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velký B

Pro jedny noční můra, pro druhé dar 
z nebes. Nejprudší jed i nenahraditelný 
lék slaví kulaté výročí. Pět nejlepších 
dermatologů současnosti se zamýšlí nad 
tím, co nám botox dal a vzal. A taky proč 
bychom o něm dnes měli přemýšlet jinak 
než jako o zmizíku na vrásky.

text CINDY KERBEROVÁ foto IRVING PENN
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alachův týden v lednu. V dubnu se Ivana 
Christová stává Miss Československa. 
V červnu vysílá rádio Svobodná Evropa 
text petice Několik vět. V září přes zápa-
doněmeckou ambasádu v Praze emigruje 
jedenáct tisíc východních Němců do NSR; 
ještě nevědí, že za pár let budou sjednoceni. 
V listopadu papež svatořečí Anežku Českou 
a týden nato začíná sametová revoluce.

V roce 1989 se udála ještě jedna revoluce, 
americký Úřad pro kontrolu potravin a lé-
čiv FDA dává souhlas, aby se při terapiích 
a kosmetických procedurách mohl používat 
botulotoxin. Jen málokdo na konci osmdesá-
tých let tušil, jak moc tato látka zasáhne nové 
milénium a vygraduje posedlost mládím do 
takových rozměrů, že i zlatá horečka proti 
tomu bude vypadat jako bezvýznamná akce 
několika bláznů.

Botox ale není takovou novinkou, jak by 
se mohlo zdát. Už v roce 1820 o jeho účincích 
psal německý lékař a básník Justinus Kerner 
a předpokládal, že by se botulotoxinu dalo 
využít k ovládnutí svalů. O několik dekád 
později na něj navázal francouzský fyziolog 
Claude Bernard, ten dokonce předpověděl 
používání botoxu v léčbě. Pak výzkumy 
ustaly a na dalších sto let byl botulotoxin 
známý jen jako jed ze zkaženého masa. Sice 
se o něj zajímaly armády a proběhly experi-
menty na jeho využití jako chemické zbraně, 
ale k tomu se naštěstí ukázal jako nevhodný. 
Do hledáčku lékařů se dostaly až pokusy 
doktora Alana Scotta, který v první polovině 
sedmdesátých let prokázal pozitivní účinky 
botulotoxinu při léčbě šilhavosti, konečný 
souhlas se zavedením do praxe ale přišel 
právě až v revolučním roce 1989.

Díky jedu šťastnější

Nejsilnější jed přírodního původu se stal 
superstar estetické medicíny a značně jí 
pomohl k rozvinutí do dnešních rozměrů. 
„Botulotoxin je opravdu průlomový lék jak 
ve všeobecné medicíně, tak v estetické,“ říká 
doktorka Uliana Gout z londýnské kliniky 
na Harley Street. „Pomáhá mým klientům 
vypadat méně unaveně a staře, zlepšuje jim 
kvalitu života, cítí se díky němu šťastnější.“ 
Její slova potvrzuje i Robert Anolik, jeden 
z nejvyhledávanějších dermatologů v New 
Yorku. „Určité vrásky, hlavně ty mezi obo-
čím, na čele a u vnějších koutků očí, už ne-
jsou nezbytné. V tomto směru botox změnil 
náš pohled na krásu a její standardy.“

Látka, jež dokáže na čas vyřadit svaly 
z provozu, se ukázala užitečná nejen při léč-
bě nejrůznějších dysfunkcí včetně šilhavosti, 
ale i jako přelomový způsob, jak vyhladit 
vrásky. A umí toho ještě víc. Už se nemu-
síte potit, skřípat zuby, trápit se migrénou, 
špatným držením těla a kožními chorobami, 

