
Implantáty B-Lite váží o 30 % méně než ostatní 
prsní implantáty. Jsou navrženy tak, aby se snížilo 
působení gravitace na prsní tkáně.

Mínus 30 %
Zvětšení a rekonstrukce prsou jsou nejčastěji 

prováděným zákrokem v plastické chirurgii. Za rok 
se provede více než 1,5 milionů operací a prsní im-
plantáty byly konstruovány víceméně stejným způ-
sobem již od roku 1962, kdy byly vyvinuty ty první, 
silikonové. Průměrná velikost prsních implantátů 
se v posledních letech zvýšila na 350 ml. To je 700 
gramů přidané hmotnosti na hrudi. S implantáty 
B-Lite to bude pouze 490 gramů! Hmotnost implan-
tátů působí na prsní tkáň a vede ke komplikacím, 
jako je tlak na podprsní rýhu, viditelné vytažení 
kůže, rychleji povislá prsa a bolesti zad. Prsní im-
plantáty B-Lite jsou první lehké implantáty, které 
váží o 30 % méně než jakékoliv jiné prsní implan-
táty na trhu!

Kvalita a jiné výhody
Implantáty B-Lite byly vyvinuty společností G&G 

Biotechnology v Izraeli a jsou vyráběny renomovanou 
německou firmou, která má 25 let zkušeností právě 
s výrobou implantátů. Implantáty B-Lite jsou vyro-
beny z ověřených, biokompatibilních a klinicky tes-
tovaných materiálů. Evropská certifikace CE byla 
udělena v Německu.

Pouzdro implantátů B-Lite je dodáváno společností 
Polytech (Německo), silikonový gel dodává společnost 
NewSil (USA). Silikonový gel v implantátech B-Lite má 
nižší hustotu díky borosilikátovým mikrosférám vyrá-
běným také v USA. Borosilikát je extrémně odolné sklo, 
odolávající tlaku až 13 atm. Implantáty B-Lite jsou ne-
jen lehčí, ale také transparentnější při mamografických 
vyšetřeních a mají nejnižší prosákavost silikonového 
gelu, čímž výrazně zvyšují bezpečnost klientek.

Prsní implantáty B-Lite umožňují ženám zvolit 
velikost prsou, kterou si přejí, a to s výrazně nižším 
zdravotním rizikem, než tomu bylo doposud. 
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ESTETIKA krása

Prsní
Nejlehčí

implantáty
na světě

Revoluční pRsní 
implantáty B-lite, 
jediné odlehčené 

silikonové 
implantáty na 

světě, jsou 
k dispozici 
pRo český 

a slovenský tRh!


