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eliulitas, strijos ir suglebusi oda 
yra trys pagrindinės daugelio 
moterų problemos, o kova su jomis 
apipinta įvairiausiais mitais – nuo 
to, kaip kovoti, iki to, kiek trunka 
ta kova. 

Jei į šias problemas nekreipsite 
dėmesio, jos tik didės. Laikui bėgant moters organizmas ima 
gaminti mažiau estrogenų, o, pakitus hormonų pusiausvyrai, 
jis susiduria su kolageno trūkumo problema. Tuomet  
audiniai ima atsikurti lėčiau, sulėtėja ir medžiagų apykaita. 

Ar įmanoma šiuos procesus sustabdyti? Ypač ar įmanoma 
greitai, saugiai ir efektyviai įveikti celiulitą, strijas, atgaivinti 
suglebusią odą be plastinės chirurgijos specialistų įsikišimo? 

Žinoma, fiziologinių procesų sustabdyti nepavyks, bet 
situaciją pagerinti ir procesus sulėtinti galima nesunkiai. 
Grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje „Sugihara“ siūlomų 
specialių programų, kurių kiekvieną sudaro preciziškai 
parinktos procedūros, pagalba tai galima pasiekti greitai 
ir  efektyviai. Per tris savaites, investavusios nuo 350 iki 
500 eurų, moterys nesunkiai laimės kovą su celiulitu, 
strijomis ir suglebusia oda. 

Teodora Dambrauskė

Celiulitą veikia masažas ir įvyniojimai

Yra žinoma, kad celiulitas – tai struktūriniai poodinio 
riebalinio sluoksnio pakitimai, jie sutrikdo mikrocirkuliaciją, 
limfos tekėjimą, todėl svarbu masažuoti, šveisti, daryti 
įvairius įvyniojimus, atsižvelgiant į besikeičiančią odos 
struktūrą ir problemas.

Viena iš klinikos naujienų – kriostimuliacija. Tai unikali, 
inovatyvi ir saugi kūno grožio technologija, tai žaibiškas 
medžiagų apykaitos suaktyvinimas. Šio naujo ir efektyvaus 
metodo metu net iki –160 °C skysto azoto garai nukreipiami 
į problemines kūno vietas ir taip veikiamos šalčiui 
jautrios riebalinės poodžio ląstelės. Klinikiniais tyrimais 
įrodytas kriostimuliacijos poveikis – geresnė kraujotakos 
mikrocirkuliacija, detoksikacija, padidėjęs metabolizmas, 
stangresnė oda, mažesnis celiulitas, sustiprėjusios kolageno 
ir elastinės skaidulos, pagerėjęs raumenų tonusas. Šią 
procedūrą mielai renkasi Holivudo žvaigždės.

Strijos – staigaus svorio priaugimo pasėkmė

Strijų atsiradimo priežastys yra kelios: jų gali atsirasti, jei 
staiga priaugsite svorio, kai kurioms moterims jos išryškėja 
per nėštumą, ši problema gali pradėti kamuoti ir prasidėjus 
paauglystei, nes bręstančios mergaitės ima labai smarkiai 
stypti. Oda tempiama, dingsta   elastingumas, suplonėja 
viršutiniai sluoksniai, tuomet atsiranda įplyšimai – strijos. 

„Sugihara“ specialistai kalba apie kitą klinikos naujieną – 
odos stangrinimo procedūrą radijo bangomis (radio(termo)
liftingas). Ji yra viena iš programos „Strijos“ dalių. Ši 
procedūra yra itin efektyvi, stangrinanti ir jauninanti. Be to, 
visiškai saugi ir neskausminga. Radijo bangų pagaminama 
šiluma aktyviau skaidomi riebalai, mažinamos kūno 
apimtys.

Rezultatai geresni, kai procedūros derinamos

Kriostimuliacija ir odos stangrinimo procedūra radijo 
bangomis derinamos su toksinus šalinančiomis lieknina-
mosiomis kūno įvyniojimo procedūromis, specialistų va-
dinamomis bandažu. Visa tai yra itin natūralus, efektyvus 
ir saugus būdas ilgam sumažinti kūno apimtis, išvalyti 
organizmą ir odą. Jau per pirmąją procedūrą bendri kūno 
matmenys gali sumažėti net iki 20 cm! 

Įvairias įvyniojimo procedūras moterys daro ir namie, 
tačiau klinikoje siūlomos paslaugos yra kur kas efektyvesnės 
ir profesionalesnės, be to, „Sugihara“ specialistės visada 
pasirengusios pakonsultuoti ir sudaryti individualią kovos 
su celiulitu, strijomis ar suglebusia oda programą. 

Šiuolaikines technologijos, 
padedancios kovoti su 

celiulitu, strijomis ir 
suglebusia oda

www.sugihara.lt


