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KAZALO

IMATE SAMO ENO TELO
Osnovne pisne informacije vam bodo v pomoč pri pripravi na poseg in prvi 
korak na poti do cilja.

STAROSTNE SPREMEMBE IN POŠKODBE KOŽE

SPLOŠNA POJASNILA O NEINVAZIVNIH    
POSTOPKIH POMLAJEVANJA OBRAZA
Preberite si nekaj splošnih pojasnil o vašem problemu in njegovi korekciji.

• KOREKCIJA DINAMIČNIH GUB Z BOTOKSOM
• TKIVNA POLNILA ALI FILERJI
• POSTOPKI ZA OBNAVLJANJE POVRŠINE KOŽE

KORISTNI NAPOTKI PRED POSEGOM - 
PRIPRAVA NA VAREN POSEG
Koristni napotki vam bodo omogočili, da boste prišli na poseg pripravljeni, 
brez strahu in nepotrebnih presenečenj.

PO POSEGU
Kaj sledi posegu? Preberite, kako si lahko sami olajšate in pospešite okrevanje.

OBRAZCI
Prosimo, izpolnite obrazca:

• Prostovoljna privolitev po pojasnitvi – NEINVAZIVNI POSTOPKI 

POMLAJEVANJA OBRAZA

• Obrazec za privolitev v poseg/postopek ali zdravljenje
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IMATE SAMO ENO TELO

Spoštovani,

veseli nas, da ste za uresničitev svojih želja 

izbrali našo ekipo. Prepričani smo, da vas 

bomo s svojim znanjem, skrbnostjo, profe-

sionalnim in človeškim odnosom razvese-

lili, izpolnili obljube in vaša pričakovanja.

Običajno se bolniki pred posegom počutijo 

nelagodno, spremlja jih strah, pa tudi šte-

vilna pozitivna čustva pred spremembo.

Da bi bilo nelagodja in strahu pred nezna-

nim čim manj, smo za vas pripravili knji-

žico s koristnimi informacijami o nekirur-

ških postopkih pomlajevanja obraza. 

Knjižica vsebuje splošna pojasnila o pose-

gih, pripravi na varen poseg in ravnanju 

po posegu. Poleg knjižice boste prejeli 2 

obrazca, ki ju izpolnite pred posegom: 

Prostovoljna privolitev po pojasnitvi z 

opisom tveganj, možnih zapletov posega 

in drugih možnosti zdravljenja ter Obra-

zec za privolitev v poseg/postopek ali 

zdravljenje.

Da bo poseg čim varnejši in končni re-

zultat čim boljši, natančno in v celoti 

preberite knjižico s koristnimi informa-

cijami, ki vam bodo v veliko pomoč pri 

pomembnih odločitvah in med zdravlje-

njem. V primeru kakršnihkoli vprašanj 

ali nejasnosti smo na voljo še pred pose-

gom. Vprašanja nam lahko pošljete po 

e-pošti, lahko pa se tudi naročite na doda-

ten posvet (info@juventina.si). 
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STAROSTNE SPREMEMBE 
IN POŠKODBE KOŽE

Spremembe na koži so eden izmed najo-

čitnejših znakov staranja. Na videz kože 

vplivajo človeku lastni (intrinzični) dejav-

niki, kot tudi dejavniki, ki so od človeka 

večinoma neodvisni (ekstrinzični). Intrin-

zični (lahko bi rekli tudi notranji) dejavni-

ki so pri vsakem posamezniku specifični, 

med njimi pa ima glavno vlogo naš ge-

netski zapis, ki odloča o pigmentiranosti, 

tipu in strukturi kože. Vse to vpliva na 

dovzetnost za dejavnike iz okolja. Izpo-

stavljenost UV-sevanju sončnih žarkov je 

najpomembnejši dejavnik, ki prispeva k 

pospešenemu staranju kože ali t. i. fotos-

taranju (ang. photoaging). To se kaže kot 

stanjšanje povrhnjice in usnjice s struk-

turnimi spremembami, gube, spremembe 

pigmentiranosti kože in rakave spremem-

be. Drugi pomembni zunanji dejavniki so 

temperatura (ogrevanje, klima), onesna-

ženost zraka (zlasti nikotin, CO2, sulfati) 

in navade (prehrana, kajenje, uporaba 

kozmetike, stres, telesna dejavnost), zato 

nam lahko spremembe na koži marsikaj 

povedo o človeku in njegovem življenj-

skem slogu.

OBRAZ IN STAROSTNE 
SPREMEMBE

Idealna koža obraza je gladka, enako-

merno obarvana, dobro navlažena, ni ne 

presuha ne premastna, z ozkimi lojnica-

mi, brez gub – kot koža dojenčka. Da bi 

takšno kožo ohranili, uporabljamo različ-

ne kozmetične izdelke in metode, ki kožo 

gladijo, enakomerno obarvajo in izenaču-

jejo ten, ožijo pore in glede na potrebe do-

dajajo maščobo ali vlago. 

Stara koža proizvaja manj kakovostno ela-

stično in vezivno tkivo, zmanjša se tvorba 

zaščitnih maščob na površini kože, zmanj-

ša se pretok krvi v koži ter upočasni rege-

neracijski ciklus kožnih celic, zaradi česar 

je koža dovzetnejša za poškodbe, rane se 

počasneje celijo ter tkiva manj učinkovito 

obnavljajo. Vse te spremembe povzročijo 

tanjšanje, gubanje in spremembe na povr-

šini kože.

Na obrazu se najprej pojavijo dinamične 

oziroma mimične gube, zlasti ob očesnih 

kotih, na čelu in med obrvmi. Nastanejo 

torej na predelih, kjer najbolj uporablja-

mo mimične mišice. Če veliko gubamo 

čelo, bodo nastale na čelu, če slabo vidimo 

in pripiramo oči, bodo nastale okoli oči, 

če smo zaskrbljeni, na nosnem korenu, 

če se veliko smejimo, pa si bomo pridelali 

smejalne gube. Dinamične gube sčasoma 

preidejo v vedno prisotne statične gube. 

Statične gube lahko nastanejo tudi kot 

posledica izgube volumna podkožnega 

maščevja in kolagena ter pod silo težnosti.

S starostjo se spreminja tudi površina 

kože. Pojavijo se spremembe pigmentaci-

je, starostne pege, razširjene žilice, kožni 

tumorji.
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Ko ocenjujemo mladostni videz obraza, se 

moramo dobro zavedati, da je koža zgolj 

eden izmed pomembnih dejavnikov, ki 

vplivajo na videz. Ključno vlogo pri mla-

dostnem videzu imajo tudi podkožno 

maščevje, mimične mišice, vezi, maščob-

ne blazinice in obrazne kosti. S starostjo 

se zmanjša prostornina podkožnih tkiv, 

predvsem maščevja, veziva in mišičja. 

Zmanjša se tudi kostna gostota, posledica 

vsega skupaj pa so povešena in ohlapna 

tkiva, še bolj izražene gube in poglobljene 

kožne brazde.

SPREMEMBE KOŽE GLEDE NA 
STAROST

V vsakem starostnem obdobju lahko pri-

čakujemo določene spremembe na koži. 

V tabeli spodaj so prikazane spremembe, 

za katere lahko predvidevamo, da se bodo 

pojavile v izbranem življenjskem obdobju, 

vendar poudarjamo, da je razvrstitev le 

okvirna. Kronološko staranje in od zuna-

njih dejavnikov odvisno staranje namreč 

nastopata sočasno in medsebojno vplivata. 

