
Spoznajte 5 žien, ktorým silikónové 
prsníkové implantáty dodali sebavedomie,

 o ktorom vždy snívali.
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“Mojím cieľom je,  
aby si ženy mohli vybrať 
implantáty Nagor s úplnou 
istotou. To je dôvod,  
prečo ponúkame jednu  
z najrozsiahlejších záruk  
na trhu.” 
Ayse Kocak, generálna riaditeľka GCA 
(Nagor - dcérska spoločnosť GCA)

 

Zmena Vášho vzhľadu môže zmeniť to,  
ako sa cítite. A to ako sa cítite, môže pozitívne 
ovplyvniť Váš život. Toto je niečo, čo na 100 % 
podporujeme. 

Sme presvedčení, že každá žena by mala mať 
tú možnosť, stať sa takou, akou vždy chcela 
byť. A preto sme hrdí na to, že sme pomohli už 
tisíckam žien dopriať si sebavedomie a krivky,  
o ktorých vždy snívali. 

V tejto brožúrke Vám predstavíme 5 skutočných 
žien, ktoré tento krok už spravili. Prečítajte si aj 
Vy o možnostiach operácie, ako aj o tom, či je 
pre Vás táto zmena tá správna voľba.

Je to dôležité rozhodnutie, ktoré by ste nemali 
brať na ľahkú váhu. Takže ak uvažujete  
o tejto zmene, nájdite si pár minút len pre 
seba a získajte viac informácií o silikónových 
prsníkových implantátoch, o samotnej operácii, 
ako aj o tom, čo by ste mali očakávať.

Vaše telo, 
Vaše sny, 
Vaše rozhodnutie. 
Pocit väčšej sebaistoty. Mať opäť svoje krivky ako pred pôrodom.  
Cítiť sa sexy a neodolateľne. Stať sa ženou, akou ste vždy túžili byť. 
Toto je len niekoľko dôvodov, prečo sa ženy na celom svete rozhodli 
zmeniť svoje telo pomocou silikónových prsníkových implantátov.

Prečo by ste si mali  
vybrať implantáty Nagor?
Naše implantáty sú vyrábané v súlade s naj- 
vyššími štandardmi kvality. Aj vďaka tomu sa 
môžeme pochváliť jedným z najnižších percent 
ruptúr na trhu.*

Buďte bez obáv! Kvalite našich produktov,  
ako aj ich bezpečnosti naozaj dôverujeme,  
a preto Vám ponúkame unikátnu GCA Comfort 
záruku: naše implantáty majú doživotnú 
záruku, ktorá platí v prípade ruptúry a v prí- 
pade vzniku kapsulárnej kontraktúry. Zahrnutie 
do tejto záruky je automatické a samozrejme 
bezplatné. V prípade, že sa Vaša reklamácia 
potvrdí, vymeníme Vám implantáty zdarma.

Všetko o implantátoch Nagor
Spoločnosť Nagor je jediným britským výrobcom silikónových prsníkových 
implantátov. Ako súčasť skupiny GCA sme si vybudovali silnú reputáciu, 
ktorá je postavená na našich kvalitných produktoch, vynikajúcich službách 
a unikátnej doživotnej záruke GCA Comfort. V ponuke máme viac ako  
300 rôznych variácií implantátov, preto sme si istí, že nájdete tú správnu 
voľbu pre seba.
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*Interné dáta týkajúce sa bezpečnosti a kvality produktov, 2013.

Získajte viac informácií na:
www.nagor.sk.
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Ako si si vybrala  
plastického chirurga?

“Bola som vonku so svojími kamarátkami  
a jedna z nich bola práve pár týždňov po operácii.  
Bola veľmi hrdá na svoje nové krivky a rada sa so 
mnou podelila o všetky detaily. Jej prsia vyzerali 
úžasne, a tak som si od nej vypýtala kontakt na 
jej plastického chirurga. Osobné odporúčanie 
bolo pre mňa naozaj veľmi dôležité a vidieť reálne 
výsledky jeho práce bolo fantastické.“ 

Kristína, 20 rokov

Prečo si sa rozhodla  
pre zväčšenie prsníkov?
 “Po prvom pôrode sa mi podarilo dostať 
rýchlo späť "do formy". Moje prsia sa ale vďaka 
strate hmotnosti veľmi zmenšili a zároveň kvôli 
kojeniu stratili svoje plné tvary. Oblečenie mi 
už nesedelo tak ako predtým a vôbec som sa 
necítila sama sebou. Začala som si čítať rôzne 
stránky na internete s príspevkami žien, ktoré 
už zväčšenie prsníkov podstúpili. Bola som 
posadnutá fotkami pred a po operácii!

Po čase som sa odhodlala a dohodla si termín 
konzultácie. Priniesla som si na ňu aj svoju 
podprsenku, ktorú som nosila pred narodením 
môjho syna. Chcela som čo najlepšie priblížiť 
plastickému chirurgovi svoju predstavu  
o zväčšení. Bola som veľmi nervózna a bála 
som sa, aby moje nové prsia neboli príliš veľké. 
Priala som si totiž mať znovu také prsia ako pred 
pôrodom. Chcela som získať späť ich pôvodný 
tvar a plné košíčky podprsenky.”

Heňa, 27 rokov

Ženy ako VY sa s Vami radi 
podelia o svoje skúsenosti...

“Osobné odporúčanie bolo  
pre mňa naozaj veľmi dôležité.”
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Ako si sa rozhodla pre  
tú správnu veľkosť a tvar?
“Vedela som, že chcem, aby moje prsia vyzerali 
prirodzene a aby sa hodili k mojej postave. 
Nechcela som, aby pôsobili vulgárne, ale 
zároveň som si túžila dopriať viac sebavedomia. 
Môj plastický chirurg mi počas konzultácie 
obliekol špeciálnu podprsenku, do ktorej mi 
vložil špeciálne merače implantátov, aby som 
si vedela predstaviť ich hmotnosť, zhodnotiť 
veľkosť a plnosť hrudníka. 