jako jsou rosacea nebo psoriáza. „Dal nám 
do rukou řešení a my neustále objevujeme 
nová. Ve správných rukou může působit jako 
prevence faceliftu a dalších invazivních ope-
rací, výrazně prodlužuje mladistvý vzhled,“ 
vyjmenovává doktor Michael Prager pova-
žovaný za jednoho z nejlepších dermatologů 
na světě pracujících s botulotoxinem. „Na 
druhou stranu přinesl i extrémně divné obo-
čí, vosková čela a jiné vtipné věci, o kterých 
bychom si mohli vyprávět hodiny.“ Ačkoli 
je považován za skutečného mistra ve svém 
oboru, na rozdíl od většiny svých kolegů 
botox v obličeji nemá. Vlastní vrásky neřeší 
a nechápe, proč jsou kultem věčného mládí 
posedlí i ti, jimž puberta skončila teprve vče-
ra. Dvacetiletým pacientům zákroky většinou 
rozmluví s tím, ať přijdou za pár let, kdy to 
už bude mít smysl.

Nechat čas libovolně psát do tváře, krku 
a dekoltu ovšem není myslitelné, ať už si 
o botoxu myslíme cokoli. I vám změnil po-
hled na to, co je hezké a čemu je lepší se 
obloukem vyhnout. Jane Fonda se letos (ve 
svých osmdesáti letech) dostala na obálku 
Vogue, a domníváte se snad, že by k tomu 
došlo, kdyby se jen mazala krémem? Obdi-
vujeme noblesu Meryl Streep, ale co kdyby 
vypadala jako ženy jejího věku před pade-
sáti lety? To už by taková sláva taky nebyla. 
A kdyby Greta Garbo žila v současnosti, 
nemusela by se schovávat před světem, aby 
neztratila image tajuplné krásky.

Demokratizace krásy

Stejně jako Karl Lagerfeld v roce 2004 umož-
nil svou kolekcí pro H&M přístup masám ke 
značkové módě, stal se botox vstupní branou 
k vylepšování vzhledu pro miliony po celém 
světě. Do té doby si estetické úpravy mohly 
dovolit jen nejbohatší vrstvy, ale nedá se říct, 
že by s botoxem přišli plastičtí chirurgové 
o práci, právě naopak. Klobásový jed se stal 
vstupenkou do elitního klubu „Hladká tvář“. 
Málokdo dnes podstoupí lifting čela, když 
si může párkrát do roka nechat píchnout 
trochu roztoku a nezdržovat se rekonva-
lescencí, jizvami a otázkami na podezřele 
vyhlazený obličej, ještě nedávno podobný 
sousedovic šarpejovi. „Před botoxem nebyla 
estetická medicína nezávislým oborem jako 
dnes, všechny zákroky spadaly do chirurgie 
a klient se musel podrobit časově náročným 
předoperačním vyšetřením. Botox umožnil 
ošetření vrásek jen s pomocí jehly a v ná-
vaznosti na to se potom začaly vyvíjet další 
procedury, přístroje a léky,“ analyzuje dok-
torka Macrene Alexiades, do jejíž ordinace 
na newyorské Páté avenue si klienti chodí 
pro mladší, a hlavně přirozený vzhled.

Trend dokonale hladkých tvářiček dosáhl 
jednu dobu takového extrému, že se boto-
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xovým nadšencům začala z obličejů vytrácet 
mimika. S ochrnutými svaly nedokázali vy-
jadřovat emoce, což bylo nepříjemné hlavně 
jejich partnerům v konverzaci. Pleť připo-
mínající voskový papír a na tváři s vysoce 
zvednutým obočím výraz permanentního 
údivu – i tak může vypadat honba za mládím. 
Renée Zellweger málokdo věřil, že si prostě 
jen dobře odpočinula. A nebyla sama. Svého 
času připomínal Hollywood i celý módní svět 
přehlídku porcelánových panenek, na první 
pohled krásných, ale čím déle jste se na ně 
dívali, tím víc se pohádka měnila v horor. 
Tehdy dostal botox nálepku strašáka.

