
Pravėrusios Rasitos Rauckienės grožio ir terapijos studijos duris 
nenustebkite išgirdusios, jog išlyginti raukšleles, pašalinti dvigubą 
pagurklį ar net visiškai panaikinti celiulitą dabar jau tapo įmanoma 
atlikus vos kelias procedūras trimis unikaliais aparatais: „Reaction“, 
„Pristine“ ir „Infusion“. Be jokio chirurginio įsikišimo.

Pasitikiu ir rekomenduoju,

su meile – Ieva Kašauskaitė,
žurnalistė, prodiuserė
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„Reaction“  – naujiena Lietuvoje ir kitose 
Bal tijos šalyse. Šis aparatas suteikia galimy-
bę išbandyti naują revoliucinę technologiją 
modeliuojant veidą ir kūną, gydant celiulitą, 
patempiant veido ir kūno odą.

Kokias procedūras galima 
atlikti aparatu „Reaction“?
Aparatas „Reaction“ yra pirmoji pagalba 
moteriai, siekiančiai sustabdyti senėjimo 
procesą be peilio ir be intervencijos. Jis sti-
muliuoja natūralius kūno regeneracijos pro-
cesus, visiškai sunaikina sunkiai įveikiamas 
celiulito žymes sustiprindamas esamas kola-
geno skaidulas, sustangrina ir patempia vei-
do bei kūno odą. Jis puikiai modeliuoja visą 
veidą ir kaklą, išlygina maišelius po akimis, 
nosies ir lūpų raukšles, pakoreguoja veido 
linijas, patempia ir stangrina odą, panaiki-
na dvigubą pagurklį, pajaunina ir pagyvina 
akis. Iš karto po šių procedūrų galima pasi-
daryti makiažą ir tęsti dieną įprastai, eiti į 
darbo susitikimą ar iškilmingą vakarą. 

„Reaction“ taip pat modeliuoja kūną – gali 
padaryti celiulitą nepastebimą, sumažinti 
kūno apimtis, išlyginti sudribusią, suglebu-
sią odą, pakelti ir sustangrinti sėdmenis, su-
formuoti gražias rankas, patempti kelių odą. 

Procedūra yra gana paprasta ir maloni, kiek 
primena giluminį masažą. Skverbdamasi gi-
liai po oda, radijo dažnio energija pasiekia 
išsiplėtusias riebalų „kišenes“, sumažina rie-
balinių ląstelių apimtį ir pagreitina medžia-
gų apykaitą, o tuo metu vakuumas suaktyvi-
na kraujo apytaką ir limfotaką.

Kiek procedūrų reikia atlikti 
norint išvysti išsvajotąjį rezultatą?
Procedūros yra labai efektyvios ir rezultatai 
matomi jau po pirmo seanso. Baigus gydy-
mo kursą, grožio priežiūros specialistas ga-
lės pasakyti, kiek Jums reikės palaikomųjų 
procedūrų, kad išspręstumėte Jus kamuo-
jančią problemą. Įprastai rekomenduojamas 
4–8 procedūrų kursas, tai priklauso nuo 
odos tipo ir fiziologinių ypatybių.

Sprendimas moterims, trokštančioms 
skaisčios, lygios veido odos
Grožio studijoje atliekama deimantinės mi-
krodermabrazijos procedūra – odos šlifavi-
mas aparatu „Pristine“. Tai puiki išeitis mo-
terims, trokštančioms gaivios ir švytinčios 
odos. Šiuo aparatu galima ne tik išspręsti 
odos pilkumo, senėjimo problemas, bet ir 
panaikinti raukšleles apie akis, mimikos 

be peilio
paslaptys
Grožio

raukšles, senatvės dėmes, išlyginti odą, su-
mažinti išsiplėtusias poras, pašalinti blizge-
sį. „Pristine“ puikiai tinka ir viso kūno odos 
problemoms spręsti  – gydyti po traumų 
likusius randus, celiulitą, strijas, juodus ir 
baltus komedonus, kovoti su hiperpigmen-
tacija, fotosenėjimu, plaukelių įaugimu.

Skirtingai nuo įprastų odos šlifavimo 
metodų, po aparato „Pristine“ procedūrų 
atsiradęs nežymus odos raudonis netrukdo 
grįžti prie kasdienių darbų.

Vasarą itin svarbus odos drėkinimas
Rasitos Rauckienės grožio ir terapijos studijoje 
siūloma unikali, neskausminga ir neinjekcinė 
grožio terapijos procedūra aparatu „Infusion“. 
Procedūros metu į odą patenka visi būtini 
vitaminai, mineralai ir kompleksinės amino-
rūgštys. Ši procedūra yra visiškai saugi, nein-
vazinė, neinjekcinė kūno ir veido terapija. Jos 
metu gali būti jaučiamas švelnus pulsavimas, 
panašus į silpną dilgčiojimą, tačiau tai neda-
ro jokios žalos. „Infusion“ išsprendžia dauge-
lį odos problemų: atkuria kolageno gamybą, 
jaunina ir stiprina odą, skatina odos rehidrata-
ciją, tonizuoja kūną, naikina celiulitą ir strijas.

Pasitikime vasarą su šypsena ir gaivia, 
švytinčia oda!


