
Ballītē 
visskaistākā!

Gada izskaņas ballītes tuvojas, un 
tik ļoti gribas tajās ierasties skaistai, 
saņemt komplimentus: «Tu burtiski 
staro! Tu esi iemīlējusies? Biji 
atvaļinājumā?» Bet tu noslēpumaini 
smaidi, jo nevienam taču nav jāzina, ka 
patiesībā pirms nedēļas pusdienlaika 
pārtraukumā biji ieskrējusi pie 
plastikas ķirurga uz mazu procedūru. 
Lūk, trīs ašas skaistuma procedūras, 
kas ļaus svētkus sagaidīt tā,
ka pašai prieks uz sevi 
skatīties spogulī!
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Kas tie ir? 
Tā dāmas mīļi sauc preparā-

tu filleru, kura sastāvā pamatā 
ir mūsu pašu organismā esošā 
hialuronskābe. Būtībā tā ir 
dabiska pildviela, kuru var 
ievadīt zemādas struktūrās, lai 
atjaunotu (vai piešķirtu, ja tāds 
nekad nav bijis) apjomu.

Kāds ir efekts? 
Ar filleriem var padarīt lūpas 

nedaudz apjomīgākas, atdot 
tām zudušo tvirtumu (vienlai-
kus izgludinot sīkās grumbiņas 
ap muti), piešķirt izteiksmīgāku 
kontūru. Par šo procedūru 
mēdz būt daudz aizspriedumu, 
jo diemžēl acīs krīt piemēri, 
kuri der ne katrai gaumei un 
par kuriem mēs varētu teikt, ka 
tie ir pārspīlēti. Bet gadīju-
mus, kad lūpās ievadīts fillers 

izskatās dabīgi un gaumīgi, 
mēs vienkārši neuzzinām, jo – 
kas notiek ārsta kabinetā, tas 
paliek noslēpumā starp ķirurģu 
un pacientu. 

Vēl ar filleriem var aizpildīt 
dažādas dabiskas vai traumas 
dēļ iegūtas iedobītes, dispro-
porcijas, jo vienam bedrīte 
zodā vai vaigā šķiet šarmanta 
un dikti patīk, bet kādam krīt 
uz nerviem un maitā pašap-
ziņu. Tad nav jācieš, iespē-
jams, risinājums ir pavisam 
vienkāršs un ātri izdarāms. 
Savukārt nedziļas krunciņas 
var aizpildīt, dziļākas – patais-
not. Piemēram, ar filleru var 
brīnišķīgi aizpildīt grumbiņas, 
kas iet no deguna spārniņiem 
uz muti. Arī tās, kas veidojas 
zem lūpu kaktiņiem un liek 
tiem pamazām noslīdēt uz leju. 
Iedodot nelielu atbalstu, seja 
uzreiz izskatās jauneklīgāka 
un priecīgāka! Plaši izmanto 
fillerus vaigu kaulos, jo, pavi-
sam nedaudz paceļot vaigus, 
dziļums krokai pie deguna 
samazinās. Reizēm fillerus liek 
pat pieres matainajā daļā, lai 
drusciņ paceltu pieri, uzacis. 

Cik drīza ir atkopšanās? 
Filleru procedūrām atkopšanās 
laiks ir viens no īsākajiem un 
ātrākajiem, tāpēc to mēdz dē-
vēt par pusdienlaika procedūru. 
Darbadienas vidū iespējams 
atnākt pie plastikas ķirurga un 
uzreiz gan iegūt konsultāciju, 
gan veikt procedūru un doties 
prom jau ar rezultātu.

Cik ilgs ir efekts? 
Filleri atšķiras pēc blīvuma. 

Jo tas ir blīvāks, jo ilgāka būs 
noturība. Maksimālais efekta 
laiks – līdz diviem gadiem. 
Blīvākos lieto dziļākai audu 
skulpturēšanai, piemēram, 
žokļa līnijas iezīmēšanai. 
Maigākie, mīkstākie, ar relatīvi 
zemāko hialuronskābes saturu 
paredzēti virspusējākiem 
audiem – lūpām, acu zonai, 
piemēram, asaru rievas aizpil-
dīšanai. Tie turēsies aptuveni 
astoņus mēnešus, gadu. 

Cik ilgi pirms ballītes? 
Būtu labi, ja starp procedū-

ru un svarīgo iznācienu būtu 
vismaz nedēļa, jo, lai gan 
risks ir ļoti mazs, tā tomēr ir 

injekcija, un var gadīties, ka 
adatiņa trāpa tieši uz asins-
vada un rodas sīks zilumiņš. 
Tāpat uzreiz pēc procedūras 
un vēl dažas dienas pēc tam 
var būt neliela tūska. Īpaši, ja 
procedūra ir veikta lūpu rajonā, 
kas ir sevišķi jutīga. Katrs zina, 
ka lūpas strauji reaģē – ja tajā 
iekož vai sasit, tūska rodas 
strauji. Bet divu triju dienu 
laikā tūska noiet. To samazināt 
palīdz arī vēsas kompreses. 
Turklāt lielai daļai tūskas reak-
cija nemaz tik asa nav, un, tā 
kā mēs ikdienā daudz nēsājam 
maskas, pacientes par to 
parasti nesatraucas. 

