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Zaujalo nás

Aj vy sa pri pohľade do zrkadla zdesíte toho, 
čo vidíte? Zašednutá pokožka, povädnuté 
kontúry tváre a prehĺbené vrásky. Nuž, po

časie sa oveľa jednoduchšie vyjasní než vaša pokožka. 
Nič však nie je stratené. Ako hovorí dermatologička 
Diana Višňovská z  CONCEPT CLINIC, najdôležitejšia je 
hydratácia. Tá musí byť skutočne dôkladná zvnútra aj 
zvonku. „Dodržiavajte pitný režim, dbajte na pestrú 
stravu a  používajte prípravky s  výrazným regenerač
ným a  hydratačným účinkom.“ Ak však vaša pleť nie 
a nie ožiť, budete potrebovať pomoc odborníkov. 

Krém niekedy nestačí
„Je prirodzené, že po dlhej zime je pokožka vysušená 
vplyvom ústredného kúrenia a  namáhaná  prechodmi  
z tepla do zimy a opačne. Vidieť to na nás a pleť si žia
da hĺbkovú pomoc, pretože krémy a  séra sa dostanú 
len do vrchných vrstiev pokožky. Ideálne je prinavrátiť 
pokožke tváre, krku a dekoltu hydratáciu formou hĺb
kového skinboostra. Toto ošetrenie vyživuje, hydratuje  
a omladzuje. Do kože sa pomocou prístroja Vital Injek
tor aplikuje zosieťovaná kyselina hyalurónová, s cieľom 
jej revitalizácie a výraznej hydratácie. Koncentrovanejšia 
kyselina hyalurónová sa používa aj na doplnenie chýba
júceho objemu v tvári, odstránenie hlbších vrások. 
   Únava a zašednutá pokožka sa okamžite stratia ak pleť 
prežiarite pomocou osvedčenej mezoterapie. Do po
kožky vám aplikujeme mezoterapeutické roztoky, ktoré 
v závislosti od ich zloženia pôsobia na hydratáciu ple
ti, skvalitnenie jej tonusu a elasticity, redukciu vrások 
či depigmentáciu,“ vymenúva lekárka a  dodáva, že aj 
prvé jemné vrásky a povädnutosť tváre sa dajú riešiť bez 
sklalpela. „Obnoviť svieži look sa dá prirodzeným spô
sobom, populárnou plazmaterapiou, ktorá využíva re
generačné účinky z vlastnej autológnej krvnej plazmy.“ 
Máte pocit, že vám už pomôže iba skalpel? Neunáhlite 
sa! „Absolútnym svetovým hitom je Ulthera – ultrazvu
kový lifting tváre, krku a dekoltu, ktorý  vypína ochab
nutú pokožku a kontúry. Už jediné ošetrenie naštartuje 
omladzovací proces, ktorý sa začína hneď po zákroku. 
Nasledujúcich šesť mesiacov prebieha regeneračný pro
ces a sú viditeľné známky zlepšenia stavu pleti ako vy
pnutie a pevnosť.“

Žmúrenie do slnka
Prvé slnečné lúče víta každá z nás s nadšením. Horšie 
je to už s vráskami, ktoré sa mračením čela a žmúrením 
očí prehlbujú. „Pri vráskach je dôležité riešiť hlavne pre
venciu a nie čakať, kým budú akútne. Ideálna je lokál
na aplikácia botoxu, ktorý zamedzí ich prehlbovaniu. 
Obavy z  neprirodzenej mimiky sú zbytočné. Trend je 
prirodzenosť a v tejto oblasti sa tým riadime. Skúsený 
dermatológ vie presne, kde a koľko botoxu môže apli
kovať. Táto látka je obľúbená aj v  inej problematike, 
ktorá najmä v  teplých mesiacoch trápi nielen dámy, 
ale aj pánov,“ opisuje doktorka Višňovská z CONCEPT 
CLINIC a naráža na nadmerné potenie. Ak aj vás trápia 
„mokré ruky“ alebo večné „koláče“ na tričku, dajte si po
radiť. Funguje to stopercentne! E

Rozžiarte sa!
Priznajme si, v zime sme lenivejšie a to vplýva 
aj na našu pokožku. Zvráťte napáchané škody 

a získajte nový jas do tváre!
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vyskúšajte ošetrenie pleti v CONCEPT CLINIC. Spojenie 
ošetrenia pokožky s organickou prírodnou kozmetikou 
a rituálom masáží vás nielen dokonale zrelaxuje, ale bu
dete mať nádhernú pleť ako nikdy predtým.

EMMA tip:

ošetrenia. Spojenie ošetrenia pokožky s organickou prírod
nou kozmetikou a rituálom masáži, prinášajúcich harmóniu 
tela a duše, dokonalý relax a nádhernú pleť. 