Za videz kože pa so veliko bolj kot kro-

nološka starost pomembni zunanji dejav-

niki, kot so sončni žarki in naše navade 

– kajenje, uporaba sončne kreme, prehra-

na, nega kože itn. Glede na vse naštete 

dejavnike bodo leta lahko prinesla manj 

ali več gubic, bolj ali manj izražene spre-

membe pigmentacije, razširjene žilice 

in/ali celo rakave spremembe, ki jih bo 

spremljalo vse od blagega do močno izra-

ženega zmanjšanja prostornine ter pove-

šenosti tkiv. 

STAROST PRISOTNOST GUB
SPREMEMBE PIGMENTACIJE

IN POVRŠINE KOŽE
ZMANJŠANJE

PROSTORNINE
POVEŠENOST

TKIV

30−40+

50−60+

65−70+

20−30
jih ni ali so 
minimalne

minimalne, brez aktinične 
(solarne) keratoze ga ni ali blago je ni ali je blaga

zmerno globoke 
(dinamične gube)

zmerne, z zgodnjo aktinično 
(solarno) keratozo zmerno zmerna

globoke, številne 
(dinamične in 
statične gube) 

očitne, z razširjenimi žilicami 
in aktinično (solarno) 

keratozo 
močno izraženo močno izražena

močno izražene, 
številne (dinamične 
in statične gube) 

močno izražene, z razširjenimi 
žilicami, aktinično (solarno) 

keratozo in/ali rakavimi 
spremembami  

zelo močno 
izraženo

zelo močno 
izražena
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Spremembe tudi niso vedno enakomerno 

razporejene po vsem obrazu. Določanje 

kožnega tipa oziroma stopnje fotopo-

škodb glede na starost je torej zgolj ori-

entacijsko, kajti na ta način lahko pro-

bleme precenimo ali podcenimo, zato je 

za dokončno določitev stopnje odločilna 

temeljita analiza kože in pod njo ležečih 

struktur.

ZAČETI JE TREBA NA 
ZAČETKU − OSNOVE

Splošno zdravje in zadovoljstvo se odra-

žata tudi na koži, zato za začetek najprej 

upoštevajmo pet preprostih in univerzal-

nih navodil za zdravo kožo, ki naj bodo 

osnova za vsako neinvazivno ali invazivno 

kozmetično metodo:

1.  zaščitite se pred soncem,

2.  vsakodnevno si negujte kožo,

3.  ne kadite,

4.  uživajte raznovrstno prehrano in pij-

te zadostno količino vode,

5.  izogibajte se stresu, privoščite si do-

volj spanca in bodite telesno aktivni.

Pri zaščiti pred soncem upoštevajte na-

slednja priporočila:

•  vsakodnevno uporabljajte izdelke s ši-

rokim spektrom zaščite 

(pred UV-žarki A in B) in zaščitnim faktor-

jem, ki je primeren za vaš barvni tip kože: 

pri barvnih tipih 1–4 uporabite ZF 30 ali 

več, pri barvnih tipih 5 in 6 pa 15 ali več,

•  nanesite si zadostno količino zaščitne-

ga izdelka vsaki dve uri, če se potite in ko-

pate, pa še pogosteje,

•  vsakodnevno si zaščitite kožo ne glede 

na letni čas ali vreme,

•  uporabljajte zaščitna oblačila, pokriva-

la in sončna očala,

•  izogibajte se direktni izpostavljenosti 

soncu med 10. in 16. uro.

Vsakodnevna rutina naj glede na tip kože 

vključuje naslednje tri korake:

1.  čiščenje,

2.  specifične ukrepe glede na tip kože: 

toniranje, matiranje, vlaženje, uporaba 

hidroksi kislin, antioksidantov,

3.  zaščito pred UV-žarki.

Vsakodnevni negi lahko glede na proble-

matiko dodamo še specifične strokovne 

ukrepe, kot so mehanski in kemični pilin-

gi, hidrodermoabrazija, LED-fototerapija 

in laserski postopki. 

Nega mastne kože je zelo zahtevna. Dan 

začnite in končajte s čiščenjem obraza. 

Kožo si lahko očistite tudi po dejavnostih, 

ko se močneje spotite, vendar s čiščenjem 

nikakor ne pretiravajte, saj si lahko nare-

dite več škode kot koristi. Uporabljajte 

nežna čistila, ki kože ne izsušijo in dražijo. 

Za zmanjšanje vnetja, hitrejše celjenje in 

zmanjšanje por uporabljajte po čiščenju 
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kajenje

kozmetika

prehrana

telesna aktivnost

gibanje mimičnih mišic

izguba zaščitnega sloja

izguba kolagenskih in 
elastičnih vlaken (stanjšanje usnjice)

izguba podkožnega maščevja,
veziva, mišic in kostne gostote

presnova

kronološko staranje

hormoni
imunski sistem

genetika

UVB

prosti
radikali

UVA

kožni rak solarna keratoza povešenost gube razširjene žilice starostne pege

obraza tonik, ki bo odstranil še zadnje 

odmrle kožne celice in ostanke ličil. Upo-

rabljajte tonike, ki vsebujejo antioksi-

dante in hidroksi kisline, izločite pa tiste 

z alkoholom. Hidroksi kisline (zlasti be-

tahidroksi kisline, kot je salicilna kislina) 

so nepogrešljive pri negi mastne kože, saj 

učinkujejo protivnetno, zmanjšujejo rde-

če madeže ter čistijo in ožijo pore. Izogi-

bajte se gostejšim kremam in losjonom ter 

raje posezite po tekočinah, serumih in ge-

lih, saj zaradi lažje teksture ne mašijo por. 

Čez dan si zaščitite kožo s kremo z zaš-

čitnim faktorjem. Izbirate lahko med 

lahkimi kremami, ki vašo kožo matirajo, 

ali lahkim tekočim pudrom z zaščitnim 

faktorjem. Čez dan si lahko odvečno ma-

ščobo popivnate s posebnimi blazinicami 

ali si nanesete puder v kamnu z zaščitnim 

faktorjem, s čimer boste dodatno zaščitili 

kožo pred sončnimi žarki.

Pri negi suhe kože uporabljajte izdelke, 

ki kožo vlažijo, ščitijo ter obnavljajo njen 

zaščitni sloj. Vsakodnevno si zaščitite 

kožo z izdelki z zaščitnim faktorjem (tudi 

pozimi) ter vlažilnimi kremami, ki kožo 

pomirjajo, obnavljajo ter ji pomagajo, da 

zadržuje vodo. Priporoča se tudi uporaba 

izdelkov s hidroksi kislinami, ki z blagim 

luščenjem povrhnjih plasti odmrlih celic 

pripomorejo k hitrejši obnovi poškodo-

vane kože. Pri zelo suhi koži lahko upora-

bite čista rastlinska olja (olivno, laneno). 

Izogibajte se milom, agresivnim čistilnim 

sredstvom, dražečim sestavinam (kot so 

alkohol, mentol, agrumi, dišave), kopelim 

in umivanju z vročo vodo, mehanskim pi-

lingom, mrzlemu vremenu, prostorom s 

suhim zrakom ali zrakom iz grelnih in kli-

matskih naprav; torej izogibajte se vsemu, 

kar vašo kožo draži, izsuši in poškoduje. 