Vai sāp? 
Adatas dūrienu, protams, 

jūt, bet neviena paciente nav 
raudājusi vai teikusi, ka tas 
ir neizturami. Turklāt pirms 
procedūras vienmēr tiek lietots 
anestezējošs krēms.

 
Cik tas maksā? 
Preparāta viena iepakojuma 

cena ir 200–300 eiro. Tā pa-
rasti arī ir minimālā deva, kas 
nepieciešama procedūrai.

Kas tas ir? 
Biorevitalizācijas laikā, ar īpašu mikrodūrienu tehniku veicot daudz 

sīku injekciju, ādas virsējos slāņos tiek ievadīti preparāti, kas uzlabo 
ādas vispārējo stāvokli, un efekts ir gan tūlītējs, gan, ja veikts kursa 
veidā, – ilglaicīgs. Viens no biorevitalizācijas veidiem – kā preparātu 
izmanto hialuronskābes, aminoskābju un vitamīnu kokteili. Cita me-
tode – kā biorevitalizantu lieto pašas pacientes organisma bioloģisko 
materiālu, ko iegūst, centrifugējot viņas asinis. To sauc par PRP jeb 
trombocītiem bagātās plazmas terapiju. Arī paši mazie dūrieniņi rada 
liftinga efektu, uzlabo šūnu atjaunošanos un vairo kolagēnu.

Intensīvāka un sarežģītāka, bet ar līdzīgu ideju ir neliela ķirurģis-
ka procedūra, kas ir absolūts jaunums estētiskajā medicīnā. Tā ir 
bioreģenerējoša procedūra, kurā izmanto cilmes šūnas, ko iegūst no 
pacientes taukaudiem. To lieto situācijās, kad novecošanas procesi 
ir skāruši visus ādas slāņus un nepieciešama dziļāka palīdzība. Šīs 
procedūras efekts ir ilgāks, pat līdz trim gadiem.

Kāds ir efekts?
Ar biorevitalizāciju sejas āda tiek padzirdīta un pabarota, 

uzlabojas tās kvalitāte, tā kļūst tvirtāka. Biorevitalizāciju veic ādas 
virsējos slāņos, tāpēc izlīdzinās sīkās krunciņas un nepilnības un 
āda tiešām uzreiz kļūst starojošāka. Tāpat kā gluda papīra lapa 
atstaro gaismu, bet saburzīta izskatās pelēcīga, arī āda – jo gludā-
ka, jo mirdzošāka. Pat kosmētika uz mitrinātas ādas turēsies un 
izskatīsies labāk!

Tā kā izmantotās vielas ir dabiskas, nav agresīvas, biorevita-
lizāciju var uzsākt profilaktiski pat divdesmit gadu vecumā, lai 
aizkavētu ādas novecošanu. Šī procedūra būtībā dara to pašu, ko 
labs krēms vai serums, bet efekts ir daudz straujāks un intensīvāks. 
Ar biorevitalizāciju mēs atjaunojam to, kas ir mūsu pašu audos, jo 
hialuronskābe ir arī mūsu saistaudos. Tā piesaista ūdeni un palīdz 
mitrināt ādu. Nav jāgaida, kad āda jau izskatās sagurusi un sausa. 
Bet nevienā vecumā nav arī par vēlu, lai uzlabotu ādas kvalitāti.

Pēc procedūras uzlabojas ādas tonuss, elasticitāte, ir arī liftinga 
efekts. Mitrināta āda izskatās un jūtas labāk, uzreiz pēc biorevita-
lizācijas tā daudz efektīvāk uzsūc visu, ko dod maskas un serumi. 
Biorevitalizāciju mēdz izmantot arī kā papildu metodi, kad veic 
sejas liftingu, lai uzlabotu dzīšanas procesus.

Šo metodi var izmantot visai sejai, atsevišķās tās zonās, arī 
rokām, dekoltē zonai, kaklam un vietiņai starp krūtīm. Kā arī jebkurā 
citā ķermeņa daļā ādas kvalitātes uzlabošanai.

Protams, viss atkarīgs no ādas stāvokļa, bet lielākoties tiešām 
pamanāms efekts ir redzams uzreiz. Taču, lai tas saglabātos ilgāk, 
nepieciešams kurss 3–6 procedūras ar pāris nedēļu vai mēneša 
pauzi. Turklāt, lai rezultāts ir vēl iepriecinošāks, to var apvienot arī ar 
citām metodēm, piemēram, filleriem. 