Ak uvažujete o zväčšení svojich prsníkov,  
vyberte si implantáty, ktoré Vám dodajú 
prirodzený vzhľad, budú sa hodiť k Vašej 
postave a budú Vám vyhovovať aj o niekoľko 
rokov. Vyberte si plastického chirurga, o ktorom 
budete presvedčená, že je "ten pravý" a ktorého 
práca sa Vám páči alebo máte na neho osobné 
odporúčania.“

Soňa, 21 rokov - prvá operácia, 
31 rokov - druhá operácia.

“ Túžila som si dopriať 
viac sebavedomia.” 
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Čo by si poradila ženám,  
ktoré rozmýšľajú o zväčšení  
svojich prsníkov?
“Keby to mala byť iba jedna vec, ktorú by 
som mohla povedať, bolo by to: informácie, 
informácie, informácie! A to platí rovnako  
pre informácie o implantátoch, ako aj pre 
informácie o plastickom chirurgovi. Zistite si 
všetky dostupné informácie o rôznych značkách 
implantátov, ako aj o rôznych plastických 
chirurgoch. Zaujímajte sa o kvalitu implantátov 
a taktiež o ich záruku! 

Keď mám povedať svoju vlastnú skúsenosť,  
pri rozhodovaní o veľkosti a tvare som si na 
internete vyhľadala veľa fotiek žien, ktorých prsia 
sa mi páčili. Zobrala som ich ukázať svojmu 
plastickému chirurgovi, ktorý mi vysvetlil, čo by 
bolo pre mňa možné a čo nie. Myslím, že som 
mu týmto krokom trochu pomohla, lebo si tak 
vedel lepšie predstaviť, akú zmenu by som rada 
dosiahla. Vysvetlil mi, že každé ľudské telo je iné, 
má iné anatomické danosti a spolu sme sa tak 
rozhodli pre tvar a veľkosť implantátov.  
S rozhodovaním sa neponáhľajte, doprajte si čas 
na rozmyslenie a uistite sa, že ste si na 100 % 
istá svojím rozhodnutím.”

Andrea, 35 rokov

Ako sa cítiš dnes,  
keď už máš po operácii?
“Po pôrode, kojení a s 30-tkou na krku som cítila 
potrebu spraviť niečo pre seba. Chcela som sa 
opäť cítiť sexy a potrebovala som nový "vietor" 
do života. Dnes si vyčítam len jednu vec a pýtam 
sa samej seba, prečo som sa pre túto zmenu 
nerozhodla už pred 10-timi rokmi! Som šťastná, 
že som sa konečne odhodlala a s výsledkom 
operácie som viac než spokojná. Cítim sa oveľa 
príťažlivejšie a moje nové prsia mi dodali veľkú 
dávku sebavedomia. Presne takýto výsledok 
som očakávala. 

Hlavnú úlohu v tom zohral môj plastický chirurg 
– jeho povesť a práca hovorili samé za seba. 
Je to veľký odborník vo svojej profesii. Počas 
konzultácie mi venoval dostatok času, bol ku 
mne úprimný a vysvetlil mi, aké výsledky môžem 
reálne očakávať. Som mu za to veľmi vďačná.”

Miriam, 38 rokov

“ Cítila som potrebu 
spraviť niečo pre 
seba, chcela som  
sa opäť cítiť sexy.”
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Získajte čo najviac informácií  
na Vašej konzultácii
Konzultácia je Vaša šanca dozvedieť sa čo 
najviac informácií. Napíšte si zoznam otázok, 
na ktoré by ste rada mali odpoveď. Zamyslite 
sa, aký vzhľad by ste chceli implantátmi 
dosiahnuť, aby ste plastickému chirurgovi 
vedeli čo najlepšie opísať svoje predstavy. Počas 
konzultácie si robte poznámky, aby ste si všetky 
informácie pamätali aj po príchode domov. 

Je tento zákrok niečo,  
čo robíte iba pre seba?
Buďte k sebe úprimná. Zmena Vašich kriviek 
môže posilniť Vašu sebadôveru, ale pamätajte, 
že operácia môže zmeniť len veľkosť a tvar 
Vašich prsníkov, no nepomôže vyriešiť 
partnerské problémy, vrátiť čas alebo zmeniť 
Vašu osobnosť.

Ste pripravená  
na pooperačné zotavovanie? 
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 operáciou uistite, 
že máte zodpovedané všetky otázky, ktoré Vás 
zaujímali.

Spravili ste si domácu úlohu?
Pri výbere plastického chirurga buďte opatrná 
- uistite sa, že je kvalifikovaný a atestovaný. 
Môžete si prečítať rôzne internetové stránky, 
ktoré sa venujú práve tejto téme alebo sa 
poraďte so ženami, ktoré už túto operáciu 
absolvovali. 

Vaše nové, sebavedomejšie JA je už za rohom, ale stále máte v hlave množstvo 
otázok, na ktoré by ste rada dostali odpoveď. My v Nagore veríme, že každá 
žena by mala sama rozhodnúť o zmene, vďaka ktorej sa bude cítiť šťastnejšie a 
spokojnejšie. Aby sme Vám pomohli spraviť to správne rozhodnutie, pripravili  
sme pre Vás niekoľko praktických tipov, ktoré by ste mali vziať do úvahy.

Viac informácií nájdete  
na www.nagor.sk.

Niekolko rád 
pred operáciou 
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Pre viac informácií o produktoch  
navštívte webstránku www.nagor.sk.
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