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NECHALI BYSTE 
SI UDĚLAT BOTOX 
NEBO PLASTIKU?
MAXIM VELČOVSKÝ, 

DESIGNÉR: Jsem pro. I muži 
mají psychické problémy, když 
se vidí v pyžamu v zrcadle. 
A co teprve, když se vidí nazí?!

ALEŠ KALINA, KOUČ: Záleží 
na typu muže a co tím sleduje. 
Někdo má tak nízké sebevědo-
mí, nevěří si a myslí, že změnou 
fyzického stavu mu sebevědomí 
doroste. Osobně bych podobný 
zákrok nikdy nepodstoupil.

ALEXANDRE KATSAPOV, 
PRVNÍ SÓLISTA BALETU 

ND: Ve svých šestatřiceti letech 
zatím nemám ani vrásku. Ale po-
kud ještě v padesáti budu muset 
tančit šestnáctiletého Romea, tak 
plastiku zvážím.
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Proč se říká, že vrásky mužům dodáva-
jí charisma, ale statistiky dermatologů 
a plastických chirurgů hovoří jinak? 
Ano, jedno tabu mužské krásy bylo de-
finitivně prolomeno. Nároky na věčně 
mladistvý vzhled se totiž týkají mužů 
stejně jako žen. Demonstrují jím svoji 
sílu, moc a zdraví. A zdaleka se nejedná 
jen o ty, co se živí svým zjevem, jako po-
litiky, moderátory a herce (vážně jste si 
mysleli, že Brad Pitt nebo Tom  Cruise 
ve svých téměř padesáti mohou vypa-
dat tak skvěle sami od sebe?!). Dob-
ře chtějí vypadat i byznysmeni, aby 
ukázali, že na to mají, nebo odkvetlí 
čtyřicátníci, kteří se v duchu cítí pořád 
na dvacet a nechtějí si připustit, že jim 
pomalu ujíždí vlak.

Cvrkot mužů ve své čekárně potvr-
zuje i primářka kliniky laserové a este-
tické dermatologie a plastické chirurgie 
Laser Plastic Marta Moidlová. „Za-
tímco dříve k nám muži chodili na od-
straňování znamének a tetování, dnes 
se výrazně zvýšil počet klientů, kteří si 
nechávají provádět liposukci břicha, 
depilaci, plastiku víček (vzpomeňte na pre-
zidenta Václava Klause – pozn. red.) nebo 

odstranění vrásek botulotoxinem,“ vy-
světluje primářka. 

Návalu mužů v ordinacích odpo-
vídají i čísla. Jen v USA vzrostl po-
čet mužské klientely za uplynulý rok 
o 10 %. Ve Francii se dokonce muži 
předhánějí, kdo má lépe udělaná víčka 
nebo nastřelené vlasy. 

A u nás? Podle primářky dermato-
logického oddělení kliniky Asklepion 
se v Česku počet mužů v čekárnách 
zněkolikanásobil. „Nyní se v naší praž-
ské pobočce pohybuje okolo sedma-

třiceti procent,“ vysvětluje 
primářka Hana Smutková.
Nejvíce si muži dávají zá-
ležet na svém chrupu, ale 
také na odstranění vrásek 
botulotoxinem, který si ne-
chávají aplikovat často i pro-

ti pocení. Vítejte ve světě metrosexuá-
lů. Primářka Moidlová pro ně uvedla 
nedávno na trh novinku, robotickou 
transplantaci vlasů Punch Hair Matic, 
kterou vykonává v ČR pouze její klini-
ka. Na rozdíl od klasické transplantace 
se provádí ambulantně s lokální aneste-
zií bez použití skalpelu. Její výhodou je 
i rychlá rekonvalescence (3–5 dní); a je 
o ni doslova rvačka. 

Kam až tohle zajde? Možná že už 
brzy se budeme se svými milými ob-
jednávat na společné botox seance. 

ELLEmen

I MUŽI MAJÍ 
SVÉ DNY

Už nejsme samy, kdo touží po věčném 
mládí a kráse. Do pánského oddělení 
v ordinacích PLASTICKÝCH 
CHIRURGŮ nahlédla Anna 

Hubínková.

Brad Pitt nebo Tom Cruise by to 
bez svých DERMATOLOGŮ 

nikdy nedotáhli tak daleko
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