Ker je mešana koža kombinacija dveh ali 

več kožnih tipov, je treba posamezne pre-

dele negovati ločeno. Nega za posamezen 

kožni tip je že bila natančneje opisana, 

v osnovi pa pri mešani koži uporabljajte 

nežna čistila, tonik za obnovo kože, zašči-

to pred soncem ter izdelke s hidroksi kisli-

nami. Suhe predele negujte z vlažilnimi 

serumi ali kremami z bogatejšo struktu-

ro, manj suhe predele z lahkimi losjoni, 

za mastne predele pa bo zadostoval že 

tonik. Na mastnih predelih uporabljajte 

puder, ki matira, na suhe pa si pred njim 

nanesite serum.
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kajenje

kozmetika

prehrana

telesna aktivnost

gibanje mimičnih mišic

izguba zaščitnega sloja

izguba kolagenskih in 
elastičnih vlaken (stanjšanje usnjice)

izguba podkožnega maščevja,
veziva, mišic in kostne gostote

presnova

kronološko staranje

hormoni
imunski sistem

genetika

UVB

prosti
radikali

UVA

kožni rak solarna keratoza povešenost gube razširjene žilice starostne pege

Intrinzično (kronološko) staranje in ekstrinzično (od zunanjih dejavnikov odvisno) staranje 
nastopata sočasno in vzajemno vplivata drugo na drugo. Skupni imenovalec obeh so prosti 
radikali, ki se tvorijo v normalnih metabolnih procesih in zaradi delovanja zunanjih dejavni-
kov, kot so UV-sevanje, kajenje, onesnažen znak itn. Prosti radikali povzročajo poškodbe ce-
lic, kronično vnetje in s tem vse tiste posledice, ki jih označujemo kot starostne spremembe.   
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UKREPI GLEDE NA STAROST IN 
STAROSTNE SPREMEMBE

20−30 LET
Med dvajsetim in tridesetim letom je koža še vedno mladostna, vendar 

so lahko že opazne začetne spremembe fotostaranja. Gub še ni ali so 

samo nakazane z minimalnimi spremembami v pigmentaciji. 

Ukrep: Preprečevanje

Ukrepi so usmerjeni v preprečevanje in upočasnitev napredovanja po-

škodb. Vključujejo čiščenje (pilingi, hidrodermoabrazija, laser), blag to-

ner, nanašanje izdelkov z antioksidanti, za zaključek pa še pomirjujočo 

hidratantno masko in zaščito pred soncem. V redkih primerih lahko 

dodamo botoks in polnila.

30−40+ LET
V obdobju od tridesetega do štiridesetega leta in še kakšno leto pozneje 

so kožne poškodbe očitnejše, vendar še zmerne. Značilne so dinamične 

gube z zmernimi spremembami pigmentacije in zgodnjo aktinično (so-

larno) keratozo. 

Ukrep: Preprečevanje z zmernimi korektivnimi kozmetičnimi 

postopki

Strokovna oskrba: 

V ospredju so še vedno preventivni ukrepi, pri čemer lahko že pose-

gamo po zmernih korektivnih postopkih, s katerimi ublažimo nastale 

spremembe ali vsaj preprečimo nadaljnje poškodbe kože.

1. Osnovni ukrepi so enaki kot v kategoriji 20–30 let, pri čemer je moč 

uporabljenih učinkovin ustrezno večja. 

2. Osnovnim ukrepom lahko glede na stopnjo poškodb dodamo polnila, 

botoks, lipofiling, LED-/IPL-/ablativni/neablativni laser, pri negi preostalih 

delov telesa pa akustično ali vakuumsko terapijo, metode nekirurške li-

posukcije in limfno drenažo s presoterapijo.
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50−60+ LET
V obdobju od petdesetega do šestdesetega leta in pozneje je koža vidno 

poškodovana in potrebuje agresivnejši estetski pristop. Prisotne so izra-

zite spremembe pigmentacije, razširjene žilice ter aktinična keratoza z 

močno povešenostjo kože in izgubo volumna podkožnih tkiv.

Ukrep: Preprečevanje z naprednimi korektivnimi kozmetičnimi 

postopki in kirurški posegi

Strokovna oskrba: 

1. Osnovni ukrepi so enaki kot pri prejšnjih kategorijah, pri čemer so 

uporabljeni izdelki ustrezno močnejši. 

2. Osnovnim ukrepom lahko glede na stopnjo poškodb dodamo pol-

nila, botoks, lipofiling, LED-/IPL-/ablativni/neablativni laser, pri negi 

preostalih delov telesa pa akustično ali vakuumsko terapijo, metode 

nekirurške liposukcije in limfno drenažo s presoterapijo. 

3. Vsi neinvazivni kozmetični postopki na tej stopnji le omejeno od-

pravljajo poškodbe in upočasnijo napredovanje, zato prideta v poštev 

tudi posvet in sodelovanje s plastičnim kirurgom.

65−70+ LET
V obdobju od petinšestdesetega do sedemdesetega leta in po-
zneje so spremembe in poškodbe na koži močno izražene. Pri-
sotne so številne, globoke gube z zelo močno izraženo poveše-
nostjo kože in izgubo volumna podkožnih tkiv.

Ukrep: Napredni korektivni postopki in kirurški posegi

Strokovna oskrba: 
1. Osnovni ukrepi imajo na tej stopnji poškodb in sprememb zelo 
omejen učinek. Največ bomo dosegli s souporabo ter večkratno 
in dolgotrajno uporabo več kozmetičnih metod ustrezne jakosti. 
2. Osnovnim ukrepom lahko dodamo polnila, botoks, lipofi-
ling, LED-/IPL-/ablativni/neablativni laser, pri negi preostalih 
delov telesa pa akustično ali vakuumsko terapijo, metode neki-
rurške liposukcije in limfno drenažo s presoterapijo.
3. Vsi neinvazivni kozmetični postopki pri tej stopnji kožnih 
sprememb le omejeno odpravljajo poškodbe in upočasnijo nap-
redovanje, zato sta navadno potrebna posvet in sodelovanje s 
plastičnim kirurgom, ki lahko ponudi dodatne učinkovite in 
varne invazivne postopke.



Preventiva Korekcija površine kože Korekcija gub in volumna Estetski kirurški posegi

-

STAROST POGOSTO PREDLAGANI UKREPI **PRIČAKOVANE SPREMEMBE *

30−40+

50−60+

65−70+

20−30

• Analiza kože
• Nasveti za pravilno nego, ličenje, styling
• Čiščenje (pilingi, hidrodermoabrazija), 
toniranje, aplikacije preparatov z antioksidanti, 
negovalne in hidratantne maske, zaščita pred 
soncem
• Redko polnila hialuronske kisline in/ali botoks

• Analiza kože
• Čiščenje, toniranje, aplikacije preparatov z 
antioksidanti, negovalne in hidratantne maske, 
zaščita pred soncem
• Kemični / mehanični pilingi, hidrodermo-
abrazija, laserski piling in pomlajevanje

• Polnila hialuronske kisline, botoks, lipofiling

• Manjši estetski kirurški posegi

• Analiza kože
• Čiščenje, toniranje, aplikacije preparatov z 
antioksidanti, negovalne in hidratantne maske, 
zaščita pred soncem
• Kemični / mehanični pilingi, hidrodermo-
abrazija, laserski piling in pomlajevanje

• Polnila hialuronske kisline, botoks, lipofiling

• Estetski kirurški posegi

• Analiza kože
• Čiščenje, toniranje, aplikacije preparatov z 
antioksidanti, negovalne in hidratantne maske, 
zaščita pred soncem
• Kemični / mehanični pilingi, hidrodermo-
abrazija, laserski piling in pomlajevanje z več 
valovnimi dolžinami in korekcija razširjenih žilic

