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Hledáte lehké
a kvalitní
implantáty?
NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU JSOU NOVĚ REVOLUČNÍ
PRSNÍ IMPLANTÁTY B-LITE! JEDNÁ SE O JEDINÝ ODLEHČENÝ
SILIKONOVÝ IMPLANTÁT NA SVĚTOVÉM TRHU. VÁŽÍ
O 30 % MÉNĚ NEŽ OSTATNÍ A JE NAVRŽENÝ TAK, ABY SE
SNÍŽILO PŮSOBENÍ GRAVITACE NA PRSNÍ TKÁŇ.
UŽ ŽÁDNÉ ZBYTEČNÉ
KOMPLIKACE
Zvětšení a rekonstrukce prsou jsou
nejčastěji prováděným zákrokem
v plastické chirurgii. Za rok se provede
více než 1,5 milionů operací. Průměrná velikost prsních implantátů se přitom v posledních letech zvýšila na 350
ml. To je 700 gramů přidané hmotnosti na hrudi. S implantáty B-Lite přidáte
pouze 490 gramů! Pomáháte tak
předejít komplikacím, jako je tlak na
podprsní rýhu, viditelné vytažení kůže
či rychleji povislá prsa a bolesti zad,
protože B-Lite váží o 30 % méně než
jakékoliv jiné prsní implantáty na trhu.

ZARUČENÁ KVALITA
Implantáty B-Lite byly vyvinuty společností G&G Biotechnology v Izraeli a vyrábí je renomovaná německá firma, která
má 25 let zkušeností se silikonovými
implantáty. Jsou vyrobeny z ověřených,
biokompatibilních a klinicky testovaných
materiálů. Evropská certifikace CE byla
udělena v Německu. Pouzdro implantátů B-Lite dodává německá společnost
s dlouholetou tradicí, silikonový gel
pak firma NuSil z USA. Silikonový gel
v implantátech má nižší hustotu díky
borosilikátovým mikrosférám vyráběným
také v USA. Borosilikát je extrémně odolné sklo, odolávající tlaku až 13 atm.

PŘIROZENOST PŘEDEVŠÍM
Prsní implantáty B-Lite umožňují ženám zvolit velikost prsou, kterou si přejí, a to
s výrazně nižším zdravotním rizikem, než tomu bylo doposud. Jsou k dispozici kruhové i anatomicky tvarované, ve všech velikostech a profilech jako běžné implantáty
všech značek. Operační techniky a způsob uložení B-Lite se také nijak neliší od
běžných postupů, není tedy nutné žádné speciální školení chirurga. Dobrý operatér
bude s B-Lite pracovat stejně efektivně, jak je jeho zvykem s jinými typy implantátů.
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IMPLANTÁTY B-LITE JSOU NEJEN LEHČÍ, ALE TAKÉ
TRANSPARENTNĚJŠÍ PŘI MAMOGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍCH
A MAJÍ NEJNIŽŠÍ PROSÁKAVOST SILIKONOVÉHO GELU,
ČÍMŽ VÝRAZNĚ ZVYŠUJÍ BEZPEČNOST KLIENTEK.