BODY - formovanie tela a mysle 
V zdravom tele, zdravý duch. A tu to platí dvojnásobne. Na 
ceste k harmónii tela a duše sa môžete vydať pod odborným 
skupinovým vedením cvičiteľov jogy, pilates alebo taichi 
v krásnych priestoroch cvičiacej miestnosti. Vaše telo s  is
totou ocení prácu vyškolených fyzioterapeutov s ich odbor
nými znalosťami podľa princípov McKenzie metódy v rámci 
mechanickej diagnostiky a  terapie. A  to všetko v  priesto
roch, kde sa budete cítiť ako celebrita. 

ACADEMY - vzdelanie 
a informovanosť 

CONCEPT CLINIC nezabúda ani na to, že vedomosti sú zák
lad. Academy organizuje workshopy, semináre a prednášky 
pre verejnosť s lekármi, ako aj s externými partnermi kli
niky. Ako byť krásna každý deň sa naučíte na makeup tré
ningoch pod odborným dohľadom známej vizážistky Kláry 
Surdusovej.

Pri návšteve CONCEPT 
CLINIC do 31.5. získate 
10% zľavu na hĺbkovú 
hydratáciu kože zosieťova-
nou kyselinou hyaluronovou 
aplikovanou vitalinjectorom 
u p. MUDr. Višňovskej. Stačí 
sa preukázať priloženým kó-
dom: Concept_Clinic Vital

CONCEPT CLINIC nájdete v pôsobivom v polyfunkč
nom centre Zuckermandel pod bratislavským hra
dom. Hneď pri vstupe vás ohúri exkluzívny priestor, 

s  myšlienkou ukotvenou už v  jeho podstate. Architektúra  
s dominanciou organických prvkov, dotvorenie a zariade
nie podľa feng šuej vyžarujú v jednote silu prostredia s jedi
nečnou atmosférou. Mnoho z nás má tendenciu sa takejto 
nádhery zľaknúť, pretože to značí „nemôžem si to dovoliť“. 
Je to však inak a rozhodne to nie je miesto, kde sa nechá
vajú hýčkať dámy z horných desaťtisíc. Bolo mi vysvetlené, 
že dokonca aj dlážka, ktorá je z  nádherného prírodného 
mramoru tam nie je pre ohúrenie zákazníčok, ale pre to, 
že tento kameň je liečivý. Toto všetko tu nie je pre demon
štrovanie určitého statusu, ale pre váš dobrý pocit. Preto
že tu ide krása skutočne ruka v ruke s harmóniou, zdravím  
a prírodou. A ani to, že má klinika v názve slovo koncept, nie 
je náhoda. Vytváranie krásy, upevňovanie zdravia a cesta ku 
vnútornej rovnováhe sú úlohami, ktoré sa plnia na štyroch 
oddeleniach: Beauty, Medical, Body a Academy. Jednoducho 
povedané, toto miesto je doslova zážitková klinika, ktorej 
záleží nielen na ponuke služieb ale hlavne na pozitívnych 
emóciách. Vysoká profesionalita a etika sú spoločným zna
kom všetkých členov teamu  a vďaka širokému spektru od
borností tu nájdete svojho lekára, odborníka na niektoré 
z mnohých cvičení, zrelaxujete pri masáži či kozmetickom 
ošetrení alebo získate vedomosti v prepracovanom progra
me workshopov, seminárov a prednášok. 

MEDICAL - prevencia a liečba
Na tomto oddelení sa odborníci venujú estetike tela a tvá
re. Pri neinvazívnych aj invazívnych zákrokoch sa pracuje 
s  najmodernejšími prístrojmi,  vybavením a  s  výplňový
mi materiálmi Teosial a Juvederm s FDA a CE certifikáciou. 
Okrem plastickej chirurgie a estetickej dermatológie je pria
mou súčasťou CONCEPT CLINIC aj interná ambulancia, psy
chológ, neurológ, operačná sála s najmodernejším vybave
ním a nadštandardné izby pre klientov.

BEAUTY - krása tváre a tela
Chcete zažiť niečo, čo ste ešte u kozmetičky nezažili? Roz
hodne využite služby špeciálne školených odborníčok, kto
ré vykonávajú bezkonkurenčné telové a tvárové kozmetické 

Kozmetika, ktorú mi-
lujú aj celebrity!

Odniesť si domov vôňu CONCEPT 
CLINIC? Nahliadnite do eshopu, kde 
nájdete prvotriednu kozmetiku ne
konvenčných kultových značiek. Ich 
spoločným znakom je výnimočnosť 
a vytvárajú kompaktnú líniu použitia 
od výživových produktov The super 
Elixir, prírodnej kozmetiky The Orga
nic Pharmacy až po organickú deko
ratívnu kozmetiku RMS beauty. E

Sú kliniky krásy, ako 
ich poznáme všetky, 
a potom prídete do 
CONCEPT CLINIC. Zrazu 
si uvedomíte, že všetko 
môže byť celkom inak... 

Unikátny
koncept krásy

MUDR. DIANA 
VIŠŇOVSKÁ

Pre viac informácií o klinike navštívte 
web stánku www.cclinic.sk a navyše zís-
kate 10% zľavu v e-shope pri nákupe pro-
duktov značiek rms beauty, The Organic 
Pharmacy a Omorovicza. Stačí zadať zľa-
vový kód Concept_Clinic10