• Polnila hialuronske kisline, botoks, lipofiling

• Kombinirani estetski kirurški posegi, izrez 
nevarnih kožnih tvorb 

• Gub ni ali so minimalne
• Minimalne spremembe pigmentacije
• Odstotno ali blago zmanjšanje
podkožnega volumna
• Odsotna ali blaga povešenost kože

• Gube so zmerno globoke
• Zmerne spremembe pigmentacije
• Zgodnja aktinična (solarna) keratoza
• Zmerno zmanjšanje podkožnega 
volumna
• Zmerna povešenost kože

• Globoke in številne gube
• Očitne spremembe pigmentacije
• Prisotnost razširjenih žilic in aktinične 
(solarne) keratoze
• Močno izražena izguba podkožnega 
volumna
• Močno povešena koža

• Močno izražene in številne gube
• Močno izražene spremembe 
pigmentacije
• Prisotnost razširjenih žilic, aktinične 
(solarne) keratoze
• Močno izražena izguba podkožnega 
volumna in/ali rakastih kožnih 
sprememb
• Zelo močno izražena izguba volumna
• Zelo močno povešena koža

* Opisane pričakovane spremembe so le orientacijske. Glede na dosedanje navade, nego, življenjski slog in predhodne posege 
so temu primerno vaše spremembe lahko v nižji ali višji starostni kategoriji.
** Predlagani posegi temeljijo predvsem na strokovni analizi kože in podkožnih struktur ter se prilagodijo individualnim 
potrebam in željam posameznika v skladu z varnimi in učinkovitimi strokovnimi priporočili ter ukrepi. 
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Znaki staranja obraza so univerzalni. Ne-

katere gube v naš obraz zareže čas, saj so 

gube in brazde po obrazu naravna posle-

dica staranja, ki zajema izgubo prožnosti 

kože, stanjšanje kože, izgubo kolagena 

ter usihanje mehkih tkiv obraza. Posledi-

ca delovanja gravitacije so odvečna koža, 

ohlapna, zgubana koža na vratu, upadla 

lica, pojavijo se brazde. Obstajajo pa tudi 

gube, ki si jih pomagamo zarezovati sami, 

in sicer s ponavljajočimi se mimičnimi gibi 

obraza in grimasami, kajenjem, izposta-

vljanjem soncu, nihanjem telesne teže, 

stresom. Od zunanjih dejavnikov staranje 

kože pospešuje tudi onesnažen zrak.

Posledice staranja je mogoče omiliti le s ce-

lostnim pristopom in pravočasno obravna-

vo, ki upošteva vse anatomske, biološke in 

tkivne (histološke) spremembe. Na osnovi 

natančnega pregleda svetujemo ustrezno 

nekirurško ali kirurško zdravljenje. Pri lju-

deh med 30. in 40. letom se največkrat od-

ločimo za neinvazivni pristop, po 60. letu 

pa največ dosežemo s kirurškim posegom. 

Za kombinacijo obeh pristopov se odloči-

mo med 40. in 50. letom starosti.

Uspešno pomlajevanje starajočega se obra-

za temelji na skrbni oceni aktinične (to je 

s soncem povzročene) in starostne poškod-

be kože. Na voljo imamo veliko tehnik 

pomlajevanja, s katerimi lahko obnovimo 

površino kože, ohromimo obrazno mišičje 

ali nadomestimo mehka tkiva.

SPLOŠNA POJASNILA O NEKIRURŠKIH 
POSTOPKIH POMLAJEVANJA OBRAZA

Človek ima na nekaj kvadra-
tnih centimetrih svojega obraza 
prostor za vse sledi svojih predni-
kov, za povzetek njegove lastne 
zgodovine in za izraze vseh svo-
jih želja.
- Ralph Waldo Emerson 

Celostna in pravočasna 
obravnava lahko omili po-
sledice staranja.

Preventiva Korekcija površine kože Korekcija gub in volumna Estetski kirurški posegi

-

STAROST POGOSTO PREDLAGANI UKREPI **PRIČAKOVANE SPREMEMBE *

30−40+

50−60+

65−70+

20−30

• Analiza kože
• Nasveti za pravilno nego, ličenje, styling
• Čiščenje (pilingi, hidrodermoabrazija), 
toniranje, aplikacije preparatov z antioksidanti, 
negovalne in hidratantne maske, zaščita pred 
soncem
• Redko polnila hialuronske kisline in/ali botoks

• Analiza kože
• Čiščenje, toniranje, aplikacije preparatov z 
antioksidanti, negovalne in hidratantne maske, 
zaščita pred soncem
• Kemični / mehanični pilingi, hidrodermo-
abrazija, laserski piling in pomlajevanje

• Polnila hialuronske kisline, botoks, lipofiling

• Manjši estetski kirurški posegi

• Analiza kože
• Čiščenje, toniranje, aplikacije preparatov z 
antioksidanti, negovalne in hidratantne maske, 
zaščita pred soncem
• Kemični / mehanični pilingi, hidrodermo-
abrazija, laserski piling in pomlajevanje

• Polnila hialuronske kisline, botoks, lipofiling

• Estetski kirurški posegi

• Analiza kože
• Čiščenje, toniranje, aplikacije preparatov z 
antioksidanti, negovalne in hidratantne maske, 
zaščita pred soncem
• Kemični / mehanični pilingi, hidrodermo-
abrazija, laserski piling in pomlajevanje z več 
valovnimi dolžinami in korekcija razširjenih žilic

• Polnila hialuronske kisline, botoks, lipofiling

• Kombinirani estetski kirurški posegi, izrez 
nevarnih kožnih tvorb 

• Gub ni ali so minimalne
• Minimalne spremembe pigmentacije
• Odstotno ali blago zmanjšanje
podkožnega volumna
• Odsotna ali blaga povešenost kože

• Gube so zmerno globoke
• Zmerne spremembe pigmentacije
• Zgodnja aktinična (solarna) keratoza
• Zmerno zmanjšanje podkožnega 
volumna
• Zmerna povešenost kože

• Globoke in številne gube
• Očitne spremembe pigmentacije
• Prisotnost razširjenih žilic in aktinične 
(solarne) keratoze
• Močno izražena izguba podkožnega 
volumna
• Močno povešena koža

• Močno izražene in številne gube
• Močno izražene spremembe 
pigmentacije
• Prisotnost razširjenih žilic, aktinične 
(solarne) keratoze
• Močno izražena izguba podkožnega 
volumna in/ali rakastih kožnih 
sprememb
• Zelo močno izražena izguba volumna
• Zelo močno povešena koža

* Opisane pričakovane spremembe so le orientacijske. Glede na dosedanje navade, nego, življenjski slog in predhodne posege 
so temu primerno vaše spremembe lahko v nižji ali višji starostni kategoriji.
** Predlagani posegi temeljijo predvsem na strokovni analizi kože in podkožnih struktur ter se prilagodijo individualnim 
potrebam in željam posameznika v skladu z varnimi in učinkovitimi strokovnimi priporočili ter ukrepi. 
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KOREKCIJA DINAMIČNIH GUB 
Z BOTOKSOM

 

OHROMITEV OBRAZNEGA MIŠIČJA

Kontrakcija mimičnih mišic obraza 

povzroča dinamične gube, ki po konča-

nem gibu sicer izginejo, a z leti, zaradi 

ponavljajočih se gibov, vodijo v trajne, 

statične gube, ki jih z obrazno mimiko ne 

moremo izravnati. Takšne osebe so stal-

no videti pretirano zaskrbljene, utrujene 

in slabe volje. To lahko preprečimo, če v 

izbrane mimične mišice obraza injiciramo 

majhne količine toksina botulina.

