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KRÁSA IDE
RUKA V RUKE
S KVALITOU

V prvom rade v tom,
že nerobíme žiadne
kompromisy. Využívame
len špičkové technológie
a pracujeme s najkvalitnejšími materiálmi,
overenými rozsiahlymi
klinickými štúdiami
a certifikátmi kvality.
požiadavkám na technológie, hygienu, komfort a v neposlednom rade na diskrétnosť.
Po piatich rokoch príprav a výstavby a po
prvých dvoch rokoch fungovania kliniky
môžeme s určitou dávkou hrdosti, ale aj
rešpektu, povedať, že sme na dobrej ceste.

AVELANE CLINIC
Klinika plastickej chirurgie
Tel.: +421 37 77 22 027,
Mobil: +421 948 77 22 02
E-mail: avelane@avelane.com
www.avelane.com

Na prvý
pohľad iná:

V čom je tajomstvo úspechu kliniky Avelane?
V prvom rade v tom, že nerobíme žiadne kompromisy. Využívame len špičkové
technológie a pracujeme s najkvalitnejšími
materiálmi, overenými rozsiahlymi klinickými
štúdiami a certifikátmi kvality. Najnovšie
technológie prinášajú do estetickej medi-

Aké riešenia máte na mysli?
Napríklad endoskopicky asistované operácie, ktoré umožňujú realizovať zákrok cez
minimálne otvory na pokožke, pomocou
vysoko kvalitnej kamery a endoskopu. Ro-

pokles obočia, a to aj bez toho, aby bolo
treba operovať čelo v celom rozsahu alebo
absolvovať laserovú operáciu očí. Tento typ
operácie ponúkame momentálne na Slovensku len na našej klinike. Veľmi vyhľadávané
sú aj laserové a rádiofrekvenčné zákroky
korektívnej dermatológie, ktoré sa vyznačujú maximálnou presnosťou, flexibilitou
nastavení, širokou škálou použitia a najmä
výbornými výsledkami.

klinika
Avelane
v Nitre

Pred dvoma rokmi vyrástla na Krčméryho ulici v Nitre
budova novej kliniky plastickej chirurgie, ktorá púta pozornosť už na prvý pohľad. Návštevníkovi je hneď jasné, že
Avelane nie je bežná klinika a v názore sa utvrdí aj po jej
návšteve. Najmodernejšie technológie, príjemné prostredie,
komfortné zariadenie a špičkoví odborníci sú garanciou
vynikajúcej starostlivosti a spokojnosti klientov.
Ako vznikla myšlienka vybudovať kliniku
na „zelenej lúke“?
Plastická a estetická chirurgia má čoraz viac
priaznivcov vo svete, aj na Slovensku. Vzhľadom na špecifiká zákrokov, ktoré si klienti
hradia, je dôležité, aby sa u nás cítili dobre
a aby dostali špičkovú starostlivosť. Chceli
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Vzhľadom na špecifiká
zákrokov, ktoré si
klienti hradia, je dôležité,
aby sa u nás cítili dobre
a aby dostali špičkovú
starostlivosť.

sme vybudovať kliniku službami, technologickým vybavením a prístupom k pacientom
porovnateľnú so špičkovými klinikami tohto
typu v Európe. Našim predstavám však
nevyhovoval žiaden súčasný priestor, preto
sme sa rozhodli postaviť novú budovu, v jej
podstate prispôsobenú nadštandardným

cíny riešenia umožňujúce minimalizovať
zásah do organizmu pri viditeľne lepších
výsledkoch. Samozrejmosťou sú špičkoví
odborníci, ústretový personál, ale aj príjemné
prostredie, poskytujúce komfort štvorhviezdičkového hotela.

bíme napríklad endoskopické zväčšenie
prsníkov cez rameno alebo endoskopický
lifting čela ponúkajúci viacero výhod. Možno
ho použiť napríklad aj na korekciu hlbokých
vrások pri koreni nosa či ako alternatívu
operácie horných viečok, ak stav spôsobil

Aké sú vaše ďalšie plány?
Ak máme ísť za svojím cieľom, nemôžeme zaspať na vavrínoch, ale ďalej rozvíjať
a zlepšovať služby. Plastická a estetická
chirurgia sa posúva míľovými krokmi vpred
a prináša vždy nové postupy, technológie
a materiály. Sledujeme trendy a prinášame na Slovensko to najlepšie zo súčasnej
svetovej plastickej a estetickej chirurgie, čo
znamená ešte lepšie výsledky, ešte menšie
zásahy, ešte vyššiu bezpečnosť. Okrem
noviniek v oblasti plastickej chirurgie a korektívnej dermatológie sme vlani zaviedli aj
jednodňové chirurgické zákroky z oblasti
ortopédie, cievnej a všeobecnej chirurgie.
Viaceré z nich máme zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami, takže vysoký štandard
sprístupňujeme širšej skupine pacientov.
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