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Net 82 % 
vyresnių 

kaip 31 m. 
moterų rytą 
pradeda savo 

veide ieškodamos naujų raukšlių. 
Jas pastebėjusios kosmetikos 
parduotuvėse išleidžia nuo 
10 eurų už kremo indelį iki 
kelių tūkstančių eurų grožio 
procedūroms, mažinančioms 
raukšles. Tačiau šią kovą 
siūlome pradėti nuo savo 
priešo pažinimo, todėl visą tiesą 
apie raukšles ir būdus, kaip jas 
įveikti, atskleis žinomas plastikos 
chirurgas dr. Darius Radzevičius.
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Ką iš tiesų išduoda
  raukšlės?
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Priešingai  
nei mano moterys,  

sendina ir ryškus 
makiažas.  

storas birios Pudros 
sluoKsnis dienos šviesoje 

išryšKina rauKšles 
net 30 %.

• Raukšlės pradeda formuotis vos su-
brendus. Todėl sulaukus 18–20 m. jau 
vertėtų pradėti naudoti kosmetikos 
priemones nuo raukšlių.
D. R. Ir taip, ir ne. Natūralių kūno 
raukšlių turi ir naujagimiai. Visgi su-
laukus 18–20 m. reikėtų pradėti naudo-
ti kosmetikos priemones tam, kad oda 
lėčiau sentų. Tai neturėtų būti kremai 
nuo raukšlių, veikiau – odą drėkinan-
čios priemonės.

• Prasidėjus klimakteriniam laikotar-
piui dėl hormono estrogeno lygio poky-
čių ir natūraliai sumažėjus odos elastin-
gumui reikėtų atlikti odos patempimo 
procedūrą, nes kremai ir injekcijos pa-
geidaujamo efekto nebesuteikia.
D. R. Tiesa. Dažnai klimakterinio am-
žiaus pacientėms veido odos senėjimo 
pokyčiai būna per staigūs, todėl įpras-

Amžinos jAunystės erA 
Vienos plaukų dažų kompanijos atsto-
vai apklausė 4 000 įvairaus amžiaus 
moterų ir nustatė, kad 28-uosius gyve-
nimo metus moterys laiko pačiais ge-
riausiais. Apklausos duomenimis, šiuo 
amžiaus tarpsniu plaukai yra gražiau-
si, o kūno formos – tobuliausios. Ta-
čiau ši laimė trumpalaikė, nes vos su-
laukusios 30-ies jos pradeda jaudintis 
dėl senatvės, žylančių plaukų ir raukš-
lių. Tyrimo metu paaiškėjo, kad net 
58 % moterų jaudinasi, jog sensta dar 
nesulaukusios 25 metų. Būtent tada 
pradeda naudoti senėjimui stabdyti 
skirtas kosmetikos priemones, o plas-
tinėms operacijoms ryžtasi vis jaunes-
nės pacientės. Psichologų teigimu, vi-
suomenės nuomonė ir vyraujantys ste-
reotipai suformavo sąlygas, dėl kurių 

konkurencingu ir patraukliu laikomas 
tik labai jaunas žmogus. Be to, 28 % 
visos lengvosios pramonės skirta pa-
tenkinti būtent jaunų žmonių porei-
kius: pramogos, drabužiai, kosmetika 
kuriama siekiant išlaikyti jaunatviško 
įvaizdžio iliuziją.

retinolio spąstAi
Dermatologė Sejal Shah iš Niujorko 
griauna kosmetikos pramonės sukur-
tus mitus, esą retinolis (vitaminas A) 
yra stebuklinga priemonė, padedan-
ti kovoti su raukšlėmis. Mokslininkės 
atlikti tyrimai parodė, kad kosmetikos 
priemonės su šia medžiaga raukšlių 
nenaikina, tik atitolina jų susidarymą. 
Be to, ypač didelis retinolio kiekis dir-
gina odą. Kuo daugiau aktyvių kom-
ponentų yra kosmetikoje, tuo labiau 
koncentruotos jų dozės, todėl ir kyla 
nemalonių pojūčių. Pasekmė – žmo-
gus produkto ima naudoti vis daugiau 
siekdamas išvengti odos tempimo ir 
kitų nemalonių pojūčių.

KAs sendinA lAbiAu nei 
rAuKšlės?
2011 m. atlikus tyrimą, užsakytą vie-
nos didžiausių pasaulio grožio kom-
panijų, atskleista, kad nelygi veido 
oda vizualiai pasendina apie 12 me-
tų. Taip pat per apklausą nustatyta, 
kad itin tamsiai įdegęs žmogaus veidas 
respondentams siejasi su nuovargiu, o 
ne sveikata ir jaunyste. Priešingai nei 
mano moterys, sendina ir ryškus ma-
kiažas. Storas birios pudros sluoksnis 
dienos šviesoje išryškina raukšles net 
30 %. Apklausos dalyviai tokias mo-
teris palaikė vidutiniškai 5 metais vy-
resnėmis nei, jos yra iš tikrųjų.

