
Vyzkoušejte světově uznávanou metodu Thermage. 

Omládněte o několik let a zastavte proces stárnutí o minimálně 7 až 10 let. 

Hloubkový lifting Thermage při svém uvedení na trh způsobil v moderních metodách 

omlazování doslova revoluci. Svou nenáročností a prokázaným účinkem prolomil všechny 

stávající limity. 

Umožňuje omládnout bez plastické operace... 

Vypadat mladší bez rizik spojených s chirurgickým zákrokem je jedním z hlavních důvodů 

oblíbenosti metody Thermage nejen u žen, ale i mužů na celém světě. 

Ne každý si může pooperační zotavování dovolit – proto si vědci a lékaři dlouho lámali 

hlavu, jak navrátit pleti mládí neinvazivní cestou. Revolučním objevem se stala omlazovací 

metoda Thermage, která navrací kůži mladý vzhled po jediném ošetření. 

 

 

 

Thermage funguje na principu energie vysílané do hlubokých vrstev kůže. Zvýšená teplota 

aktivuje a stimuluje fibroblasty - buňky produkující kolagen. Následkem toho je přestavba 

stávajících kolagenových vláken a postupem času tvorba vláken zcela nových. 

Viditelný liftingový efekt nastupuje po ošetření a v několika následujících měsících sílí. Efekt 

tak nastupuje pozvolna, a proto nikdo nemusí vědět, že se při vašem mládnutí činil i někdo 

jiný než Matka příroda. 



K vzniku prvních nových vláken dochází cca za 4 týdny po ošetření. Tvorba nového kolagenu 

dále probíhá po dobu až 12 měsíců, efekt jednoznačného omlazení je viditelný po dobu až 7 

let. 

Thermage tedy dokáže zastavit na 7-10 let proces stárnutí. 

Michael Kaminer, doktor medicíny, docent dermatologie Yaleské a Dartmouthské lékařské 

školy, majitel soukromé praxe v Bostonu dodává: „Thermage převrátil naše představy o 

moderních metodách omlazování. Mnoho pacientů by chtělo napnout pokožku, aniž by se 

museli podrobit chirurgickému zákroku - nyní to můžeme nabídnout. Během jediného zákroku, 

za pouhých 90 minut dosáhneme výsledku, pro který byla dříve zapotřebí mnohahodinová 

plastická operace a dlouhé měsíce zotavování.“ 

Thermage nemá mezi neinvazivními metodami alternativu ani srovnání – žádný jiný zákrok 

neaplikuje energii a neprohřívá tkáň tak hluboko! Data z klinických studií demonstrují, že 

Thermage prohřeje čtyřikrát více tkáně na požadovanou terapeutickou teplotu než ostatní 

technologie. 

 

Thermage byla vyvinuta vědci v USA, kde byla podrobena rozsáhlým dlouholetým 

testováním. Jde o prémiovou terapii což zaručuje naprostou bezpečnost ošetření i kvalitní 

výsledky. 

Tím, co rozhoduje o pružnosti pokožky, výskytu vrásek a celkové podobě pleti je kolagen. S 

přibývajícím věkem ale kolagenová vlákna ztrácí svou elasticitu a již od dvaceti let věku 

začínají ochabovat a dávat prostor projevům stárnutí. 

Unikátnost ošetření Thermage tkví v tom, že nezpevňuje pleť jen na povrchu, ale působí 

zejména v hlubokých vrstvách kůže, na kterých při jakémkoliv liftingu pokožky záleží 

nejvíce. Žádná jiná neinvazivní metoda do hlubokých struktur kůže neproniká, a tudíž není 

schopná dosáhnout tak markantních výsledků. Thermage je tak účinnější než jakýkoliv laser a 

komplexnější než jakákoliv manuální technika korekce vrásek či pozvednutí kontur. 

Výsledky, kterých ošetření dosahuje, jsou přitom srovnatelné s plastickou operací, a to 

bez jakékoliv zátěže pro tělo nebo jakékoliv rekonvalescence. 

Při ošetření Thermage na kůži hloubkově působí energie, která je velmi přesně zacílena na 

kolagenová vlákna. Už od pětadvacátého roku života začínají totiž tato vlákna pozvolna 

povolovat a ztrácet svou pružnost, čímž dochází k viditelným projevům stárnutí, k povadlosti 

pokožky a ke vzniku vrásek. Tepelnou stimulací vlákna opětovně posilují a buňky vytvářejí 

velké množství nového kolagenu, který pokožku zpevňuje a zpružňuje. Nedochází přitom k 

narušení svrchních vrstev kůže, není proto nutné se po ošetření nijak omezovat. 



 

Věk při indikaci ošetření nerozhoduje. Ošetření je vhodné pro všechny barvy i typy pleti a 

v porovnání s laserovými či ultrazvukovými zákroky stačí podstoupit jen jednou. Výsledek 

jím dosažený pak přetrvá až sedm let, což je doba, s níž se žádná jiná neinvazivní metoda 

nemůže srovnávat. 

Délka ošetření je individuální a nelze ji předem odhatnout (dle velikosti plochy, která je 

ošetřována a individuálních potřeb každého klienta). Ošetření může být pro citlivé jedince 

lehounce bolestivé (štípnutí), ale nevyžaduje vůbec žádnou další rekonvalescenci nebo 

pracovní neschopnost. Pacient může odejít rovnou do práce, na schůzku či do divadla. 

Účinek se dostavuje po jediném ošetření a výsledek je dlouhotrvající. 

Kůže je nejen vypnuta, ale získává také ztracený tonus, pružnost a je obnoven její mladistvý 

vzhled. Bezprostředně po výkonu je pokožka výrazně jemnější na povrchu, pevnější na dotek. 

K dalšímu viditelnému zlepšení dochází postupně několik měsíců po zákroku. Kvalitní a 

trvalý výsledek je zaručen již po jediném ošetření. I po sedmi letech, které od zákroku 

uplynou, bude pacient vypadat viditelně mladší než před jeho absolvováním. 

Účinek je zcela srovnatelný s chirurgickým zákrokem. 

Pacienti zejména oceňují již zmíněnou nulovou dobu rekonvalescence, bezbolestnost, absenci 

jizev a okamžitý efekt bez starostí, zda byl zákrok úspěšný a tělo jej přijme. Po ošetření 

můžete odejít domů, do práce nebo na schůzku. 

 


