

Musíte si však uvedomiť, že toto 
rozhodnutie môžete urobiť len Vy 
sama. Najdôležitejšie je neponáhľať 
sa a v žiadnom prípade nekonať 
pod tlakom.

Skúste si naplánovať aspoň dve 
konzultácie u rôznych plastických 
chirurgov a nechajte si čas na 
rozmyslenie, aby ste si bola istá, 
že toto je pre Vás to správne 
rozhodnutie.

Získajte čo najviac informácií
Pri výbere plastického chirurga 
buďte veľmi opatrná. Uistite sa, 
že je kvalifikovaný a akreditovaný.

Môžete si tiež prečítať rôzne 
internetové stránky, ktoré sa 
venujú práve tejto téme.
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1.  Ako by som sa mala pripraviť 
na operáciu?

2.  Aké vyšetrenia je potrebné 
absolvovať?

3.  Ako dlho bude približne trvať zákrok?

4.  Je potrebná celková anestézia?

5.  Na základe mojich predstáv 
o zväčšení a na základe mojej 
anatómie, aký výsledok môžem 
reálne dosiahnuť?

6.  Čo v mojom prípade ovplyvňuje 
výber typu a veľkosti implantátu?

7.  Aký chirurgický prístup by ste  
v mojom prípade odporučili?

8.  Kde by bol implantát umiestnený, 
pod žľazou alebo pod svalom?

9.  Existujú nejaké riziká, s ktorými by 
som mala po zákroku rátať?

Pred svojou prvou konzultáciou sa môžete cítiť mierne nervózna. Aby sme Vám 
pomohli cítiť sa sebaistejšie, pripravili sme pre Vás niekoľko otázok, ako začať svoju 
konverzáciu s Vašim plastickým chirurgom. Určite sme však neobsiahli všetky 
otázky, ktoré by Vás mohli zaujímať, preto neváhajte a pridajte si k nasledujúcemu 
zoznamu aj tie Vaše...

10.  Ako dlho trvá po zákroku zotavenie? 
Za aký čas budem opäť fit?

11.  Majú implantáty, ktoré plánujete 
použiť, doživotnú záruku?

12.  Ako dlho môžu byť implantáty  
v tele? Je potrebné ich po určitej 
dobe vymeniť?

13.  Môžem absolvovať s implantátmi 
aj mamografické vyšetrenie? 

14.  Ako prebieha pooperačná 
starostlivosť?

15.  Na koho sa mám obrátiť v prípade 
nejakej komplikácie?

16.  Na čo by som si mala dávať po 
zákroku pozor?

17.  Aká je celková cena za zákrok?

Získajte všetky potrebné informácie 
a odpovede na www.eurosilicone.sk.
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