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grožis Procedūra

ažniausia praregime vartydamos nuotraukas. 
Iš pradžių kaltiname netinkamą apšvietimą, 
nuovargį ar nevykusį fotografą, bet galiau-
siai tenka pripažinti, kad visa tai – tos gilios 
raukšlės abipus nosies, pavytęs kaklas, že-
myn pasmukę vokai, pagurklis ir išskydęs vei-

do kontūras – tavo. Timpteli pirštais odą aukš-
tyn, situacija pagerėja. Ar tai reiškia, kad padėti 

gali tik skalpelis?
Estetikos specialistė Virginija Baranauskienė pataria ne-

skubėti rinktis skalpelio ir siūlo išmėginti dvigubo poveikio 
procedūrų ciklą aparatu „Reaction“ ir mezoterapiją. „Me-
zoterapija pamaitins, sudrėkins odą, pripildys ją vitaminų, 
aminorūgščių, o „Reaction“ skleidžiama radijo dažnio ener-
gija stimuliuos esamas kolageno skaidulas ir skatins naujo 
kolageno sintezę“, – trumpai paaiškina ji. Ką gi – bandome.

Aparato „Reaction“ antgalis pamažu keliauja mano vei-
du skleisdamas šilumos impulsus. Procedūra komfortiška. 
Iškart po jos pastebiu, kad mano veidas parausvėjo, tapo 
gyvesnis. Kitą savaitę – mezoterapija. Malonia šios proce-
dūros, aišku, nepavadinsi, tačiau iškęsti ją tikrai nėra sunku, 
ypač žinant, koks gėris slypi adatos smaigalyje... Taip ir kai-
talioju „Reaction“ su mezoterapija. Patyrusi specialistė kas-
kart parenka tokios sudėties kokteilį, koks reikalingiausias 
mano odai. Po antros procedūros pastebiu, kad kilstelėjo vo-
kai, akys atrodo nebe tokios pavargusios, tarsi didesnės. Po 
trečios akivaizdžiai sumažėja gilios raukšlės abipus nosies, 
lūpos tampa putlesnės. Po ketvirtos lyg ir nepastebiu nie-
ko nauja – turbūt jau įpratau prie pokyčių. Užtat pastebi kiti. 

„Kas tavo veidui? – paklausia draugė. – Jau senokai neatrodei 
taip gerai...“ Prie gero priprantama greitai – galutinius poky-
čius sugebu įvertinti tik žiūrėdama naujausias nuotraukas. 
Keista, bet pagaliau nebejaučiu noro ištrinti jas visiems lai-
kams. Labiausiai mane džiugina sumažėjusios juoko raukš-
lelės akių kampučiuose, pakilę akių vokai, išraiškingesnis 
veido kontūras, lygesnis kaklas ir atsigavusi veido spalva. N
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Daugiau informacijos – www.virginijosstudija.lt, 
tel. 8 (5) 2425521, adresas – Gabijos 32, Vilnius

„Mintis įsigyti „Reaction“ kilo iš... nevilties. Vieną dieną supratau, kad 
kai kurių odos problemų, nors veidą prižiūriu itin kruopščiai, nebegaliu 
įveikti vien masažais ir profesionalia kosmetika. Kad ir kokia pridrėkin-
ta ir primaitinta būtų oda, ji vis tiek smunka žemyn, tįsta, veidas pra-
randa taisyklingo ovalo formą. Tai neišvengiama – juk mūsų odos kar-
kasą tvirtai laikančio kolageno pradeda mažėti jau nuo 25-erių metų, 
o per pirmus 5-erius menopauzės metus jo netenkame iki 30 proc. Be 
to, tvirtos, spirale susivijusios kolageno skaidulos su amžiumi ima tįsti, 
o kartu su juo žemyn tįsta ir veido oda, formuojasi raukšlės. 
Pirmiausia „Reaction“ išmėginau pati. Buvau maloniai nustebinta, 
kaip gražiai jis „aptirpdė“ riebaliukus pasmakrėje ir grąžino į vietą 
veido ovalą. Tada pradėjau siūlyti šią procedūrą ir klientėms. Man pa-
tinka, kad ji neinvazinė, maloni ir tokia veiksminga. Rezultatas mato-
mas iškart, bet geriausia atlikti 5, 6 procedūrų ciklą. Patinka ir tai, kad 

„Reaction“ gali pasiekti pačias problemiškiausias, amžių labiausiai iš-
duodančias ir sunkiausiai paveikiamas vietas: kaklą, paakius, dvigubą 
pagurklį, iškirptės zoną, žastus. 

„Reaction“ poveikis yra kompleksinis: šis aparatas ne tik stangrina 
odą, bet ir mažina pabrinkimą, išsiplėtusias poras, juo galima gydyti 
celiulitą – radijo dažnio energija, skverbdamasi giliai po oda, pasie-
kia išsiplėtusias riebalų „kišenes“, sumažina riebalinių ląstelių apimtį, 
pagreitina medžiagų apykaitą. Šios procedūros labai tinkamos po gim-
dymo, kai norisi kuo greičiau sutraukti perteklinę odą, sumažinti strijas. 
Ypač veiksminga procedūras aparatu „Reaction“ derinti su mezotera-
pija – stimuliuojant pamaitintą ir pridrėkintą odą pasiekiamas maksi-
malus ir ilgalaikis efektas.“

Apie aparato „Reaction“ poveikį 
pasakoja Estetinės medicinos studijos 
savininkė kvalifikuota estetinės medicinos 
specialistė Virginija Baranauskienė, 
grožio srityje dirbanti 17 metų.

Daugiau 
nei kremas,
mažiau nei skalpelis
Senstame lyg ir lėtai, bet praregime kažkodėl staiga. Vieną 
dieną pažvelgusi į veidrodį išsigąsti: „Tai aš?“ Susitaikyti ar 
bandyti susigrąžinti ankstesnę save?
Milda Stonkutė