POSTOPEK

Toksin botulin proizvaja bakterija Clostri-

dium botulinum. V estetske namene 

uporabljamo tip A, ki ga v zelo majhnih 

količinah z zelo tanko iglico natančno 

vbrizgamo v izbrane dele obraznih mišic 

in tako prekinemo prenos živčnega im-

pulza ter prehodno ohromimo mimične 

obrazne mišice. Kratkotrajne posledice 

so spremembe neželenih mimičnih gub 

(zlasti na čelu in okoli oči). Poseg je hiter, 

le malo boleč in ponovljiv, učinek pa zača-

sen. Obrazne mišice začnejo počasi prido-

bivati moč po šestih do sedmih mesecih, 

na obrazu se ponovno pojavijo gube. Po 

dveh letih ponavljajočega se injiciranja to-

ksina se trajanje učinka podaljša. Izvajalci 

z dobrim znanjem lahko omogočijo tudi 

dvig obrvnih lokov brez uporabe kirurških 

tehnik in brazgotin (≈kemični »browlift«), 

kar dodatno prispeva k mladostnemu vi-

dezu obraza. Izkušen kirurg bo poskrbel, 

da obraz ne bo paraliziran, temveč zgolj 

osvežen in spočit. Z natančnim progra-

mom bo tudi preprečil trajne statične 

gube obraza.

MOŽNI ZAPLETI

Občasno se pojavljajo blagi nekaj ur tra-

jajoči glavoboli, otekline na mestu vboda, 

manjša krvavitev. Zapleti so ob pravilni 

uporabi in poznavanju anatomije obra-

znih mišic zelo redki. Opisani sta tudi pre-

hodno padajoča zgornja veka in povešen 

ustni kot.

KDAJ TOKSINA BOTULINA NE 

SMEMO UPORABLJATI

Toksin botulin je kontraindiciran pri ak-

tivni okužbi na mestu aplikacije, pri zna-

ni preobčutljivosti za katerokoli sestavino 

raztopine, pri bolnikih z motnjami živč-

no-mišičnega prenosa (miastenija gravis), 

pri jemanju aminoglikozidnih antibioti-

kov ali drugih zdravili, ki učinkujejo na 

živčno-mišični prenos, med nosečnostjo 

in dojenjem.
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Uporaba botoksa v izkušenih rokah je ena najpomembnejših neiva-
zivnih pomlajevalnih tehnik, ki ima takojšnje učinke in preventivno 
učinkuje tudi na globoke statične gube in brazde. Ker pa je postopek 
uporabe botoksa preprost, se ga poslužuje cela vrsta različnih strokov-
njakov, zato je dobro biti pri izbiri izvajalca previden, saj je pogoj za 
odličen rezultat dobro poznavanje anatomije in delovanja obraznih 
mišic. Le malo prevelik odmerek lahko povzroči popolno neizraznost 
obrazne mimike. Botoks je lahko tudi odlična dopolnitev drugih 
tehnik pomlajevanja, zlasti uporabi polnil, laserja in kirurškim teh-
nikam. Ljudje imamo različno razvite in močne obrazne mišice, ki 
se tudi različno pripenjajo na kožo in tudi niso enake na desni in levi 
strani. Zato je potrebna natančna analiza in od posameznika do posa-
meznika različen pristop ter količina uporabljenega zdravila.
Pri vsakem bolniku ohranimo minimalno količino zdravilo za more-
bitne naknadne korekcije nekaj dni po posegu. Tako lahko dosežemo 
optimalen rezultat in naraven, prenovljen, svež videz.



TKIVNA POLNILA ALI FILERJI

Tkivna polnila delimo glede na sestavo in 

obstojnost. Po sestavi jih delimo na avto-

logne, biološke ali sintetične, po obstojno-

sti pa na začasne ali trajne.

Telesu lastna, avtologna polnila, kot je na 

primer lastna maščoba, so zelo varna in 

povezana z manjšimi brazgotinicami na 

odvzemnem mestu. Glavna predstavni-

ka biološki polnil sta organska preparata 

kolagen in hialuronska kislina. Njihove 

prednosti so preprosta uporaba in široka 

razpoložljivost na tržišču, slabosti pa neob-

stojnost (po določenem času se resorbira-

jo) in zelo redko preobčutljivost za sestavi-

ne preparata s čezmernim odzivom telesa.

Sintetična polnila so relativno obstojna in 

trajna. Njihova glavna prednost je, da že 

z eno aplikacijo dosežemo končen, trajen 

rezultat. Njihova glavna slabost je nasta-

nek granuloma (čezmerne reakcije orga-

nizma v obliki podkožne brazgotine – vo-

zliča), ki zameji vbrizgano polnilo, akutne 

in pozne okužbe, premik polnila in trajna 

sprememba oblike dela telesa, ki so lahko 

tudi posledica odstranitve ali zapletov pri 

uporabi preparata.

POSTOPEK

Z različnimi polnili zapolnimo vdolbine 

v mehkih tkivih, ki so nastale zaradi po-

škodb ali med staranjem (statične gube in 

brazde), in povečamo prostornino tkiva 

(ustnice, obraz). Uporabo polnil predla-

gamo pri globokih gubah na obrazu (na-

zolabialne, marionetne in smejalne gube, 

vranje nožice), gubah okoli ust, gubah 

zaskrbljenosti v osrednjem delu čela, pri 

vrzelih v mehkih tkivih obraza, zlasti na 

sencih in licih. Postopek je malo boleč in 

se opravi ambulantno.

 

®

Prilastite si lepoto
z naborom izdelkov Belotero®

Uživajte v naravnih rezultatih s polnilom,
prilagojenim vašim potrebam.

ZELO NIZKA RAVEN BOLEČINE

NARAVNI
REZULTATI

VELIKO ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

OHRANI 
OBRAZNE IZRAZE
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POGOSTO UPORABLJANI 
POLNILI

HIALURONSKA KISLINA

Hialuronska kislina je sestavni del telesa 

(ekstracelularnega matriksa). Na tržišču 

je zelo veliko polnil s hialuronsko kislino, 

ki se ločijo po koncentraciji, velikosti del-

cev in prečni povezanosti elementov. Po-

samezni preparati vsebujejo tudi lokalni 

anestetik, ki zmanjša bolečino med injici-

ranjem in po njem.

Učinek hialuronske kisline traja od štiri do 

šest mesecev, kombiniranje preparatov z 

različno velikimi delci omogoča prilagaja-

nje terapije različnim vrstam struktur, od 

globokih nazolabialnih gub, drobnih gub 

obraza, ustnic, v zadnjem času pa se prepa-

rati večje viskoznosti uporabljajo tudi za 

oblikovanje oziroma povečanje obraznih 

linij in povečanje prostornine.

Avtologna in biološka polnila 
sodijo med osnovne neinva-
zivne tehnike pomlajevanja. 
Uporabljamo jih zelo pogosto 
in z zelo dobrimi rezultati. Ker 
želimo doseči najboljši rezul-
tat, pa pogosto predlagamo 
kombinacijo komplementar-
nih metod. Najprej korekcijo 
dinamičnih gub s toksinom 
botulinom A (botoksom), nato 
uporabo polnil (filerjev) za ko-
rekcijo statičnih gub in poveča-
nje prostornine estetskih enot 
obraza. Nazadnje pa opravimo 
še korekcijo površine kože ob-
raza z laserji različnih valovnih 
dolžin (laserski piling in resur-
facing), ki omogočajo tudi na-
stajanje novega kolagena.

