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Kůže na  krku je podobná 
očnímu okolí. Je tenká, cit-
livá a špatně snáší razantní 
zákroky. „Spoustu škod 

způsobuje i spánek, během kterého 
vznikají na  kůži nejrůznější zlomy. 
Proto je ideální spát na zádech s ces-
tovním polštářkem pod krkem,“ radí 
estetická dermatoložka Lenka Fal-
tová z pražské kliniky Laser Plastic. 
Na krku je navíc jen málo mazových 
žláz, takže se tu pokožka neumí 
sama promašťovat a  bez pomoci 
krémů rychle ztrácí hutnost, povolu-
je a objevují se na ní vrásky.

Vodu, vodu a zase vodu
Problém je, že na  krk a  dekolt 
při  denní péči velmi často zapomí-
náme. A to nejen na čištění a ochra-
nu před škodlivým UV zářením, 
ale také na hydrataci. Krk a dekolt 
přitom potřebují minimálně stejnou 
nebo raději důkladnější péči než 
obličej. Hned teď se vyplatí sáhnout 
po  speciálních výživných krémech 
a  sérech. Zároveň doporučujeme 
dělat alespoň jednou týdně jemný 
peeling a masáž celého krku a poté 

aplikovat výživnou nebo hydratač-
ní masku. Klidně můžete na  krk 
nanést tu, kterou běžně používáte 
na  obličej. Až se objeví sluníčko, 
nezapomeňte krk chránit krémem 
s vysokým UV faktorem. Vyhnete se 
tak nejen vzniku nevzhledných sta-
řeckých skvrn, ale zabráníte i tomu, 
aby kůže vlivem slunečního záření 
začala předčasně stárnout.

Po třicítce do ordinace
Když na svůj krk začnete myslet až 
ve  chvíli, kdy začne viditelně stár-
nout, bývá většinou už dost poz-
dě a  zázraky rozhodně nepřijdou. 
„O  krk byste měla začít důsledně 
pečovat od  pětadvaceti, po  třicítce 
už se vyplatí navštívit dermatologa 
a poradit se s ním, co dál,“ radí este-
tická dermatoložka Yvonne Bergero-
vá z pražské kliniky BcD Clinic s tím, 
že u krku je  prevence rozhodující.

Na podbradek séra
Včasná péče s pomocí výživných sér 
dokáže podle dermatologů zabránit 
i  vzniku podbradku. Kůže pod bra-
dou pak totiž tak rychle nepovolí.
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Kůže na krku a v dekoltu trpí ve dne 
a dokonce i v noci. Bez kvalitní péče 
tak stárne nebezpečně rychle. Pečujte 
o svůj krk stejně jako o svoji tvář 
a je-li vám nad třicet, vyzkoušejte 
radiofrekvenci nebo laser.
LENKA LYSOŇKOVÁ
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Na vlastní krky 
jsme  vyzkoušely  
dva typy ošetření: laserové a radiofre-
kvenční.  Zákroky probíhaly podobně, 
rozdíl byl ale v efektu i v hojení. 
Zatímco o laseru už druhý či třetí den 
nevíte, radiofrekvenční ošetření je 
na krku znát nejméně týden.  
Nejprve je  krk tečkovaný, pak červe-
ný. Po pár dnech začíná svědit a loupe 
se. Rada dermatologa pochopitelně zní 
neškrábat, naopak řádně promašťovat 
kvalitním krémem. Po čtrnácti dnech 
jsme  na radiofrekvenci zapomněly, 
obtíže  už byly dávno pryč . V dalších 
týdnech už žádná z nás (včetně těch, co 
to absolvovaly) ani nevěděla, že  někdo 
na nějakém zákroku kdy byl. 
O to zajímavější bylo porovnat 
výsledný efekt. Zatímco u laseru jsme 
si řekly, ano, je to o něco lepší, změna 
po radiofrekvenčním zákroku byla 
daleko zásadnější. Kůže na krku byla 
znatelně napnutější a pružnější. 
Pozor!  K opravdu viditelné změně 
došlo až po více než dvou měsících!
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Botox ani výplňové implantáty si s kůží na krku a v dekoltu příliš 
rady nevědí, jedinou možností proto ještě donedávna býval skalpel. 
Přesněji do chvíle, než se v estetické medicíně začaly používat 
lasery nebo radiofrekvence.