Sebevědomí nakupujte u odborníků

O botoxu se dá přemýšlet jako o prêt -à- 
-porter. Můžete si pořídit jeden trenčkot 
od Burberry nebo přeplnit skříň hadry, co 
vydrží sotva dvě vyprání. Záleží na kvalitě 
materiálu i toho, kdo s ním pracuje. Když 
chcete perfektní tylovou sukni, asi si pro 
ni nepůjdete do tržnice na kraji města, ale 
k Diorovi pro tu od Marie Grazie Chiuri. 
S botulotoxinem je to podobné: „Udělat 
opravdu dobrý botox je těžké. Když je dávka 
malá, účinek se nedostaví, když příliš velká, 
tak taky ne. Čím déle o tom přemýšlím, tím 
víc si myslím, že jde o vůbec nejtěžší zákrok, 
pokud ho chcete provést správně,“ říká dok-
tor Prager. V rukou nepovolaných se botox 
snadno změní v nástroj zkázy, proto ho lékaři 
neradi vidí ve spa a kosmetických salonech. 
„Při chybné aplikaci hrozí medicínské i kos-
metické problémy,“ varuje doktor Anolik.

Obličej à la zmrzlá makrela naštěstí 
z červeného koberce postupně zcela zmizel. 
„Přicházejí ke mně slavní herci, kteří nechtějí 
a ani nemohou mít tvář bez emocí a pohybu. 
Botox beru víc jako nástroj ke zpomalení 
stárnutí než jeho zastavení. Na klinice ho 
používáme ke změně práce svalů při po-
klesu obočí, krku a očních víček. Drobné 
linky a mimické vrásky necháváme tak, jak 
jsou,“ vysvětluje Lisa Goodman, zakladatelka 
kliniky GoodSkin. Zbavit se všech vrásek 
rozhodně neznamená vypadat líp. „Učím lé-
kaře, aby svaly neparalyzovali, jen upravovali 
jejich funkci,“ dodává doktorka Uliana Gout 
z londýnské kliniky na Harley Street.

Dobrého pomálu

Fakt, že nic se nemá přehánět, platí v pří-
padě botulotoxinu dvojnásobně. Obličej bez 
jediné linky vypadá atraktivně možná na In-
stagramu, v reálu působí prázdně a nechtěli 
byste se na něj dívat déle než minutu. Správ-
ně aplikovaný botox poznáte podle toho, že 
vlastně není vidět a nikoho ve vašem okolí 
ani nenapadne, že jste si místo oběda zašli do 
ordinace pro kapku zkrášlujícího jedu. Obočí 

se po pár dnech samo lehce povytáhne, oči 
vypadají otevřenější, víčka nepadají. Vpích-
nutím do oblasti spodní čelisti se obličejové 
kontury vyrýsují jako po šetrném liftingu.

Temnou stránkou botoxu je jeho samotná 
funkce. Jeden sval sice vyřadíte z provozu 
a pleť se automaticky vypne, ale organismus 
si zároveň najde jiný sval, který zapojí o to 
víc, čímž může vzniknout vráska tam, kde 
předtím nebyla. Dobrý lékař proto nepře-
mýšlí jen o kvalitě a množství aplikované 
látky, ale v podstatě jako trenér také o práci 
svalů: „Nedávno za mnou přišel jeden muž 
s tím, že si nechal píchnout malé množství 
botoxu do čela a kolem očí, ale výsledek ho 
nenadchl. Zjistil totiž, že má najednou víc 
vrásek na tvářích a pod očima. Byla aplikace 
botulotoxinu špatná? Technicky ne. Ovšem 
místo aby jeho lékař přemýšlel o obličeji jako 
celku, o holistickém přístupu ke zpomalení 
stárnutí, řešil jen konkrétní vrásky, čímž 
svému klientovi příliš nepomohl,“ popisuje 
doktorka Goodmann. O mnohém také roz-
hoduje čas: někomu účinky vydrží až půl 
roku, jiný potřebuje ošetření častěji, aktuální 
výzkumy však ukazují, že při aplikaci čas-
tější než jednou za tři měsíce si tělo může 
na botox vytvořit imunitu. Jinak je naprosto 
neškodný, nikdo kvůli němu nezemřel, ne-
ukládá se v játrech a podle doktora Pragera 
je bezpečnější než běžně prodávané léky na 
bolest hlavy.

