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Tisková zpráva               Praha, 2. 1. 2017 

Perfect Clinic otevřela s novým rokem oddělení estetické 
dermatologie pod garancí MUDr. Věry Terzijské

Centrum estetické medicíny Perfect Clinic rozšířilo od ledna 2017 svojí působ-
nost o estetickou dermatologii. Síly spojilo se špičkou svého oboru, MUDr. Věrou 
Terzijskou, a nabízí kompletní porfolio miniinvazivních metod a zákroků v té 
nejvyšší kvalitě.  

Estetická dermatologie zažívá v posledních letech výrazný vzestup v oblibě. I v Per-

fect Clinic evidují nárůst zájmu požadavků o miniinvazivní „anti-aging” zákroky, 
kde je pooperační péče co nejkratší. A takových zákroků, které dokáží člověka vy-

lepšit bez skalpelu, je na poli estetické dermatologie celá řada. Proto se vedoucí 

lékař MUDr. Roman Kufa rozhodl pro spolupráci s přední českou dermatoložkou Vě-

rou Terzijskou, která se stala odborným garantem oddělení estetické dermatologie 

a zároveň školitelkou lékařského personálu. 

„Perfect Clinic je centrum estetické medicíny. Už 
z názvu vyplývá, že je to centrum, kde budou zahrnuty 

všechny služby, tedy nejen z plastické chirurgie, ale i 

z  dalších odvětví, ke kterým estetická dermatologie 

rozhodně patří. Cílem je nabídnout klientovi co nejšir-
ší škálu služeb v  jednom zařízení, aby měl veškerý 
komfort na jednom místě,” vysvětluje expanzi doktor 

Kufa, který MUDr. Terzijsou považuje za jednoznačnou 

záruku kvality, na které si Perfect Clinic dlouhodobě 
zakládá. S malou nadsázkou, která ale nemusí být da-

leko od pravdy, Roman Kufa říká, že přijde doba, kdy 

estetická dermatologie nahradí skalpel. 

Věra Terzisjká ho doplňuje: „V podstatě se zhmotnily 

naše představy o účelnosti propojení dvou oborů, zkrátka jsme se hezky potkali… A 

názorově jsme si blízko, takže se velmi rychle vyvinulo i naše přátelství. Jsem 

v Perfect Clinic garantem pro estetickou dermatologii a zároveň jsem vyškolila dvě 

lékařky, které povedu a budu je učit novým trendům v  estetické dermatologii. 

Sama se neustále vzdělávám, samozřejmě i v rámci světových kongresů a sympózií 
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a ráda předávám své vědomosti a zkušenosti dál. Samozřejmě budu v Perfectu je-

den den ordinovat, zbývající čas věnuji své vlastní praxi.” 

Na co se tedy od nového roku můžeme těšit? Co je žhavým a efektivním trendem v 

boji proti stárnutí? 

 

„Do Perfect Clinic přináším kompletní portfolio ko-

rektivních zákroků. Při citlivě zvoleném mixu ošet-

ření a při správném estetickém cítění dosahujeme 

skvělých výsledků. Za všechny možné kombinace 

anti-aging ošetření mohu vyzdvihnout tekutý lifting 

spolu s botulotoxinem a 3D liftujícími nitěmi.  Je 

třeba si uvědomit, že omlazení není o jednom zá-

kroku či o jedné revoluční technologii, ale o vhodně 

vybrané kombinaci více ošetření, samozřejmě ve 

více sezeních. To mi umožňuje pracovat „sendvičo-

vitě“ – tj. v  různých vrstvách kůže, a to je právě 

tajemstvím výrazného omlazení. Tedy tím nejefek-

tivnějším,” poodkrývá MUDr. Terzijská tajemství 

svého proslulého profesního úspěchu, který se aktuálně stává součástí Perfect Cli-

nic.  

Korektivní zákroky, které Perfect Clinic nabízí v rámci nového oddělení estetické 

dermatologie: 

• Aplikace botulotoxinu 
• Tekutý lifting aneb aplikace dermálních výplní na bázi kyseliny hyalurono-

vé 
• Plazmaterapie - metoda anti-aging medicíny 
• Metoda Skinbooster - plošná aplikace kyseliny hyaluronové do hlubších vrs-

tev kůže  
• Lifting 3D nitěmi 
• Laserová terapie 
• Chemický peeling 
• Medical microneedling - mikrojehličkování jakožto nová generace mezote-

rapie 
• Mezoterapie očního okolí 
• Mezoterapie vlasové kštice 
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O Perfect Clinic    

Centrum estetické medicíny Perfect Clinic 
získalo své renomé díky skvělému týmu plas-
tických chirurgů pod vedením Romana Kufy a 
Zdeňka Prose, a také servisu, který nabízí 
svým klientům.  

Dnes disponuje třemi klinikami v Praze, Brně 
a Liberci a pečlivě sestavený tým plastických 
chirurgů zde provádí kompletní škálu estet-
ických plastických operací. V nabídce je zas-
toupena i cévní chirurgie, mamologie a mod-
erní trend naplňuje i spolupráce s čelistním a 
ORL specialistou.  

Perfect Clinic - Praha  
Klinika byla otevřena v Praze 5 v lednu roku 2010. Pečlivě sestavený tým plastických chirurgů pod 
vedením Romana Kufy a Zdeňka Prose zde provádí kompletní škálu estetických plastických operací. 
Architektonicky propracovaná klinika Perfect Clinic se rozkládá ve třech patrech, kdy přízemí je vs-
tupní branou kliniky s recepcí a třemi plně vybavenými ambulancemi sloužícími konzultacím s plas-
tickými chirurgy, druhé patro je koncipováno pro provádění ambulantních zákroků, třetí pak 
disponuje ordinacemi, dvěma operačními sály a lůžkovou designovou částí. S ohledem na maximální 
bezpečnost je klinika vybavena pokojem s monitoringem základních životních funkcí a monitorovací 
technikou v pokojích pro nepřetržitý dohled zdravotního personálu a pohotovostního lékaře, což 
nebývá v soukromém sektoru plastické chirurgie běžné. 

 
Perfect Clinic - Brno a Liberec  
V září 2014 došlo k rozšíření kliniky do Brna - klinika sídlí v krásných prostorách třetího patra Paláce 
Chlumeckých v samém centru města. Je situována do zahradního atria budovy, disponuje operačním 
sálem, ordinací a designovou čekárnou s recepcí. V nabídce kliniky je veškerá ambulantní forma pla-
stických estetických operací a zákroků, jež nevyžaduje hospitalizaci. Brněnská klinika dále nabízí 
služby cévní chirurgie v podobě moderní   léčby varixů (křečových žil) včetně nejšetrnější metody 
laserové. 

9. září 2011 rozšířila klinika plastická chirurgie Perfect Clinic své působení na Sever Čech a otevřela svou po-
bočku v Liberci. Klinika plastické chirurgie je vybavena moderním zákrokovým sálem s technologiemi pro vý-
kon ambulantních operací a konzultační ordinací. 
Tým plastických chirurgů pod vedením MUDr. Romana Kufy zde konzultuje a provádí ambulantní zákroky nev-
yžadující hospitalizaci. 

Perfect Clinic Praha : Kartouzská 10, Praha 5  

Perfect Clinic Brno: Jakubská 2, Brno 

Perfect Clinic Liberec: Komenského 519, Liberec  

www.perfectclinic.cz  

FB: Uvažuji o plastické operaci 

Youtube: Perfect Clinic  

Kontakt pro média:  

Linda Skarlandtová | linda@skarlandtova.cz | 602 211 276

http://www.perfectclinic.cz

