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Jei laikas ima griauti jūsų grožį, nesakykite, kad
kautis – beviltiška. Juk kiekvienas veiksmas kelia
atoveiksmį. Neinvazinės procedūros tampa labai
populiarios. Pažiūrėsime, kaip veikia unikalus
aparatas „Reaction“, kuriuo dirba kosmetologė
Rasita Rauckienė. Šis odą patempiantis ir kūno
apimtis mažinantis įrenginys vienintelis toks Lietuvoje.

raveriu ką tik atidarytos
Rasitos Rauckienės grožio
ir terapijos studijos duris.
Čia – pati naujausia aparatinės kosmetologijos įranga.
Aparatu „Pristine“ atliekama deimantinė mikrodermabrazija ar neadatinė mezoterapija
(aparatas „Infusion“) jau turi daugybę
puikiais rezultatais įsitikinusių gerbėjų,
o šįkart kosmetologė demonstruoja išskirtinę naujovę – procedūras aparatu
„Reaction“. 2009-aisiais JAV ir Kanadoje pradėtas naudoti įrenginys sukėlė didžiulį ažiotažą visame pasaulyje.
Aparatinės kosmetologijos istorijoje
tai – pirmasis aparatas, kurio poveikis
dvipolių radijo dažnių energijos ir vakuumo deriniu. Būtent dėl šio derinio
„Reaction“ yra išskirtinis ir labai galingas. R. Rauckienė jau įsitikino, kad jo
galimybės – didžiulės.
Rasita nuvalo mano veido odą ir užtepa šaldomojo gelio. Priglaudžia prietaiso antgalį ir spusteli mygtuką. Aparatas
švelniai pypteli, o aš stebiuosi ypatingu
pojūčiu – šiluma ir šalčiu vienu metu. Giliai odoje plinta šiluma, o paviršių vėsina

šaldymo sistema. Malonu. Kosmetologė
perkelia antgalį į kitą vietą ir taip tolydžio keliauja per skruostą, kaktą, aplink
akį. Vakuumo Rasita šįkart nejungia –
paaiškina, kad jo prireiktų, jei turėčiau
dvigubą pagurklį. Šiluma jau maloniai
pasklido po visą kairiąją veido pusę. Atsipalaidavusi beveik snūduriuoju. Prisimenu skaičiusi, kad ši procedūra tokia pat
maloni kaip SPA. Tikra tiesa. Na, o kaip
teiginys, esą jos poveikis prilygsta plastinei operacijai? Šituo dar abejoju, bet
Rasita liepia sėstis ir paduoda veidrodėlį. Neįtikėtina! Kairioji mano veido pusė sankaupas, sutvirtina dilbių odą, padaiatrodo visai kitaip nei dešinioji – ši, regis, lina kelius, suformuoja dailų užpakaliuką,
maldauja radijo dažnio, kuris taip aki- panaikina dvigubą pagurklį. Iš kur toks
vaizdžiai pagražino kairiąją. R. Rauckie- platus poveikio spektras? Visa paslaptis –
nė patikina, kad tai, ką matau dabar, – tik unikalusis radijo dažnių energijos ir vadalis poveikio. Mano odos atsinaujinimo kuumo derinys. Šie galingi veiksniai paprocedūra vyks dar visą savaitę. Po dviejų deda vienas kitam tirpdyti riebalus, todėl
savaičių reikėtų pakartoti, o trys–pekios jų netenkama greitai, o puikiausia yra tai,
palaikytų odą stangrią ir elastingą net kad radijo dažnių bangos stangrina kūno
porą metų. Mintyse jau rezgu veido odos odą. Lieknas ir stangrus kūnas – svajoatjauninimo planą, tačiau pasirodo, kad nė, beje, pasiekiama labai nesunkiai. Patai – dar ne viskas. Jei sumanyčiau tobu- prasta ir maloni kūno procedūra aparatu
linti figūrą, „Reaction“ mane nulipdytų „Reaction“ primena giluminį masažą, kai
kone iš naujo kaip genialus skulptorius. įsiurbiama oda. 4–8 procedūrų kursas
Mat šis aparatas įveikia celiulitą, riebalų garantuoja norimą figūrą.
... ir kūnas.

Vieninteliu Lietuvoje aparatu
„Reaction“ dailinamas veidas...
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