Jen Bůh je všemocný. Nebo...

Ani tak geniální objev, jakým využití botulo-
toxinu v estetické medicíně bezpochyby je, 
nedokáže všechno. Jako kouzelná hůlka na 
vrásky sice nemá konkurenci a nedá se ničím 
nahradit, ale udržet působení času pod kon-
trolou nespočívá jen ve vyhlazování obličeje. 
„Botox už nebude hlavní atrakcí, protože 
stárnutí obličeje se neprojevuje jen rýhami 
na čele. Máme tady ztrátu objemu a hustoty 
kůže, pokles hladiny kolagenu, jde o kosti 
a velikost svalů a to už botox sám nevyřeší,“ 
předpovídá doktor Prager. Jak se na klinikách 
estetické medicíny uplatňují nejrůznější vý-
plně, laserová ošetření, chemické peelingy, 
kryolipolýza nebo obličejová gymnastika, 
botulotoxin odhaluje své další stránky. 
„S nadšením sleduji výsledky preventivního 
využití botoxu na velmi drobných vráskách. 
V raném stadiu pomáhá pacientům vypadat 
svěže a zdravě, přičemž si obličej ve stejném 
stavu uchovají po delší dobu,“ říká doktorka 
Gout.

Lékaři dnes botox využívají k léčbě za-
rudnutí, na jizvy, mastnou pleť a k celkové-
mu vylepšení kvality pokožky. „Jeho použití 
se neustále rozšiřuje, v určitých případech 
se ukazuje, že má lepší výsledky než Pro-
zac,“ upozorňuje doktor Prager. Jako nový 

lék na deprese prochází botulotoxin finální 
fází testů a očekává se jeho schválení. Jak je 
možné, že funguje i na psychiku? Princip 
je až neuvěřitelně jednoduchý. Když máte 
špatnou náladu, vztek nebo jste ve stresu, 
svaly v obličeji se stáhnou, na což mozek 
odpoví spuštěním příslušných chemických 
reakcí. Ale když se svaly nestáhnou, žádný 
impulz do mozku nepřijde, a tím pádem 
nenastane ani chemická reakce. • 

Vogue atd.

Dr. Michael Prager „Karl Lagerfeld injekcí“ získal 
doktorát na univerzitě v německém Tübingenu. 
V roce 2001 si otevřel soukromou praxi v Londýně, 
za osmnáct let si vybudoval pověst jednoho z nej-
lepších odborníků na botox a výplně. V loňském 
roce představil vlastní kosmetickou značku Prager 
Skincare. www.drmichaelprager.com

Macrene Alexiades, MD PhD FAAD, má tři 
diplomy z Harvardu. Před tím, než vytvořila vlastní 
kosmetickou značku, vyvinula ucelenou řadu na 
aknózní pleť pro L’Oréal. Vyučuje dermatologii na 
Yale University School of Medicine, vede vlastní 
dermatologické centrum na Manhattanu a vývo-
jovou laboratoř NY Derm LLC. S IQ 205 se řadí 
mezi lidi s nejvyšší inteligencí na světě.  
www.drmacrene.com

Dr. Robert Anolik patří mezi nejvyhledávanější 
dermatology současnosti. Přezdívá se mu „Miche-
langelo botoxu a výplní“. Svou praxi provozuje na 
Laser & Skin Surgery Center of New York. Kromě 
toho působí také jako profesor na NYC School of 
Medicine. www.robertanolikmd.com