AnKstyvA senAtvė
Pasak visuomenės sveikatos specialis-
tų, dėl ankstyvos brandos senėjimo 
procesas prasideda anksčiau. Dėl ne-
teisingos mitybos, griežtų dietų ir ne-
tinkamo poilsio režimo merginos pra-
deda žilti vos sulaukusios 18 metų. 
Alkoholį ir rūkalus vaikai išbando vi-
dutiniškai būdami 12 metų. Todėl su-
laukus 30-ies jau vargina pajuodę pa-
akiai, sausa oda, išryškėja raukšlelės 
aplink lūpas ir įdumba skruostai. Os-
lo universiteto mokslininkė Elisabeth 
Kvavik nustatė, kad mažiau nei 2 val. 
per savaitę sportuojantis, surūkantis 
iki 10 cigarečių per dieną ir nesuval-
gantis kasdienės daržovių bei vaisių 
normos žmogus gali atrodyti net 7 me-
tais vyresnis nei sveikai gyvenantys jo 
bendraamžiai.

tos priemonės norimo efekto neduoda. 
Tokiais atvejais rekomenduojama atlik-
ti chirurgines intervencijas, kurių metu 
patempiami gilieji audiniai bei pašalina-
mas odos perteklius.

• Vyrai sensta lėčiau, be to, jiems atlie-
kamos estetinės procedūros duoda ge-
resnių rezultatų.
D. R. Netiesa. Vyrai sensta kitaip. Jų 
veido oda storesnė, kai kurių sričių odos 
anatomija yra kitokia dėl augančių ūsų 
ir barzdos. Taip pat dauguma vyrų kie-
kvieną rytą atlieka odos šveitimą skus-
damiesi.

• Šiuolaikinio gyvenimo tempas, stre-
sas, saulės, soliariumo ultravioletiniai 
spinduliai ir rūkymas – pagrindinės 
raukšlių atsiradimo priežastys.
D. R. Mitas. Pagrindinė priežastis – ge-
netika. Tačiau saulės spinduliai, solia-
riumai ir rūkymas raukšlių atsiradimą 
taip pat labai pagreitina, todėl pietietės 
sensta greičiau.

• Labiausiai žmones sendina raukšlės 
aplink akis. 
D. R. Netiesa. Tai natūralios raukšlės, 
kurios būdingos besišypsantiems žmo-
nėms. Vargu ar jos sendina. Daug labiau 
sendina „pykčio“ raukšlė tarp antakių. 
Piktas žmogus visada atrodo vyresnis.

• Moters amžių išduoda kaklas, todėl 
užtektų patempti pagurklį, kad pajau-
nėtų bent penkeriais metais.
D. R. Tiesa. Dažniausiai patempiama 
apatinė veido dalis ir kaklas. Kartu atlie-
kama ir vokų plastika. Tuomet pasiekia-
mas geriausias rezultatas.

• Prieš pradedant kovą su raukšlėmis 
reikia apsilankyti pas odontologą. Tei-
giama, kad dantų problemos spartina 
raukšlių formavimąsi.
D. R. Tai nėra būtina, tačiau žmogus, 
turintis sveikus ir baltus dantis, natūra-
liai atrodo jaunesnis. 

• Norint išvengti raukšlių, derėtų ma-
žiau raukytis, šypsotis ir miegoti ant šil-
kinės pagalvės.
D. R. Tikrai ne. Normalu, kad žmo-
gus emocijas reiškia mimikomis. Miego 
raukšlės susiformuoja nepriklausomai 
nuo pagalvės medžiagos.

• Botulino toksino injekcijos ne tik pa-
ralyžiuoja veido raumenis, bet ir gali su-
kelti priklausomybę nuo šių medžiagų.
D. R. Botulino toksino injekcijos su-
mažina raumenų tonusą, todėl mimi-
kos raukšlės būna mažiau intensyvios. 
Botulino toksinas priklausomybės ne-
sukelia.

• Hialurono rūgšties injekcijomis ga-
lima pasiekti tokį patį efektą, kaip ir 
plastine operacija, be to, užtenka vos 
kelių procedūrų, todėl pradėti naudoti 
šią medžiagą reikia vos pastebėjus pir-
mąsias raukšles.
D. R. Tikrai ne. Hialurono rūgšties in-
jekcijos veiksmingos tik pradėjus sen-
ti, pasireiškus indikacijoms. Hialurono 
rūgštimi galima puikiai papildyti veido 
sritis, kuriose senstant netenkama po-
odinių riebalų. Tais atvejais, kai reikia 
patempti pasmukusius audinius, reko-
menduojama plastinė chirurgija.

• Specialus mitybos planas ir mimikos 
gimnastika, atliekama specialia įranga, 
gali sėkmingai sumažinti raukšlių ir net 
pakoreguoti veido kontūrus.
D. R. Deja, tai mitas. Tačiau laikytis 
sveiko gyvenimo būdo visada rekomen-
duojama. 

• 15–20 % žmonių (daugiausia mote-
rims) senstant keičiasi veido formos: 
pasmunka ir į priekį atsikiša žandikau-
lis bei į viršų užsiriečia smakras. To pa-
koreguoti neįmanoma.
D. R. Tikrai ne. Veido forma yra nulem-
ta genetikos. Senstant veido ovalas da-
rosi panašus į apverstą trikampį ar sta-
čiakampį. 

• Prie kosmetikos priprantama lyg prie 
vaistų, todėl vos nustojus ją naudoti 
prasideda itin spartus odos senėjimas.
D. R. Kaip nėra priprantama prie vais-
tų, taip ir prie kosmetikos priemonių 
oda nepripranta. Todėl nei kosmetikos 
priemonių keitimas, nei jų atsisakymas 
odos senėjimo sukelti negali. 

Eglė StratkauSkaitė


