Kaip nugalėti gravitacijos dėsnį be peilio?
Arba kaip pasitikti šventes
spindinčiomis akimis…
Artėja šventės, čia pat metų pabaiga – dar tiek daug nepabaigtų
darbų, nesupirktų dovanų artimiesiems. Bėgi, sukiesi tarsi rate, niekas
nedžiugina… Būna dienų, kai jautiesi pilka tarsi šaligatvio plytelė, pilnomis
kišenėmis liūdesio, pasiilgusi saulės. Taip norėtųsi pabėgti, numigti grožio
miego, išsinerti iš senos, atitarnavusios tarsi gyvatės odos…
Rasitos Rauckienės grožio ir terapijos studijoje padovanojusi Sau ir tik
Sau keletą valandų, į kasdienybę ir darbų rutiną sugrįšite švytinti, kupina
šilumos, spindulių ir naujos geros energijos. Ir tikrai norėsite čia ateiti vėl.
Patikėsite sena kaip pasaulis tiesa: jei mes mylime save, mus myli visas
pasaulis.
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Renkantis kosmetines procedūras labai svarbu žinoti, kaip tai veikia, kas aktualu ir kokių rezultatų galima tikėtis. Kosmetologė Rasita
Rauckienė atsakė į dažniausiai studijos klientų užduodamus klausimus.
Ar tiesa, kad tuoj pat po veido modeliavimo procedūrų aparatu „Reaction“ galima naudoti įprastas makiažo priemones ir net eiti į dalykinį susitikimą ar šventinį
vakarą?
Taip, aparato „Reaction“ unikali nauja odos patempimo technologija akimirksniu
sutvirtina kolageno skaidulas – jos palaiko mūsų odos stangrumą ir elastingumą. Jaunystėje kolageno skaidulos būna standžiai susisukusios į spiralę, o
metams bėgant spiralė išsipina, tampa palaidais siūlais, oda glemba, praranda
stangrumą, atsiranda maišelių po akimis, gilėja nosies ir lūpų raukšlės, atsiranda
kitų problemų. Aparatas „Reaction“ – pirmoji pagalba moteriai, siekiančiai nugalėti gravitacijos dėsnį be peilio, neinvaziniu būdu. Aparatas įspūdingai modeliuoja
visą veidą ir kaklą, išlygina maišelius po akimis, nosies ir lūpų
raukšles, pakoreguoja veido linijas, ištempia ir stangrina
odą, panaikina dvigubą pagurklį, „atveria“ akis. Po šių procedūrų galima iš karto pasidaryti makiažą ir eiti į bet kokį
susitikimą ar šventinį vakarą. Jūs tikrai būsite pastebėta ir
sulauksite susižavėjimo šūksnių bei komplimentų.
Kaip aparatas „Reaction“ gali padėti sutvarkyti mus erzinančias kūno formų problemas?
„Reaction“ įspūdingai modeliuoja kūną – gali padėti
išnaikinti celiulitą, sumažinti kūno apimtis, išlyginti
sudribusią, suglebusią odą, pakelti ir sustangrinti sėdmenis, suformuoti gražias rankas, patempti kelių odą.
Visa tai atlieka tas pats dvigubo poliariškumo radijo dažnis, jam padeda reguliuojamas pulsuojantis vakuumas. Procedūra paprasta ir maloni, primena giluminį
masažą. Skverbdamasi giliai po oda, radijo dažnio energija pasiekia išsiplėtusias
riebalų „kišenes“, sumažina riebalinių ląstelių apimtį ir pagreitina medžiagų apykaitą, o tuo metu vakuumas suaktyvina kraujo apytaką ir limfotaką.
Kokiu principu atliekama veido valymo procedūra? Kuo ji pažangesnė už įvairiuose salonuose įprastai atliekamą mechaninį veido valymą ?
Veido valymas tampa veido odos šlifavimo procedūra, dar vadinama deimantine
mikrodermabrazija. Odai šlifuoti naudojami unikalūs lazeriu apdirbti deimantiniai
antgaliai, o negyvos odos ląstelės susiurbiamos vakuumu, kartu stimuliuojama kolageno ir elastino gamyba, pagerinama
kraujo cirkuliacija. Jūsų oda taps gaivi, švari ir
atjaunėjusi jau po pirmosios procedūros. Veido
valymas padės, jei kankina spuogai, trauminiai
randai, raukšlelės apie akis, mimikos raukšlės,
fotosenėjimas, celiulitas, strijos, senatvinės
dėmės, išsiplėtusios poros, jei oda nelygi, pa-

pilkėjusi ir blizga. Procedūra visiškai saugi ir higieniška, tad Jūs iš karto galėsite
grįžti prie kasdienių dienos darbų – oda bus vos vos paraudusi, tik tiek.
Ar tiesa, kad viena „Infusion“ aparato procedūra atstoja
bent kelias paprastas veido masažo, drėkinimo
procedūras ir yra ilgalaikė? Ar galėtumėte paaiškinti plačiau?
„Infusion“ elektroporacija – tai neinvazinė,
greitai veikianti, visiškai saugi aukščiausios
kokybės terapija veidui ir kūnui. Puiki alternatyva klasikinei mezoterapijai, tik šiuo atveju
nenaudojamos adatos. „Infusion“ padeda
išspręsti daugybę estetinių problemų: atnaujina
kolageno gamybą, atlieka senėjimo prevenciją ir gydymą, drėkina odą, ją stangrina, naikina celiulitą ir strijas.
Kas yra odos fotoatjauninimas ir kodėl tai viena populiariausių procedūrų įvairių
švenčių išvakarėse?
Fotoatjauninimo procedūra aparatu „Trios“ padės Jums išryškinti geriausias veido savybes ir padarys odą sveiką bei elastingą – Jūs tiesiog spinduliuosite pasitikėjimu savimi. Aparatas, naudodamas koncentruotus šviesos blyksnius, saugiai
ir švelniai blukina saulės ir senatvines dėmes, veikia stangrumą praradusią odą,
raukšles, skatina kolageno gamybą, atnaujina odą. Jau
po pirmosios atjauninimo procedūros pajusite, kad
oda tapo glotni ir elastinga, pastebėsite, kad jos
spalva vienodesnė. Pasidarę fotoatjauninimo
procedūrą svarbaus renginio išvakarėse
aplinkiniams paliksite stulbinamą įspūdį.
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