NAJ...
3X
v chudnutí...

Začať nový rok s novou postavou je populárne predsavzatie, ale ako na to? Ak sa miesto cvičenia rozhodnete zvoliť
jednoduchšiu formu prostredníctvom asistencie odborníkov, môže to byť jednoduchšie, ako si myslíte. Ale pozor,
je veľa salónov krásy, kde vám povedia, že tam zaručene“
schudnete. Čo je ale pravda a čo mýtus?
Nech sa už rozhodnete chudnúť invazívne alebo neinvazívne, je dobré rozhodnúť sa na základe klinických
štúdií pre to najlepšie. A čo je tým najlepším rozhodnutím?

LASEROVÁ LIPOSUKCIA SLIMLIPO

NAJmodernejšia liposukcia súčasnej medicíny. Na Slovensku a Česku
ju ponúka iba Klinika YES VISAGE.
NAJšetrnejšia medzi liposukciami, navyše bez nutnej hospitalizácie
a dlhej rekonvalescencie
JEDINÁ liposukcia, ktorá súčasne vypína pokožku v ošetrovanej časti
tela a zamedzuje vzniku kožných previsov.

KRYOLIPOLÝZA ZELTIQ COOLSCULPTING
NAJúčinnejšia liposukcia medzi neinvazívnymi metódami s
oficiálnymi klinickými štúdiami
NAJväčší zásah ošetrovanej oblasti s úbytkom minimálne 25%
NAJviac úspešne prevedených zákrokov Kryolipolýzou
Coolsculpting v Česku a na Slovensku bolo prevedených práve na
Klinike YES VISAGE VISAGE
Či už invazívne alebo neinvazívne, obe metódy nájdete aj na Slovensku na Klinike YES VISAGE na Michalskej ulici v centre Bratislavy.
Najlepšími metódami chudnú aj celebrity. Chudnutie na tejto klinike využilo už aj mnoho známych tvárí, ako napríklad: Simona Krainová, Kateřina Brožová, Maroš Kramár, Alice Bendová, Martin Nikodým, či MISS Slovensko 2012 Kristína Krajčírová, Miss Universe
2010 Anna Amenová a najnovšie aj Zuzana Haberová. Takže ak túžite po menšej konfekčnej veľkosti za veľmi krátky čas a zároveň
chcete rýchlo a bez problémov normálne fungovať, vašim tajným tromfom je YES VISAGE.

Veľa novoročných predsavzatí sa však nemusí týkať len prebytočných kilogramov.
Moderná plastická chirurgia dokáže veľa problémov vyriešiť taktiež veľmi jednoducho .
Klinika YES VISAGE ponúka úplne novú dimenziu plastickej chirurgie pod vedením
medzinárodne uznávaného špecialistu a popredného plastického chirurga s dlhoročnou
praxou MUDr. Martina Molitora, Ph.D. a MUDr. Martina Paciorka
Plastická chirurgia tejto kliniky ponúka plný rozsah plasticko-chirurgických zákrokov
so špecializáciou na estetickú a rekonštrukčnú chirurgiu. Súčasťou zákrokov je spektrum
najmodernejších postupov a metód so zameraním na celú postavu, liposukciu všetkých
telesných partií, kompletnú rekonštrukciu brucha, ako abdominoplastika, ďalej facelift a iné
zákroky upravujúce tvár, augmentáciu prsníkov a ďalších partií vrátane možnosti následnej
augmentácie vlastným tukom. Ďalšou špecializáciou je oblasť intímna a chirurgia ruky.
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Klinika YES VISAGE disponuje špičkovou technológiou a plne vybaveným zázemím súčasnej
modernej kliniky. Samozrejmosťou je diskrétny individuálny prístup, nadštandardná starostlivosť a
komplexné riešenie s dôrazom na bezpečnosť a šetrnosť pre klienta. Rovnako moderné ako samotné
vybavenie kliniky je tiež ubytovacie zázemie formou moderného butikového spa hotelu s výnimočnými
službami, kvalitnou modernou gastronómiou a relaxom. Preto sa klinika teší veľkej dôvere klientov
vrátane verejne známych osobností a celebrít.
Viac informácií na Klinike YES VISAGE, Michalská 9, Bratislava, Tel.: 0917 22 77 77, www.yesvisage.sk
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