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Opýtajte sa na B-Lite vašeho chirurga

Navštívte: www.b-lite.sk

„B-Lite sú najzásadnejším pokrokom 
v technológii prsných implantátov za 
posledných 30 rokov.“
Dr. Christopher Inglefield, plastický 
chirurg, Londýn
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„Hmotnosť implantátu môže urýchliť zmeny spojené 
s vekom, ktoré sa bežne odohrávajú v prsiach.“

„ S implantátmi B-Lite sa spojuje rýchlejšia 
rekonvalescencia a návrat do zamestnania, 
rovnako aj zníženie úrovne bolestivosti v porovnaní 
s tradičnými silikónovými prsnými implantátmi.“
Dr.Kai Uwe Schlaudraff, plastický chirurg, Ženeva
(Prezentované na Kongrese American Society for 
Aesthetic Plastic Surgery 2016)

 

Moje B-Lite sú tak prirodzené, 
akoby boli vždy mojou 
súčasťou.

Pravidelne behám a nechcela 
som, aby mi implantáty ťahali  
prsia dole a priveľmi skákali.

Prečo nosiť váhu naviac, 
keď nemusíte?
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 Duté mikrosféry sú pevne 
spojené silikónovým gélom

Odľahčené 
prsné implantáty 

Chirurg a implantáty - kľúč na dosiahnutie 
krásneho tvaru, prirodzeného pocitu a 
dlhodobých výsledkov.

Zručnosť chirurga spoločne s kvalitou 
implantátov dosahujú vytúžené výsledky. 
Za posledných päťdesiat rokov sa zručnosti 
chirurgov výrazne zlepšili, ale prsné 
implantáty sa zásadne nemenili.
Prsné implantáty B-Lite sú jediné odľahčené 
implantáty pre augmentáciu (zväčšenie) a 
rekonštrukciu pŕs.

Odľahčené prsné implantáty B-Lite dosahujú 
prirodzený pocit, plnosť a pevnosť pri 
minimálnej hmotnosti vďaka inovatívnej 
kombinácii známych a klinicky overených 
materiálov.

Mikrosféry sú magickou ingredienciou 
implantátov B-Lite. Trvalým spojením dutých 
mikroguľôčok s medicinálnym silikónovým 
gélom vieme vyrobiť implantáty, ktoré sú 
až o 30% ľahšie ako podobné silikónové 
implantáty. Mikrosféry sú veľmi odolné 
- odolávajú zmenám tlaku pri lietaní a 
potápaní.

Technológia
Prsné tkanivo časom prirodzene stráca 
svoju pružnosť. Prsia sú tak menej odolné 
voči neľútostnej gravitácií. Vyššia hmotnosť 
spôsobuje väčší pokles.

Prsné tkanivo je podobné pružnej gume 
– ak ju priveľmi roztiahnete, nevráti sa do 
pôvodného tvaru.
Zníženie hmotnosti prsného implantátu 
redukuje vplyv gravitácie na vyťahanie 
prsníka.

Sila vyvíjaná na prsné 
tkanivo je priamo 
úmerná hmotnosti = 
Hookov zákon

Až o

ľahšie

Prečo si vybrať

B-Lite?


