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Jaké důvody vedou ženu k definitivnímu rozhodnutí
o úpravě velikosti prsou? Nejrůznější analýzy napříč
všemi kontinenty potvrzují, že nejvýznamnějším důvodem je nárůst sebevědomí a sebedůvěry související
se zlepšenou postavou. Následuje snaha o zpomalení
následků stárnutí, nahrazení přirozeného úbytku objemu a povislá prsa po kojení. Dalšími důvody jsou
pak asymetrie a deformity.
Za posledních dvacet let se zvýšil počet augmentací
ve světě o 200 %. Neroste jen počet operací, zvyšuje se
i průměrná velikost používaných prsních implantátů – v současnosti dosahuje průměrný objem jednoho
prsního implantátu 350 ml.
Ze statistik vyplývají i další zajímavé údaje. Také
si myslíte, že augmentace prsou je výsadou přeci jen
o něco starších a finančně zajištěných žen? Velký omyl!
60 % klientek, které podstoupí augmentaci, spadá do
věkové kategorie 19–34 let. Věková kategorie 35–50 let
tvoří 31 % a skupina 51–64 let pouhých 5 % všech
klientek, které absolvují tento zákrok. Pro mnohé ženy
může být motivující i skutečnost, že více než 60 % žen
prožívá po zákroku lepší sexuální uspokojení.

Méně příznivě je hodnocena narůstající hmotnost
zvětšených prsou. Zejména ženy s aktivním přístupem k životu, tedy ženy milující sport a pohyb, udávají problémy s bolestí zad, klesajícími prsy, ztrátou
pružnosti kůže na prsou a viditelným „prozrazením“
implantátu.
Od roku 1962, kdy byly použity první silikonové implantáty v USA, nebyl žádný výrobce schopen snížit
hmotnost silikonových implantátů.
Revoluce v augmentaci prsou přichází až v roce
2016, kdy jsou na světové trhy uvedeny nové generace prsních implantátů s hmotností nižší o 30 %.
Obrovskou výhodu vidí plastičtí chirurgové v použití
osvědčených materiálů, a to jak silikonového povrchu, tak silikonového gelu uvnitř, který je „pouze“ odlehčen pevnými mikrosférami, což zaručuje naprosto
stejnou míru bezpečnosti, jakou mají současné osvědčené silikonové implantáty. K pocitu jistoty přispívá
i výroba implantátů B-Lite v Německu u výrobce, který má více než 30leté zkušenosti s výrobou prsních
implantátů.
Nová generace prsních implantátů B-Lite společnosti G&G Biotechnology nabízí nejen o 30 % nižší
hmotnost, ale také pocit přirozených prsou a nejtransparentnější (a tím i nejbezpečnější) materiál pro
mamografická vyšetření. Použijeme-li informaci, že
průměrný objem implantátů činí 350 ml, což znamená u klasických implantátů 350 gramů, musíme počítat s nárůstem hmotnosti obou prsou na 700 gramů.
Pokud si klientka vybere implantáty B-Lite, sníží se
hmotnost na necelých 470 gramů. Revoluce v augmentaci prsou právě probíhá a možná se mnohá z vás
stane její součástí!
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