Dr. Uliana Gout vede vlastní kliniku na londýnské 
Harley Street. Jako přední expertka na estetickou 
medicínu založila LAM Academy, kde se zaměřuje 
na nejnovější inovace v oboru. Zasedá ve vedení 
British College of Aesthetic Medicine.
www.london -aesthetic -medicine.com

Lisa Goodman studovala komplexní přístup k pleti 
ve Francii, po návratu do USA pak v roce 2015 
v New Yorku založila první kliniku GoodSkin™, jejíž 
pobočku otevřela letos v L. A. Její heslo: „Věřím v bo-
tox, o němž víte jen vy.“ www.goodskinclinics.com
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alachův týden v lednu. V dubnu se Ivana 
Christová stává Miss Československa. 
V červnu vysílá rádio Svobodná Evropa 
text petice Několik vět. V září přes zápa-
doněmeckou ambasádu v Praze emigruje 
jedenáct tisíc východních Němců do NSR; 
ještě nevědí, že za pár let budou sjednoceni. 
V listopadu papež svatořečí Anežku Českou 
a týden nato začíná sametová revoluce.

V roce 1989 se udála ještě jedna revoluce, 
americký Úřad pro kontrolu potravin a lé-
čiv FDA dává souhlas, aby se při terapiích 
a kosmetických procedurách mohl používat 
botulotoxin. Jen málokdo na konci osmdesá-
tých let tušil, jak moc tato látka zasáhne nové 
milénium a vygraduje posedlost mládím do 
takových rozměrů, že i zlatá horečka proti 
tomu bude vypadat jako bezvýznamná akce 
několika bláznů.

Botox ale není takovou novinkou, jak by 
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psal německý lékař a básník Justinus Kerner 
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ale k tomu se naštěstí ukázal jako nevhodný. 
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doktora Alana Scotta, který v první polovině 
sedmdesátých let prokázal pozitivní účinky 
botulotoxinu při léčbě šilhavosti, konečný 
souhlas se zavedením do praxe ale přišel 
právě až v revolučním roce 1989.

Díky jedu šťastnější

Nejsilnější jed přírodního původu se stal 
superstar estetické medicíny a značně jí 
pomohl k rozvinutí do dnešních rozměrů. 
„Botulotoxin je opravdu průlomový lék jak 
ve všeobecné medicíně, tak v estetické,“ říká 
doktorka Uliana Gout z londýnské kliniky 
na Harley Street. „Pomáhá mým klientům 
vypadat méně unaveně a staře, zlepšuje jim 
kvalitu života, cítí se díky němu šťastnější.“ 
Její slova potvrzuje i Robert Anolik, jeden 
z nejvyhledávanějších dermatologů v New 
Yorku. „Určité vrásky, hlavně ty mezi obo-
čím, na čele a u vnějších koutků očí, už ne-
jsou nezbytné. V tomto směru botox změnil 
náš pohled na krásu a její standardy.“

Látka, jež dokáže na čas vyřadit svaly 
z provozu, se ukázala užitečná nejen při léč-
bě nejrůznějších dysfunkcí včetně šilhavosti, 
ale i jako přelomový způsob, jak vyhladit 
vrásky. A umí toho ještě víc. Už se nemu-
síte potit, skřípat zuby, trápit se migrénou, 
špatným držením těla a kožními chorobami, 

jako jsou rosacea nebo psoriáza. „Dal nám 
do rukou řešení a my neustále objevujeme 
nová. Ve správných rukou může působit jako 
prevence faceliftu a dalších invazivních ope-
rací, výrazně prodlužuje mladistvý vzhled,“ 
vyjmenovává doktor Michael Prager pova-
žovaný za jednoho z nejlepších dermatologů 
na světě pracujících s botulotoxinem. „Na 
druhou stranu přinesl i extrémně divné obo-
čí, vosková čela a jiné vtipné věci, o kterých 
bychom si mohli vyprávět hodiny.“ Ačkoli 
je považován za skutečného mistra ve svém 
oboru, na rozdíl od většiny svých kolegů 
botox v obličeji nemá. Vlastní vrásky neřeší 
a nechápe, proč jsou kultem věčného mládí 
posedlí i ti, jimž puberta skončila teprve vče-
ra. Dvacetiletým pacientům zákroky většinou 
rozmluví s tím, ať přijdou za pár let, kdy to 
už bude mít smysl.

