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Simona Málková, M.D.
Vážený pane šéfredaktore,
jako autorka článku o účinku gelu Stratamark® v prevenci
a léčbě striae distensae publikovaném v tomto čísle New
EU Magazine of Medicine bych se s Vámi ráda podělila
o svou osobní zkušenost s tímto novým gelem.
Stejně jako mnoho jiných prvorodiček s jednočetným
těhotenstvím jsem se obávala vzniku ošklivých
těhotenských strií (SG). Na některých částech mého těla
jsem již měla nějaké strie navzdory použití kosmetických
krémů a mastí doporučených mi v lékárně.
Proto jsem si byla vcelku jistá, že během svého prvního
těhotenství se mi nějaké nové strie objeví. Velmi jsem ocenila

develop any new SG at the areas of my body where I was
applying Stratamark® – see the picture.
Unfortunately, at some other areas where I did not apply
Stratamark® I found some new striae.
At present, nine months after my delivery, my abdominal
skin still remains completely free of striae.
Yours sincerely,
Simona Málková M.D.
Private gyneacology practice

příležitost pozorovat účinek nového zdravotnického
prostředku Stratamark® na svém vlastním těle.
Byla jsem pozitivně překvapena, že se mi neobjevily žádné
nové SG v oblastech, kam jsem si aplikovala Stratamark®
– viz obrázek. Bohužel jsem našla nové strie v jiných
oblastech, kam jsem si Stratamark® nenanášela.
I v současné době, devět měsíců po porodu, zůstává kůže
na mém břichu zcela bez strií.
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Se srdečným pozdravem,
MUDr. Simona Málková
Privátní gynekologická praxe

Dear Editor,
As an author of the paper on the use of Stratamark® in the
treatment and prevention of Striae distensae published in
this issue of New EU Magazine of Medicine I would like to
share my personal experience with this novel gel.
As many other primiparous women with singleton
gestation I was afraid of developing ugly SG.
I already had some striae at some parts of my body,
despite the use of the cosmetic creams and ointments
recommended to me by the pharmacists. I was therefore
pretty sure some new striae would appear during my first
pregnancy. I appreciated the opportunity to study the
effect of a new medical device Stratamark® on my own
skin. I was positively surprised to observe that I did not
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