Cik ilgi pirms ballītes?
Labāk atstāt pāris nedēļu rezervi – ja nu gadās sīks zilumiņš, lai 

tam ir laiks sadzīt. Bet tā notiek ļoti, ļoti reti. Lielākoties, izmantojot 
mazo dūrienu tehnoloģiju, apsārtums ir minimāls un sieviete var 
uzreiz atgriezties savās ikdienas gaitās.

Būtiski ir piecas dienas (minimums, trīs) neapmeklēt pirti, jo tā 
paplašinās asinsvadi un palielinās infekciju risks, var būt lielāka tūska. 

Cik tas maksā? 
Summa, ar ko jārēķinās, – no 150 līdz 300 eiro par procedūru.

Kas tas ir? 
Tā sabiedrībā sauc botulīna toksīna injekcijas, 

kuras izmanto ne tikai estētiskajā medicīnā vien. 
Jā, kaut arī botoksa injekcijas ir procedūra numur 
viens mīmikas grumbiņu korekcijai, to lieto, arī lai 
mazinātu padušu un plaukstu pastiprinātu svīšanu, 
kā arī migrēnas sāpju novēršanai.

Kāds ir efekts? 
Vietā, kur injicēts botulīna toksīns, tas daļēji para-

lizē muskuļa darbību. Muskulītis vairs nedarbojas un 
arī aizmirst, kā iepriekš ir kustējies, tāpēc grumbiņas 
izlīdzinās. Visbiežāk sievietes vēlas koriģēt pieres 
vertikālās un horizontālās grumbas, arī krunciņas ap 
acīm. Vēl var lieliski izlīdzināt tā dēvētās smēķētāju 
grumbiņas, kas veidojas ap lūpām. Sievietēm, kurām 
nepatīk, ka smaidot ir redzamas smaganas, arī to 
var pieregulēt ar botoksu.

Atkarībā no tā, cik dziļa ir krunciņa, to var pilnībā 
izdzēst vai krietni mazināt. 

Biežākais mīts par botoksu ir, ka pēc tā lieto-
šanas seja kļūs nekustīga, gluži kā vienaldzīgai 
lellei. Mūsdienās šādu efektu pacientes vēlas reti. 
Lielākoties tomēr vēlas, lai seja ir dzīva un runā. Jā, 
muskulis ir bloķēts, izteiktu krunciņu nav, bet sieviete 
var pacelt uzacis, viņai ir saglabājusies mīmika. 

Kad ir īstais brīdis, un vai to var nokavēt? 
Tas ir atkarīgs no ģenētikas un ādas stāvokļa. Ir 

sievietes, kurām izteiktas grumbas sāk veidoties 
ap trīsdesmit, savukārt citām vēl četrdesmit gadu 
vecumā tās nav pārāk pamanāmas. Uzskatu, ka 
procedūra jāveic, kad grumba jau ir iesēdusies, kad 
sievietei pašai tā sāk nepatikt. 

Cik ilgi saglabājas rezultāts? 
Efekts parādās pēc apmēram nedēļas un saglabā-

jas aptuveni pusgadu. 

Kad ir pēdējais brīdis pirms ballītes? 
Desmit dienas ir mazākā rezerve, ko vajadzētu 

atstāt. Pēc procedūras var būt neliela tūska, ļoti retos 
gadījumos ir sīki asinsizplūdumi tieši dūriena vietā. 
Šis laiks ir nepieciešams, lai preparāts iedarbotos. 
Savulaik pēc botoksa procedūras ieteica nekustināt 
pieri, mūsdienās tieši pretēji – darbiniet muskuļus, 
dusmojieties, šķobieties, lai preparāts iedarbojas! Trīs 
dienas pēc procedūras nedrīkst iet pirtī, karstā vannā, 
arī nodarboties ar sportu, kura laikā būs stipri jāsvīst.

Vai tas sāp? 
Pirms procedūras tiek uzlikta aukstuma komprese. 

Procedūras mazliet sāpīgā daļa ir īsa, tie ir vien daži 
dūrieni, neviena paciente pēc tam nav teikusi, ka tas 
būtu bijis kas ļoti traks. 

Cik tas maksā? 
Atkarīgs no zonu skaita ko apstrādā 150–350 eiro.

Teksts Iveta troalIka 

Fo
To

 –
 S

h
u

tt
eR

St
o

ck
 U

N
 N

o
 P

U
BL

IC
IT

āT
ES

 M
AT

ER
Iā

LI
EM

 

MATERIāLS TAPIS SADARBĪBā AR 

Biorevitalizācija Botokss 
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