 
 

 
–  obraz 
–  vrat 
–  dekolte 

–  zmerne 
 

 
 

®

 

 
 

 
  

– brade 

Katero polnilo ustreza
vašim potrebam?

Če iščete polnilo, ki omogoča odlično integracijo s 
kožo, ponuja rezultate naravnega videza in zmanjšuje 
znake staranja, so izdelki Belotero® popolna izbira.

®
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Polnila s hialuronsko kislino povzročijo 

prehodno oteklino in občasno podplutbo. 

Oteklina izgine po treh do petih dneh, 

podplutba lahko traja do štirinajst dni. S 

ponavljajočimi se injiciranji se učinek po-

daljšuje, pa tudi količina hialuronske kisli-

ne pri posameznem injiciranju je manjša. 

Injekcije v področje ustnic so boleče, zato 

ob injiciranju uporabljamo površinsko ali 

infiltracijsko lokalno anestezijo.

MOŽNI ZAPLETI

So redki in navadno prehodni – bolečina, 

rdečina, oteklina, podplutba, vnetje, asi-

metrija, alergične reakcije, hitra resorpcija 

tkivnega polnila, vozliči in absces.

AVTOLOGNA MAŠČOBA

Lastno maščobno tkivo se kot polnilo lah-

ko uporablja za povečanje prostornine 

podkožnega tkiva obraza in drugih delov 

telesa (dojka, hrbtišče rok). Običajna mes-

ta injiciranja na obrazu so spodnji očesni 

rob, ličnice, spodnja čeljust, sprednja ali 

zadnja čeljustna linija, brada, nazolabial-

ne gube, senca. Na drugih delih telesa ga 

uporabljamo za korekcijo nepravilnos-

ti, ki so nastale po nekaterih posegih (li-

posukciji ali rekonstrukciji dojk).

MOŽNI ZAPLETI

So redki in navadno prehodni – bolečina, 

rdečina, oteklina, podplutba, vnetje, asi-

metrija. Glavni problem ostaja nepredvi-

dljiva resorpcija vbrizganega maščevja.

POSTOPKI ZA OBNAVLJANJE 
POVRŠINE KOŽE

Mednje sodijo zdravljenje z laserjem ter 

mehanični in kemični piling.

MEHANIČNI IN KEMIČNI PILING

Poznamo različne metode mehaničnega 

pilinga: dermabrazija, mikrodermabra-

zija … Pri dermabraziji uporabljamo za 

odstranjevanje povrhnjih delov kože roč-

no rotacijsko brusilko. Globino delova-

nja uravnavamo s pritiskom brusilke na 

površino, s hitrostjo vrtenja nastavka, z 

zrnatostjo/grobostjo nastavka, trajanjem 

postopka, odvisna pa je tudi od tipa in 

strukture kože. Z mikrodermabrazijo iz-

ravnamo kožne površinske nepravilnosti 

in spremembe pigmentacije. Za terapi-

jo finih gub ni zelo uspešna. Ker prodre 

samo skozi zgornjo plast kože, lahko mi-

krodermabrazijo ponavljamo. 

Postopek navadno ni boleč in ne potrebu-

je anestezije.

Kemični piling ali lupljenje je kontrolira-

no odstranjevanje vrhnjice in/ali površin-

skega dela usnjice z namenom izboljšati in 

obnoviti strukturo ter pigmentacijo kože. 

Glede na globino prehajanja sredstva de-

limo piling na površinski, srednje globo-

ki in globoki. S sredstvi za površinski pi-

ling namerno poškodujemo zgolj najbolj 

zgornje plasti kože. S sredstvi za srednje 

globoki piling poškodujemo zgornji del 
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kože vključno z zgornjim delom usnjice. 

Sredstva za globoki piling uporabljamo le 

na obrazu in z njimi poškodujemo zgornje 

plasti kože do sredine usnjice.

POSTOPEK

Postopek je odvisen od kemičnega sredstva, 

ki ga uporabimo, in globine poškodbe 

kože. Na čisto kožo namažemo sredstvo in 

ga pustimo učinkovati točno določen čas. 

Nato sredstvo odstranimo in predpišemo 

ustrezno nego kože. Po površinskem pilin-

gu koža ne potrebuje posebne nege, med-

tem ko moramo po srednje globokem in 

globokem pilingu poskrbeti za nego kože 

z aplikacijo vazelina, da preprečimo pre-

veliko izgubo vode iz poškodovane kože. 

Četrti dan po posegu lahko začne bolnik 

uporabljati ličila ter čistilne in vlažilne kre-

me. Pri srednje globokem pilingu je pripo-

ročljivo nanašanje belilne kreme s hidroki-

nonom vsaj en teden po posegu, saj s tem 

preprečimo ponovno pigmentacijo zaradi 

izločanja hormonov in izpostavljenosti 

UV-sevanju. Pomembna je zaščita pred 

sončnimi žarki z uporabo sončnih krem z 

zaščitnim faktorjem nad 30.

MOŽNI ZAPLETI

Kemični piling je relativno varen postopek 

pomlajevanja kože, zapleti so redki. Opisa-

ne so pordelost, oteklina, okužba, motnje 

v pigmentaciji kože, brazgotine. Pazlji-

vost je potrebna že pri izbiri bolnikov, 

saj je treba izločiti tiste s temno poltjo in 

čezmernim brazgotinjenjem. Ljudje z la-

tentno okužbo z virusom herpes simplex 

morajo pred posegom preventivno jemati 

protivirusno zaščito.

Pri vseh neinvazivnih tehnikh pomlajeva-

nja obraza so možni tudi drugi zelo red-

ki zapleti, o katerih se lahko pogovorite s 

svojim izbranim kirurgom, ki vam bo pred 

posegom odgovoril na vsa vaša vprašanja.

Kemični piling je starejši in 
manj natančen poseg obnovit-
ve površine kože, ki so ga izpod-
rinile sodobnejše, selektivne 
laserske tehnike (laserski piling 
in laserski resurfacing). Zaradi 
preproste izvedbe in sodobnih, 
varnejših preparatov pa je zelo 
uporaben zlasti za mlajše ose-
be z začetnimi spremembami 
povrhnjih plasti kože. 



  

EZULTAT
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EZULTAT

  
 

                
   

ZDRAVLJENJE S PRP

Naravna, varna in učinkovita metoda za 

izboljšanje strukture kože in bolj mla-

dosten videz je uporaba krvne plazme ali 

PRP. PRP (angleško Platelet Rich Plasma) 

je krvna plazma obogatena s trombociti, 

ki jo pridobimo iz pacientove krvi.

POSTOPEK

Iz vene na roki odvzamemo 10-20 milili-

trov venske krvi in nato s posebno obde-

lavo in centrifugiranjem pridobimo kon-

centracijo rastnih faktorjev v trombocitni 

plazmi. Nato z zelo tanko iglo pripravek 

v majhnih količinah vbrizgamo v izbrana 

področja obraza in vratu, hrbtišče rok ali 

lasišče. Uporabimo lahko tudi tehniko več 

igel (≈microneedling«).

Pogosto je priporočljivo postopek ponovi-

ti 1-3-krat v prvih treh mesecih. Najboljše 

rezultate pa lahko dosežemo če uporabo 

PRP kombiniramo z laserskim pomlajeva-

njem, uporabo polnil in botulina, ter me-

dicinske kozmetike.