Nechat čas libovolně psát do tváře, krku 
a dekoltu ovšem není myslitelné, ať už si 
o botoxu myslíme cokoli. I vám změnil po-
hled na to, co je hezké a čemu je lepší se 
obloukem vyhnout. Jane Fonda se letos (ve 
svých osmdesáti letech) dostala na obálku 
Vogue, a domníváte se snad, že by k tomu 
došlo, kdyby se jen mazala krémem? Obdi-
vujeme noblesu Meryl Streep, ale co kdyby 
vypadala jako ženy jejího věku před pade-
sáti lety? To už by taková sláva taky nebyla. 
A kdyby Greta Garbo žila v současnosti, 
nemusela by se schovávat před světem, aby 
neztratila image tajuplné krásky.

Demokratizace krásy

Stejně jako Karl Lagerfeld v roce 2004 umož-
nil svou kolekcí pro H&M přístup masám ke 
značkové módě, stal se botox vstupní branou 
k vylepšování vzhledu pro miliony po celém 
světě. Do té doby si estetické úpravy mohly 
dovolit jen nejbohatší vrstvy, ale nedá se říct, 
že by s botoxem přišli plastičtí chirurgové 
o práci, právě naopak. Klobásový jed se stal 
vstupenkou do elitního klubu „Hladká tvář“. 
Málokdo dnes podstoupí lifting čela, když 
si může párkrát do roka nechat píchnout 
trochu roztoku a nezdržovat se rekonva-
lescencí, jizvami a otázkami na podezřele 
vyhlazený obličej, ještě nedávno podobný 
sousedovic šarpejovi. „Před botoxem nebyla 
estetická medicína nezávislým oborem jako 
dnes, všechny zákroky spadaly do chirurgie 
a klient se musel podrobit časově náročným 
předoperačním vyšetřením. Botox umožnil 
ošetření vrásek jen s pomocí jehly a v ná-
vaznosti na to se potom začaly vyvíjet další 
procedury, přístroje a léky,“ analyzuje dok-
torka Macrene Alexiades, do jejíž ordinace 
na newyorské Páté avenue si klienti chodí 
pro mladší, a hlavně přirozený vzhled.

Trend dokonale hladkých tvářiček dosáhl 
jednu dobu takového extrému, že se boto-
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xovým nadšencům začala z obličejů vytrácet 
mimika. S ochrnutými svaly nedokázali vy-
jadřovat emoce, což bylo nepříjemné hlavně 
jejich partnerům v konverzaci. Pleť připo-
mínající voskový papír a na tváři s vysoce 
zvednutým obočím výraz permanentního 
údivu – i tak může vypadat honba za mládím. 
Renée Zellweger málokdo věřil, že si prostě 
jen dobře odpočinula. A nebyla sama. Svého 
času připomínal Hollywood i celý módní svět 
přehlídku porcelánových panenek, na první 
pohled krásných, ale čím déle jste se na ně 
dívali, tím víc se pohádka měnila v horor. 
Tehdy dostal botox nálepku strašáka.

Sebevědomí nakupujte u odborníků

O botoxu se dá přemýšlet jako o prêt -à- 
-porter. Můžete si pořídit jeden trenčkot 
od Burberry nebo přeplnit skříň hadry, co 
vydrží sotva dvě vyprání. Záleží na kvalitě 
materiálu i toho, kdo s ním pracuje. Když 
chcete perfektní tylovou sukni, asi si pro 
ni nepůjdete do tržnice na kraji města, ale 
k Diorovi pro tu od Marie Grazie Chiuri. 
S botulotoxinem je to podobné: „Udělat 
opravdu dobrý botox je těžké. Když je dávka 
malá, účinek se nedostaví, když příliš velká, 
tak taky ne. Čím déle o tom přemýšlím, tím 
víc si myslím, že jde o vůbec nejtěžší zákrok, 
pokud ho chcete provést správně,“ říká dok-
tor Prager. V rukou nepovolaných se botox 
snadno změní v nástroj zkázy, proto ho lékaři 
neradi vidí ve spa a kosmetických salonech. 
„Při chybné aplikaci hrozí medicínské i kos-
metické problémy,“ varuje doktor Anolik.

