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Šialené Popolušky: Pre krásu si
dávajú skrátiť prsty na nohách

Dali by ste si skrátiť prsty na nohách len preto, aby ste mohli nosiť krajšie topánky? VDali by ste si skrátiť prsty na nohách len preto, aby ste mohli nosiť krajšie topánky? V
Amerike a Británii to nie je nič nezvyčajné.Amerike a Británii to nie je nič nezvyčajné.

Tip na ďalší článok

7x naboso: Zacvičte si deťmi7x naboso: Zacvičte si deťmi ...viac...viac

Paulina Charlikowska minula 4500 libier (asi 5600 eur) za operáciu, pri

ktorej jej skrátili štyri prsty na nohách. Od detstva nenávidela svoje nohy

veľkosti 8 (42), navyše druhý a tretí prst mala dlhšie než ostatné.

Tridsaťročná majiteľka kozmetického salóna sa podujala na drastické

riešenie - operáciu, známu ako „Cinderella Surgery“, ktorá mení tvar

a veľkosť ženských nôh s cieľom zlepšiť ich vzhľad.

Drôty do prstovDrôty do prstov

Škoda Octavia 1.9 TDI, r.v. 2010, nové v
SR so servisnou knižkou. Teraz za 7500€

Objavila tajnú metódu vedcov a chudne
toľko, koľko chce!

Schudnite 6 kg. Stačí len 7 dní. Hovoria o
tom v TV.

TIEŽ CHCETE BEZPEČNE SCHUDNÚŤ -14
kg za mesiac?

VYHRAJ v licencovanom európskom e-
kasíne! 100% uvítací bonus, rýchle platby.

Reklamné papierové tašky. Výroba už od
10 ks a v ľubovoľných rozmeroch.

Len my Vás oblečieme od hlavy až po
päty. Kliknite a vyberte si čo Vám ladí.

Rýchlejší internet za 9,90 € mesačne.
Zariadenia od 1 €.
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  VideocvikyVideocviky

Práve v predaji Vyhľadávanie
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89OdporučiťOdporučiť

Operácia s neistým výsledkom má odstrániť kozmetické nedostatky.Operácia s neistým výsledkom má odstrániť kozmetické nedostatky. Autor: profimedia.skAutor: profimedia.sk
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Či už je to skracovanie alebo predlžovanie častí nôh, obrusovanie kostí

alebo odsávanie tuku z palcov, každá jedna operácia prináša so sebou

veľké riziko a bolesť. Napriek tomu v Amerike a Británii obľúbenosť týchto

zákrokov rapídne stúpa. Ženy chcú nosiť topánky s otvorenou špičkou, ale

nemôžu, pretože nie sú spokojné s tvarom svojich nôh. Rovnako ako

Paulina, ktorá pre DailyMail hovorí: „Keď som sa dozvedela o tejto operácii,

bola som šťastná. Manžel mi vravel, že som blázon, ale keď som si na ňu

začala šetriť, pochopil, že ma nič neodradí.“ Počas operácie v lokálnej

anestéze jej chirurg skrátil druhý a tretí prst o jeden centimeter. Hoci

mladá žena bolesť necítila, počula, ako jej praskajú kosti, keď ich doktor

rezal. Po piatich týždňoch sa jeden prst zapálil a tak musela brať

antibiotiká. Po tom, čo jej z prstov odstránili drôty, chodila ešte pár

týždňov o barlách a pol roka trvalo, než začala chodiť normálne. Jej okolie

si stále myslí, že nie je normálna, no ona je na svoje nové prsty pyšná.

 

Paulinine nohy pred operáciou a krátko po nej

Veľká bolesť je to najmenejVeľká bolesť je to najmenej

Lekári však nadšenie žien nezdieľajú. Britská ortopédka Andrea Scott

z britskej ortopedickej spoločnosti hovorí, že lekári, registrovaní v tejto

spoločnosti, vykonávajú operácie chodidiel za účelom úľavy od bolesti

alebo nápravy deformít, ako vybočený palec alebo drápovité prsty.

Operácie chodidiel z čisto kozmetických dôvodov nepodporujú kvôli

rizikám, ktoré prinášajú. „Môže sa vyskytnúť opuch, stuhnutosť, zlé

zhojenie, obmedzená pohyblivosť, v krajnom prípade aj život ohrozujúce

krvné zrazeniny. Aj keď bola operácia úspešná, ďalších 6 až 8 týždňov sa

noha musí zotavovať a zaťažovať sa môže až o pol roka. Nikdy by som to

Rozhýbte celé teloRozhýbte celé telo
jediným cvikomjediným cvikom

Stehná akoStehná ako
huspenina? Cvičte shuspenina? Cvičte s
nami a budú preč!nami a budú preč!

Cvik na pevné prsiaCvik na pevné prsia Cviky na pevné bruchoCviky na pevné brucho

Neonatológ MirkoNeonatológ Mirko
Zibolen: Už saZibolen: Už sa
nesnažíme dieťa ibanesnažíme dieťa iba
zachrániťzachrániť

Depresie zabíjajú: KeďDepresie zabíjajú: Keď
aj úspešní a milovaníaj úspešní a milovaní
ľudia stratia chuť žiťľudia stratia chuť žiť

Psychologička:Psychologička:
Samovraždy páchajú ajSamovraždy páchajú aj
ľudia, obklopení láskouľudia, obklopení láskou

Zlato, perly, drahéZlato, perly, drahé
kamene - luxus rozžiarikamene - luxus rozžiari
vašu pleťvašu pleť