PREDNOSTI ZDRAVLJENJA S PRP

Postopek je preprost, ne invaziven in va-

ren. S telesom lastnim tkivom (z oboga-

teno koncentrirano plazmo) zmanjšamo 

vnetne procese in pospešujemo regenera-

cijo in stimuliramo celice in tkiva obraza. 

S stimulacijo celic povrhnjice in usnjice 

povečamo tvorbo kolagenskih in elastič-

nih vlaken in pospešimo obnovo povrh-

njice. S PRP, ki ga vbrizgamo v področje 

lasišča pa lahko stimuliramo rast las, 

omejimo izpadanje las in povzročimo, da 

so lasje bolj krepki. Tehnika se uporablja 

tudi pri moških s hormonsko povezanim 

izpadanjem las in plešavostjo ter po pre-

saditvi las.

MOŽNI ZAPLETI

Zapleti so izredno redki. Na mestu vboda 

se pojavi blago nelagodje in rahla rdečica 

in oteklina.

Tehnike PRP ne smemo izvajati pri no-

sečnicah in doječih materah, pacientih z 

avtoimunimi obolenji, boleznimi krvi in 

posameznikih, ki se zdravijo z imunosup-

resivi, glukokortikoidi in antikoagulanti.

Človek potrebo po lepem zado-
volji tudi z ustvarjanjem, saj ved-
no želi ustvariti stvari, ki ne služijo 
le potrebi, ampak godijo očem. 
- Anton Urbanija
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Odločitve o zdravljenju morajo biti pro-

stovoljne in dobro pretehtane. Temeljiti 

morajo na ustreznih informacijah usposo-

bljenih strokovnjakov in na informacijah 

bolnikov z enakimi težavami, ki so prip-

ravljeni deliti svojo izkušnjo.

Pred posegom napravimo natančen pre-

gled in predstavimo različne možnosti 

zdravljenja ter odgovorimo na vsa vpraša-

nja. Nato odstranimo ličila, očistimo kožo 

in sluznice ter v primeru pričakovanih bo-

lečin apliciramo lokalni anestetik v obliki 

pršila ali živčnih blokad. Sledi poseg. Po 

njem lahko po krajšem opazovanju odide-

te domov.

Cilj posega je vedno skladen in naraven vi-

dez. Čezmernih korekcij kot del statusnega 

simbola ne opravljamo. Uporabljamo pre-

verjene in najkakovostnejše materiale.  

KATERIH ZDRAVIL IN 
DRUGIH PRIPRAVKOV SE 
JE TREBA PRED POSEGOM 
IZOGIBATI?

VSE VRSTE NEKIRURŠKIH POSTOP-
KOV POMLAJEVANJA OBRAZA:

10 DNI PRED POSEGOM IN 10 DNI PO 

NJEM: odsvetujemo jemanje učinkovin, 

ki lahko prispevajo k večjemu tveganju 

za krvavitev. V to skupino spadajo npr.: 

Aspirin, protivnetna zdravila, inhibitorji 

trombocitov, antikoagulantna zdravila, 

vitamin E, ginko biloba, nekateri rastlin-

ski in homeopatski pripravki. Če jemljete 

zdravila, prehranska dopolnila ali zelišč-

ne oziroma homeopatske pripravke, se o 

njihovem jemanju pred posegom in po 

njem posvetujte z izbranim kirurgom. 

TOKSIN BOTULINUM, TKIVNA
POLNILA:

2 DNI PRED POSEGOM: če uporabljate 

pripravke z vitaminom A, eksfoliativna 

sredstva ali pripravke z 10 ali več odstotki 

alfa hidroksi kislin, jih nehajte uporabljati 

2 dni pred posegom. Prav tako v tem času 

ne uporabljajte sredstev za beljenje dlak 

ali se depilirajte in brijte po obrazu.

MEHANIČNI IN KEMIČNI PILING:

Če jemljete Roaccutane (izotretionin) in 

uporabljate pripravke z vitaminom A, se 

posvetujte z izbranim kirurgom. Načelo-

ma je treba z mehaničnim in kemičnim pi-

lingom počakati 6–12 mesecev po ukinitvi 

retinoidov.

KORISTNI NAPOTKI PRED POSEGOM - 
PRIPRAVA NA VAREN POSEG
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KDAJ JE TREBA POSEG 
PRESTAVITI?

• Izpuščaj na obrazu

• Poškodovana koža obraza

• Opeklina obraza

• Herpes na obrazu

*Po posegu se lahko pojavi okužba s 

herpes simplex virusom na obrazu, zato 

boste pred posegom in po njem potrebo-

vali protivirusno zaščito. Izbrani kirurg 

vam bo izdal e-recept in dal navodila, ki 

bodo tudi napisana v izvidu. Navadno bol-

niki 3 dni skupaj jemljejo Valtrex 500 mg 

dvakrat na dan. Prvi odmerek vzamete 24 

ur pred posegom.
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PO POSEGU

PRIČAKOVANE POSLEDICE 
POSEGA

Pri nekirurških postopkih pomlajevanja 

obraza pride do draženja tkiv, zato je nor-

malno, da bodo lahko še nekaj dni po po-

segu prisotne: 

• zmerne bolečine

• oteklina

• zmerne podplutbe, modrice

• občutljiva kože, srbečica, rdečica

• glavobol

TOKSIN BOTULINUM, TKIVNA POLNILA

Najverjetneje boste prve pozitivne spre-

membe v videzu začeli opažati v 4–7 dneh 

po posegu, končni rezultat pa se pokaže 

po 14 dneh.

MEHANIČNI IN KEMIČNI PILING

Po posegu poskrbite za primerno nego 

kože. Enkrat na dan si jo očistite s hipoa-

lergenim milom in mažite s hipoalergeno 

vlažilno kremo. Svetujemo tudi uporabo 

mazil za hitrejšo regeneracijo kože. Izdelki 

za nego kože so na voljo tudi pri nas, pre-

verite ponudbo.

ČEMU SE JE TREBA IZOGIBATI 
PO POSEGU? 

TOKSIN BOTULINUM:

Še 6 ur po posegu se izogibajte ležanju na 

ravni podlagi (podložite si vzglavje), dvi-

govanju težjih bremen in težjim telesnim 

dejavnostim. V tem času tudi ne prijemaj-

te območij, kjer je bil toksin botulinum 

injiciran. Tako bo zdravilo ostalo v prede-

lu, kjer je bilo injicirano, in ne bo potova-

lo drugam. 

Še 10 dni po posegu odsvetujemo zdravlje-

nje z laserjem ali mikrodermoabrazijo. Če 

boste na soncu, uporabite zaščitno kremo 

s SPF vsaj 30. V tem času prav tako ne obi-

skujte solarija.

TKIVNA POLNILA:

Še 24 ur po posegu se izogibajte ležanju na 

ravni podlagi (podložite si vzglavje), dvigo-

vanju težjih bremen in težjim telesnim de-

javnostim. V tem času tudi ne prijemajte 

območij, kjer je bilo tkivno polnilo injici-

rano. Tako bo ostalo v predelu, kjer je bilo 

injicirano, in ne bo potovalo drugam. 

Še 3 dni po posegu odsvetujemo izpostav-

ljanje močnemu soncu in vročini.

Še 10 dni po posegu odsvetujemo zdravlje-

nje z laserjem ali mikrodermoabrazijo. Če 

boste na soncu, uporabite zaščitno kremo 

s SPF vsaj 30. V tem času prav tako ne obi-

skujte solarija.