Obličej à la zmrzlá makrela naštěstí 
z červeného koberce postupně zcela zmizel. 
„Přicházejí ke mně slavní herci, kteří nechtějí 
a ani nemohou mít tvář bez emocí a pohybu. 
Botox beru víc jako nástroj ke zpomalení 
stárnutí než jeho zastavení. Na klinice ho 
používáme ke změně práce svalů při po-
klesu obočí, krku a očních víček. Drobné 
linky a mimické vrásky necháváme tak, jak 
jsou,“ vysvětluje Lisa Goodman, zakladatelka 
kliniky GoodSkin. Zbavit se všech vrásek 
rozhodně neznamená vypadat líp. „Učím lé-
kaře, aby svaly neparalyzovali, jen upravovali 
jejich funkci,“ dodává doktorka Uliana Gout 
z londýnské kliniky na Harley Street.

Dobrého pomálu

Fakt, že nic se nemá přehánět, platí v pří-
padě botulotoxinu dvojnásobně. Obličej bez 
jediné linky vypadá atraktivně možná na In-
stagramu, v reálu působí prázdně a nechtěli 
byste se na něj dívat déle než minutu. Správ-
ně aplikovaný botox poznáte podle toho, že 
vlastně není vidět a nikoho ve vašem okolí 
ani nenapadne, že jste si místo oběda zašli do 
ordinace pro kapku zkrášlujícího jedu. Obočí 

se po pár dnech samo lehce povytáhne, oči 
vypadají otevřenější, víčka nepadají. Vpích-
nutím do oblasti spodní čelisti se obličejové 
kontury vyrýsují jako po šetrném liftingu.

Temnou stránkou botoxu je jeho samotná 
funkce. Jeden sval sice vyřadíte z provozu 
a pleť se automaticky vypne, ale organismus 
si zároveň najde jiný sval, který zapojí o to 
víc, čímž může vzniknout vráska tam, kde 
předtím nebyla. Dobrý lékař proto nepře-
mýšlí jen o kvalitě a množství aplikované 
látky, ale v podstatě jako trenér také o práci 
svalů: „Nedávno za mnou přišel jeden muž 
s tím, že si nechal píchnout malé množství 
botoxu do čela a kolem očí, ale výsledek ho 
nenadchl. Zjistil totiž, že má najednou víc 
vrásek na tvářích a pod očima. Byla aplikace 
botulotoxinu špatná? Technicky ne. Ovšem 
místo aby jeho lékař přemýšlel o obličeji jako 
celku, o holistickém přístupu ke zpomalení 
stárnutí, řešil jen konkrétní vrásky, čímž 
svému klientovi příliš nepomohl,“ popisuje 
doktorka Goodmann. O mnohém také roz-
hoduje čas: někomu účinky vydrží až půl 
roku, jiný potřebuje ošetření častěji, aktuální 
výzkumy však ukazují, že při aplikaci čas-
tější než jednou za tři měsíce si tělo může 
na botox vytvořit imunitu. Jinak je naprosto 
neškodný, nikdo kvůli němu nezemřel, ne-
ukládá se v játrech a podle doktora Pragera 
je bezpečnější než běžně prodávané léky na 
bolest hlavy.

Jen Bůh je všemocný. Nebo...

