
„Atvirai sakau, jog esu iš tų moterų, kurios „užsisuka“ kasdienybėje ir kartais… gaili laiko sau. Taip, to laiko 
sau kartais tiesiog nebelieka. Manau, koks 50 procentų dirbančių mamų gyvena taip pat ar panašiai. Tas lai-
kas sau, kaip pasakytų mano vienišos draugės, savo laiko karalienės, yra investicija į ateitį. Paklausite, apie 
ką kalbu? Apie tai, ko bijo visos pasaulio moterys. Apie nuovargį, kurį vis dažniau atspindi mūsų veidai. 
Laikas – toks nesutramdomas tavo gyvenimo personažas: arba jis tau mina ant kulnų, arba tu jį uždususi 
vejiesi.
Reguliarūs vizitai pas kosmetologą – pavydėtinas mano bičiulių įprotis, kai, nuėjusi pasisemti grožio, gali 
užverti duris ir pabėgti nuo viso pasaulio. Žemai lenkiu galvą prieš tas moteris, kurios vis dėlto pabėga, ir 
tas pasaulis po 15 minučių neatsiveja iš paskos, nesibrazdina aplink duris, neskambina mobiliuoju. Auksinė 
kantrybė tų, kurios pusę dienos kas mėnesį ar savaitę neišeina iš auksarankių grožio meistrų. Man reikia 
greito, saugaus ir garantuoto efekto. Ir aš jį radau.
Prieš kokius metus sutikau seną savo bičiulę Rasitą. Moteris atidarė savo grožio studiją. Įsikalbėjom, apie 
ką ji daugelį metų svajojo ir kuo patikėjo. Rasita pirmoji Baltijos šalyse įsigijo aparatūrą, atstojančią, pačias 
darbščiausias specialisto rankas. Tiksliau sakant, žmogaus rankos fiziškai nesugebėtų atlikti daugelio daly-
kų – radijo bangų impulsais sušildyti sužvarbusios odos ir priversti jos natūraliai pabusti. 
Neatsilaikiau ir aš. Matyt, svarbu buvo pasitikėti, suvokti procedūrų esmę, kaip tai veikia. Patyriau tai, ko net 
liežuvis neapsiverčia pavadinti procedūromis.Tai tarsi grožio miegas, po kurio jautiesi taip, lyg būtum išsi-
nėręs iš senos atitarnavusios gyvatės odos. Aukštosios technologijos, pažangus požiūris ir jokių nemalonių 
intervencijų.
Ar galime leisti sau gyvenime nesitaikyti su tuo, ką galima pakeisti? 
Viskas logiška, fizikos dėsniais pagrįsta, saugu. Valanda ar pusantros, ir švytinti išeini į gyvenimą. Kas mane 
užbūrė? Pojūčiai ir poveikis. Jokių dūrių, jokio odos šveitimo, kelias dienas trunkančio skruostų raudonio.
Iš Rasitos Rauckienės grožio ir terapijos studijos išėjau tiesiai į kasdienybę, į darbų rutiną. Ir nebesijaučiu 
pavogusi iš savęs laiko.

Su Rasita susitarėme susitikti po kokio pusmečio. Lygiai tiek vaikščiosiu paveikta to švytėjimo, šilumos 
spindulių ir geros energijos. Ir tikrai ateisiu vėl, nes patikėjau.

Taigi baigdama turiu pasakyti, kad šis dalykas skirtas tokioms kaip aš, kaip daugelis mūsų – grožio ant 
kiekvieno kampo neieškančioms. 

Stengdamasi neperžengti tiesmukos reklamos ribos, tenoriu pasakyti, jog verta pamėginti toms, kurios 
skuba, toms, kurios tiki paprastais dalykais, ir pridurti, jog nuoširdžiai pasitikiu ir rekomenduoju.“
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kompanijos „Viora“ estetinės medicinos aparatais
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„Pristine“ (deimantinė mikrodermabrazija) 
– spuogams, randams, raukšlėms, celiulitui, 
strijoms, pigmentinėms dėmėms, išsiplėtusioms 
poroms, juodiems/baltiems komedonams, odos 
pilkumui gydyti.

„Infusion“ (mezoterapija be adatų). Kolageno 
gamybos atnaujinimas, senėjimo prevencija ir 
gydymas, odos dehidratacijos, odos sudribimo, 
strijų, raukšlių, celiulito gydymas ,veido bei kūno 
odos stangrinimas.

„Reaction“ (radioliftingas). Veido ir kūno odos 
tempimas, veido modeliavimas, dvigubo pagurklio 
šalinimas, kūno apimčių mažinimas, visų stadijų 
celiulito gydymas.

„Trios“. Fotoepiliacija (ilgalaikis nepageidaujamų 
plaukelių naikinimas), fotoatjauninimas (veido 
raudonio, pigmentinių dėmių gydymas), spuogų 
naikinimas intensyvia pulsine šviesa IPL.
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