  Najnovšie článkyNajnovšie články

reklama ETARGET

Spoločníčky
diskrétne stretnutia
www.afrodity.sk

Zhoďte 5 kg tuku
behom 7 dní!
Genetici potvrdzujú: spaľujú
tuk rýchlejšie než cvičenie v
posilňovni!
www.cncnews24.net

Nové zuby bez čakania
Iba jedna návšteva zubára
vám stačí, aby ste mali
pekné nové zuby!
www.schill.sk

Trápi vás bolesť?
Zistite čo účinne znižuje
horúčku a zmierňuje bolesť.
www.panadol.com

Ďalšie odkazy
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neodporučila, ak by to nebolo nutné.“

Krutá daň za krásuKrutá daň za krásu

Dnes to už vie aj Danielle, ktorá si v súkromnej londýnskej nemocnici dala

zoperovať drápovité prsty. Tie vznikajú nosením nesprávnej obuvi. Prsty

sa ohýbajú najprv v jednom kĺbe, neskôr v oboch a svaly a šľachy sa

súčasne skracujú, takže nakoniec prsty vyzerajú ako pazúry. Danielle si

myslí, že k jej problému prispeli topánky na platforme, ktoré nosila ako

teenagerka. „Nemohla som nosiť remienkové topánky, ani topánky

s otvorenou špicou, lebo prsty vyzerali hrozne.“ Danielle od operácie

neodhovoril ani jej manžel – osteopat. Teraz to 37-ročná žena ľutuje.

Počas operácie v celkovej anestézii jej boli do špičiek prstov vložené

háčiky, aby sa prsty narovnali. Súčasne jej zrezali kosť, spôsobujúcu

vbočený palec. „Po operácii som mala neznesiteľné bolesti a prsty trčali

v podivnom uhle, vôbec sa nedotýkali zeme. O niekoľko týždňov som šla

na reoperáciu, ale veľmi sa to nezlepšilo, aj tak prsty trčali dohora. Po

šiestich týždňoch mi vyťahovali háčiky bez anestézie. Od bolesti som

takmer odpadla. Pol roka som nemohla chodiť do práce, pretože som

na opuchnutých nohách nemohla chodiť. Mohla som nosiť iba žabky,

žiadne iné topánky som neobula. Cítila som sa strašne frustrovaná,“

opisuje svoje problémy. Doteraz má veľké problémy, pretože neohybné

prsty vplývajú aj na členky a kolená a jej chôdza je stuhnutá. „Nemôžem

nohy ani poriadne ohnúť. Už nesnívam o krásnych topánkach, ale

o normálnej chôdzi. Ľudia by si mali veľmi dobre rozmyslieť, či sa dať

operovať z kozmetických dôvodov. Podstupovať také riziko len kvôli

márnivosti je hlúposť, tá bolesť za to nestojí.“

 

Danielle má po operácii zdeformované nohy.
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Názor odborníka

Ortopéd MUDr. Peter Rexa, Avelane Clinic

„Na Slovensku uvedené operačné výkony z estetických dôvodov nie sú

štandardne prevádzaným výkonom. U nás sú realizované skôr výkony

zo zdravotných dôvodov, napríklad kladivkové prsty a vbočený palec. Z

možných komplikácii pri uvedených výkonoch sú to najmä komplikácie

v zmysle možnej infekcie operačnej rany, tromoembolická choroba, horšie

postavenie prstov po operácii, bolesti nôh, strata citlivosti v oblasti prstov.“

Špeciálne vložky do topánok už dáte aj do ihličiek »

 

V tomto článku sa zaoberáme

Autor: izdravie/miaAutor: izdravie/mia

Ďalšie články z tejto sekcieĎalšie články z tejto sekcie

Zlato, perly, drahé kamene - luxus
rozžiari vašu pleť

Zaslúžite si krásne šperky, ale čo vaša pleť? O čo je
horšia? Zlato stiahne zápal a krištáľ opuchy.
Doprajte si to najlepšie! Čítať viacČítať viac

Nohy ...viac

Počet ľudí, ktorí to odporúčajú: 89. Zaregistrujte sa a pozrite, čo odporúčajú vaši
priatelia.

OdporučiťOdporučiť

Facebook Social Plugin

Pridať komentár...

Komentovať pomocou...

Zelený čaj pre zdravie
100% BIO zelený čaj z oblasti Kjoto Japonsko, veľmi zdravý ,aj na
chudnutie http://goo.gl/NgFAew
Odpovedať · Páči sa mi to · 4 augusta o 2:18
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Čo by ste mali vedieť o
botulotoxíne

Po tom, čo vedci pichli botulotoxín do
hyperaktívneho svalu a on sa uvoľnil, začali
klobásovým jedom liečiť škúlenie. Potom prišli...
Čítať viacČítať viac

Týždeň bez kŕčov: Pomôže vám
diéta proti ženským bolestiam

Lekári ju nevedia vyliečiť a ani zmena jedálneho
lístka vás problémov zázračne nezbaví, ale pomôže.
Aj pri bolestivej menštruácii,... Čítať viacČítať viac

Oddelená dovolenka je lepšia ako
dovolenka s hádkami

Doprajte si dovolenku čo najdlhšiu. Potrebujete
aspoň dva týždne, aby ste sa vedeli aj pohádať, aj
udobriť. Alebo zvolíte oddelený... Čítať viacČítať viac

Lesklé vlasy a pevné nechty
potrebujú správne jedlo

Husté vlasy a pevné nechty dosiahnete správnou
starostlivosťou - zvnútra. Čítať viacČítať viac

SpäťSpäť  11  22  33  44  ĎalejĎalej
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