Ani tak geniální objev, jakým využití botulo-
toxinu v estetické medicíně bezpochyby je, 
nedokáže všechno. Jako kouzelná hůlka na 
vrásky sice nemá konkurenci a nedá se ničím 
nahradit, ale udržet působení času pod kon-
trolou nespočívá jen ve vyhlazování obličeje. 
„Botox už nebude hlavní atrakcí, protože 
stárnutí obličeje se neprojevuje jen rýhami 
na čele. Máme tady ztrátu objemu a hustoty 
kůže, pokles hladiny kolagenu, jde o kosti 
a velikost svalů a to už botox sám nevyřeší,“ 
předpovídá doktor Prager. Jak se na klinikách 
estetické medicíny uplatňují nejrůznější vý-
plně, laserová ošetření, chemické peelingy, 
kryolipolýza nebo obličejová gymnastika, 
botulotoxin odhaluje své další stránky. 
„S nadšením sleduji výsledky preventivního 
využití botoxu na velmi drobných vráskách. 
V raném stadiu pomáhá pacientům vypadat 
svěže a zdravě, přičemž si obličej ve stejném 
stavu uchovají po delší dobu,“ říká doktorka 
Gout.

Lékaři dnes botox využívají k léčbě za-
rudnutí, na jizvy, mastnou pleť a k celkové-
mu vylepšení kvality pokožky. „Jeho použití 
se neustále rozšiřuje, v určitých případech 
se ukazuje, že má lepší výsledky než Pro-
zac,“ upozorňuje doktor Prager. Jako nový 

lék na deprese prochází botulotoxin finální 
fází testů a očekává se jeho schválení. Jak je 
možné, že funguje i na psychiku? Princip 
je až neuvěřitelně jednoduchý. Když máte 
špatnou náladu, vztek nebo jste ve stresu, 
svaly v obličeji se stáhnou, na což mozek 
odpoví spuštěním příslušných chemických 
reakcí. Ale když se svaly nestáhnou, žádný 
impulz do mozku nepřijde, a tím pádem 
nenastane ani chemická reakce. • 

Vogue atd.

Dr. Michael Prager „Karl Lagerfeld injekcí“ získal 
doktorát na univerzitě v německém Tübingenu. 
V roce 2001 si otevřel soukromou praxi v Londýně, 
za osmnáct let si vybudoval pověst jednoho z nej-
lepších odborníků na botox a výplně. V loňském 
roce představil vlastní kosmetickou značku Prager 
Skincare. www.drmichaelprager.com

Macrene Alexiades, MD PhD FAAD, má tři 
diplomy z Harvardu. Před tím, než vytvořila vlastní 
kosmetickou značku, vyvinula ucelenou řadu na 
aknózní pleť pro L’Oréal. Vyučuje dermatologii na 
Yale University School of Medicine, vede vlastní 
dermatologické centrum na Manhattanu a vývo-
jovou laboratoř NY Derm LLC. S IQ 205 se řadí 
mezi lidi s nejvyšší inteligencí na světě.  
www.drmacrene.com

Dr. Robert Anolik patří mezi nejvyhledávanější 
dermatology současnosti. Přezdívá se mu „Miche-
langelo botoxu a výplní“. Svou praxi provozuje na 
Laser & Skin Surgery Center of New York. Kromě 
toho působí také jako profesor na NYC School of 
Medicine. www.robertanolikmd.com

Dr. Uliana Gout vede vlastní kliniku na londýnské 
Harley Street. Jako přední expertka na estetickou 
medicínu založila LAM Academy, kde se zaměřuje 
na nejnovější inovace v oboru. Zasedá ve vedení 
British College of Aesthetic Medicine.
www.london -aesthetic -medicine.com

Lisa Goodman studovala komplexní přístup k pleti 
ve Francii, po návratu do USA pak v roce 2015 
v New Yorku založila první kliniku GoodSkin™, jejíž 
pobočku otevřela letos v L. A. Její heslo: „Věřím v bo-
tox, o němž víte jen vy.“ www.goodskinclinics.com
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