Pro 35 +
Radiofrekvence: omladí 
na celý rok
Ošetření trvá jen pár minut, ale stár-
nutí pokožky umí oddálit o  několik 
let. Dokáže totiž ovlivnit stav kolage-
nových vláken, která odpovídají za 
pevnost pleti. Novinkou je mikrojeh-
ličková radiofrekvence. Používá se při 
ní speciální přístroj s hlavicí, ze které 
se vysunují tenké jehličky. Ty se do-
stanou do podkoží a  tam jimi projde 
elektrický proud. „Ten se při vstupu 
do tkáně změní v teplo, které prohřeje 
okolní kolagenová vlákna. Ta se stáh-
nou a pokožka se tak vypne a nastar-
tuje se v  ní regenerační proces. Pří-
stroj je skvělá prevence od pětatřiceti 
let výše,“ vysvětluje princip mikrojeh-
ličkové radiofrekvence estetická der-
matoložka Bergerová. Povrch kůže se 
při ní naruší jen minimálně, protože 
jehličky vychladnou dřív, než se vrátí 
zpátky na povrch. Obvykle je třeba ab-
solvovat tři až čtyři sezení, ceny jdou 
od tří tisíc korun nahoru. 
 Kůže je po  zákroku načervenalá 
a  může se objevit mírná kopřivka, 
obojí ale rychle zmizí. Jen v případech, 
kdy se podkoží prohřeje vysokou 
energií, jsou na  pokožce vidět drob-
né vpichy. „Efekt je patrný za několik 
měsíců,“ upozorňuje Bergerová s tím, 
že  pak ale vydrží na dlouho. Přesto se 
doporučuje regenerační proces pravi-
delně stimulovat. To pak ale stačí přijít 
jen jednou za rok na jedno sezení.

Pro 30 +
Laserová rejuvenace: 
vyhladí a vypne až na šest 
měsíců

Funguje jako skvělá prevence před 
uvadáním kůže na krku. Pokožku vy-
píná a vyhlazuje. 
  Laser rovněž působí v hlubších vrst-
vách kůže a  stimuluje tam produkci 
kolagenu podobně jako radiofrekven-
ce. Zákrok je nenáročný a trvá deset 
až patnáct minut. „Je ale třeba počítat 
s  tím, že kůže může být krátkodobě 
lehce začervenalá a  zvlněná,“ upo-
zorňuje primářka Laser Plastic Marta 
Moidlová. Podle stavu pleti lékaři do-
poručují tři až pět ošetření v intervalu 
několika týdnů. Jedno sezení vyjde 
zhruba na tři tisíce. Po půl roce je dob-
ré vyrazit na laser znovu.

Před sezónou
Mezoterapie: výsledek 
uvidíte ihned
Chystáte se na ples? Mezoterapie po-
kožku vypne a vyhladí i  středně hlu-
boké vrásky. To všechno za pár minut.
  Lékař do střední vrstvy kůže vpraví 
přípravky s  obsahem kyseliny hyalu-
ronové, peptidů nebo kmenových bu-
něk. „Používáme k tomu ultratenkou 
injekční jehlu nebo takzvaný roller, 
tedy váleček posetý jehličkami,“ popi-
suje ošetření estetická dermatoložka 
Marta Moidlová. Roztok na sebe pod 
kůží naváže vodu, doplní pokožce 
základní stavební látky a  povzbudí 
činnost kolagenových vláken. Bez-
prostředně po  zákroku je pleť mírně 
zarudlá, bývají patrné drobné vpichy 
a občas se objeví i modřinka. Bolesti 
se ale bát nemusíte, lékař kůži před 
zákrokem znecitliví mastí. Ošetření je 
většinou třeba třikrát za sebou opako-
vat, jedno sezení vyjde zhruba na dva 
tisíce korun. �

Krém na krk 
a dekolt, Juvena,
1 990 Kč
Zpevňuje, hydratuje, 

podporuje buněčnou 

obnovu a rozjasňuje po-

kožku na krku a v dekoltu. 

Kromě toho ji chrání před 

sluníčkem.

Hydratační 
maska na krk 
a dekolt Planet 
Spa, Avon,
219 Kč
Maska s bambuckým 

máslem a zázvorem čistí, 

regeneruje a zpevňuje 

pokožku. Dopřejte si ji jed-

nou týdně na peelingem 

ošetřený krk.

Contourceutical, 
Herb Pharma,
669 Kč
Zlepšuje elasticitu

a pevnost pokožky krku. 

Zjemňuje pokožku, zpev-

ňuje kontury a pomáhá 

odstranit dvojitou bradu.

Každodenní 
pomocníci

Krk mladší o pár let
Nejšetrnější a nejméně bolestivé metody 
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