MEHANIČNI IN KEMIČNI PILING:

Še 6 ur po posegu se izogibajte ležanju na 

ravni podlagi (podložite si vzglavje), dvi-

govanju težjih bremen in težjim telesnim 

dejavnostim. 

Še 14 dni po posegu odsvetujemo zdravlje-

nje z laserjem in uporabo izdelkov, ki vse-

bujejo vitamin A.
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6–12 mesecev po posegu odsvetujemo iz-

postavljanje močnemu soncu (uporabite 

kremo s SPF vsaj 30) in obiske solarija.

LAJŠANJE OTEKLIN IN 
PODPLUTB

Takoj po posegu in naslednjih 48 ur sve-

tujemo hlajenje, ki bo bistveno omililo 

bolečino in zmanjšalo oteklino. Tako 

boste lahko hitreje dosegli končni želeni 

videz. Hladne obkladke nameščajte na 

področje, kjer je potekal poseg, večkrat 

na dan po 20 min. Za hladne obkladke 

lahko uporabite za hlajenje prilagojene 

vrečke z gelom. Ovijete jih v čisto gazo 

ali ruto, da ne pridejo v neposreden stik s 

kožo. Bodite pozorni, da uporabljate hla-

dne obkladke in ne ledenih, ki bi lahko 

povzročili omrzline.

Za hitrejše celjenje kože lahko uporabljate 

izdelke medicinske kozmetike, ki jo dobite 

v Juventina clinic.

KONTROLNI PREGLED

Za prvi pregled po posegu se dogovorite 

z izbranim kirurgom, datum, ura in kraj 

bodo tudi napisani v odpustnem pismu. 

Prva kontrola po posegu je vključena v 

ceno posega.
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POVZETEK

TKIVNA POLNILA ALI 
FILERJI

POSEG:
Tkivna polnila ali filerji se uporabljajo za 

zapolnitev tkivnih vrzeli in gub, z njimi lah-

ko tudi povečamo prostornino tkiva (ustni-

ce, obraz). Poseg je hiter in le malo boleč.

TRAJANJE:
10—30 minut.

ANESTEZIJA:
Anestezija ni potrebna.

AMBULANTNO/
BOLNIŠNIČNO:
To je ambulantni poseg.

MOŽNI STRANSKI UČINKI:
Malo vidne sledi vbodov, otekline, mod-

rice, rdečica, občutek občutljive kože, asi-

metrija, vozliči.

TVEGANJA:
Alergija, okužba, absces, pojav vidnih ne-

ravnin na koži.

BOTULIN

POSEG:
Toksin botulin tipa A se uporablja za ko-

rekcijo dinamičnih gub obraza. Botulin 

prekine prenos živčnega impulza in tako 

prehodno ohromi mimične obrazne mi-

šice, odgovorne za nastanek gub; tako se 

te zgladijo. Poseg je hiter, le malo boleč, 

učinek pa začasen.  

TRAJANJE:
10—30 minut.

ANESTEZIJA:
Anestezija ni potrebna.

AMBULANTNO/
BOLNIŠNIČNO:
To je ambulantni poseg.

MOŽNI STRANSKI UČINKI:
Malo vidne sledi vbodov, otekline in mod-

rice na mestu vboda.

TVEGANJA:
Pri zdravih posameznikih ni pričakovati 

tveganj za dolgotrajne stranske učinke. 

Možni so asimetrija, prehodno padajoča 

zgornja veka in povešen ustni kot.
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MEHANIČNI IN KEMIČNI 
PILING

POSEG:
Piling je poseg za obnovo površine kože, 

s katerim lahko odpravimo začetne spre-

membe na povrhnji plasti kože (gube, pi-

gmentacije).

TRAJANJE:
1—2 uri.

ANESTEZIJA:
Anestezija ni potrebna.

AMBULANTNO/
BOLNIŠNIČNO:
To je ambulantni poseg.

MOŽNI STRANSKI UČINKI:
Oteklina, pordelost.

TVEGANJA:
Alergija, okužba, spremembe v pigmenta-

ciji kože, brazgotine, zelo redko zamašitev 

žilice in odmrtje tkiva.

Prosimo, pogovorite se z izbranim kirurgom, če bi želeli dodatne informacije 

povezane s posegom, možnimi stranskimi učinki in tveganji.

PRP

POSEG:
Naravna, varna in učinkovita metoda za 

izboljšanje strukture kože in bolj mla-

dosten videz je uporaba krvne plazme ali 

PRP. PRP (angleško Platelet Rich Plasma) 

je krvna plazma obogatena s trombociti, 

ki jo pridobimo iz pacientove krvi.

TRAJANJE:
30-60 minut.

ANESTEZIJA:
Anestezija ni potrebna.

AMBULANTNO/
BOLNIŠNIČNO:
To je ambulantni poseg.

MOŽNI STRANSKI UČINKI:
Na mestu vboda se pojavi blago nelagodje 

in rahla rdečica in oteklina.

TVEGANJA:
Pori zdravih posameznikih ni pričakovati 

tveganj za dolgoročne stranske učinke.
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KRIOTERAPIJA je hiter in zdrav proces, ki pospeši narav-
no obnovo telesa in ob tem izboljša dobro počutje ter na-
polni telo z energijo. Je neinvaziven in hiter postopek, ki 
poteka v posebni komori, kriosavni. V kriosavni telo ob-
daja zrak s temperaturo -140°C do -180° C. Ko vstopite v 
kriosavno, nenaden padec temperature stimulira termo-
receptorje v koži, ti pa prenesejo signal v centralni živčni 
sistem, preko katerega se sporočilo prenese po celot-
nem telesu. Posledično telo poskuša regulirati telesno 
temperaturo s spremembo v krvnem obtoku. Ko izstopite 
iz kriosavne, se pospeši pretok krvi po celotnem telesu, 
s čimer se poveča oksigenacija tkiv in odstranjevanje to-
ksinov. Mraz prav tako stimulira živčni sistem, da sprosti 
endorfine in pripomore k zmanjšanju bolečine s stimuli-
ranjem telesu lastnega protivnetnega sistema. 

PRESOTERAPIJA je mehanska limfna drenaža, ki pospe-
šuje naravni tok limfe skozi telo in pomaga, da se ustvari 
in vzdržuje ravnovesje med pretokom krvi in limfnim sis-
temom. Omogoča izboljšanje prekrvavitve tkiv, s čimer 
poveča odplavljanje odpadnih produktov presnove in 
proste tekočine. Sodobna naprava omogoča kakovostno 
izvajanje presoterapije, takojšnje in vidne rezultate brez 
stranskih učinkov. Klinično dokazano se uporablja za iz-
boljšanje elastičnosti kože, regeneracijo kože in celotne-
ga telesa, zmanjšanje volumna pri kroničnih edemih, 
oblikovanje telesa in anticelulitno terapijo. Ker terapija 
krepi imunski sistem in deluje protistresno, je odlična 
tudi kot preventivno sredstvo za dobro počutje. 

info@juventina.si
+386 51 537 777
Vilharhev podhod 7, 1000 Ljubljana

ZAGOTOVITE SI
SVOJ TERMIN!

Mirjam Potrebin, ambasadorka Juventina Clinic
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BELEŽKA
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MCL - Vilharjev podhod 7

1000 Ljubljana, Slovenija

www.juventina.si
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prof. dr. Uroš Ahčan dr. med.
specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije
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