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Apklausos rodo, kad moterys dažniausiai svajoja apie nedidelę, šiek tiek riestą, dailią 
nosytę, tačiau gamta tokią suteikia ne visoms. Turėti trokštamą nosį gali padėti veido 

kontūravimas, nosies plastinė operacija ir kitos gudrybės. 

grožis

Svajoniu nosis.
Kaip tokią turėti?

Dėl kokių priežasčių žmonės dažniausiai ryžtasi no-
sies plastinei operacijai?
Galima būtų išskirti du pagrindinius norus: padailinti 
nosies formą arba atkurti tai, kas buvo prieš traumą. 
Dėl pirmosios priežasties dažniau kreipiasi moterys, dėl 
antrosios – vyrai, kuriems, tarkime, vaikystėje buvo su-
žalota nosis, ji tapo nelygi, kreiva ir tiesiog norisi turėti 
tokią nosį, kokia buvo prieš traumą.
Pakeisti nosies formą žmonės dažniausiai ryžtasi todėl, 
kad nėra patenkinti esama forma arba ji nedera prie 
bendrų veido proporcijų. Dažniausiai nosis sutrumpi-
nama, susiaurinama, pašalinama kuprelė, pakeičiama 
nosies galo forma. Neretai operacijos metu dalyvaujan-
tis LOR specialistas ištiesina ir nosies pertvarą.
Tokių operacijų daugiau atliekama vyrams ar mo-
terims?
Iš asmeninės praktikos galiu teigti, kad trys ketvirtada-
liai pacientų, norinčių padailinti nosį, yra moterys. Jos 
dažniausiai nori patobulinti nosies formą.
Kokios galimybės plastine operacija pakeisti nosį? 
Galima sumažinti visą nosį, sumažinti ar panaikinti 
nosies kuprelę, pakeisti (suploninti, sumažinti, pakelti 
ir t. t.) nosies galiuką, pakeisti šnervių formą, kampą 
tarp nosies ir viršutinės lūpos ir kt., tačiau kai kurių 

ribų negalima peržengti. Nosies plastinė operacija la-
bai subtili, vos keli milimetrai puikų rezultatą skiria 
nuo blogo. Nosis reikalinga ne dėl grožio, ji turi atlikti 
svarbias funkcijas: kvėpuoti, užuosti, o padarius per 
drastišką korekciją (per daug sutrumpinus ar susiau-
rinus) gali atsirasti kvėpavimo sutrikimų. Jeigu žmo-
gus turi ilgą nosį su kuprele, nosies galas pasmukęs 
žemyn, tai sumažinus kuprelę, drastiškai sutrumpi-
nus nosį atsiras kita problema – liks per daug odos. 
Tuomet nosis atrodys negražiai. Kitaip tariant, po 
operacijos audiniai turi susitraukti, o sumažinus per 
daug audiniai nesusitrauks tiek, kiek reikėtų, ir nosis 
atrodys nenatūraliai. Padarius plastinę operaciją kurį 
laiką nosis būna patinusi, galutinę formą neretai įgyja 
tik po 6–12 mėnesių, tačiau aplinkiniai tinimą pastebi 
tik pirmąsias 3–4 savaites.
Mano filosofija – nosis turi likti tokia pat, tik tapti dai-
lesnė, gražesnė, kad aplinkiniai nesuprastų, kad atlikta 
nosies plastinė operacija. Kartais savo pacientėms net 
rekomenduoju pakeisti plaukų spalvą ar šukuoseną, 
kad nukreiptų kitų dėmesį nuo nosies.
Ar nosies formos korekcija labai pakeičia žmogaus 
veido bruožus?
Iš tikrųjų tie keli milimetrai, kuriuos plastinės chirurgi-
jos specialistas keičia atlikdamas operaciją, stipriai ko-
reguoja nosį, o drastiška operacija gali visiškai pakeisti 
žmogaus veido bruožus ir jis gali tapti sunkiai atpažįs-
tamas. Tokie pokyčiai pavojingi ir visiškai nereikalingi.
Kaip atrodo proporcinga nosis?
Jeigu žmogaus platūs skruostikauliai, platus apvalus vei-
das, nosis negali būti siaura, maža, trumpa ir, priešingai, 
jeigu veidas labai siauras, nosis negali būti labai plati, 
didelė ir masyvi. Visur turi būti proporcija.

sos kompaktinės pudros, šviesą atspindinti pudra 
arba šešėliai. Atrodytų, kad priemonių reikia išties 
daug, bet būtent atspalviais sukuriamas norimas 
įvaizdis. Prieš pradedant vertėtų prisiminti vieną 
taisyklę, kuria vadovaujantis atliekamas makia-
žas: tamsūs atspalviai mažina, šviesūs – didina.
Prieš pradedant koreguoti nosies formą reikia 
atidžiai apžiūrėti savo odą. Jei ji riebi, su išsiplė-
tusiomis poromis, tikėtina, kad bus užsikimšusi ir 
inkštiruota, su gana storu raginiu (negyvų odos 
ląstelių) sluoksniu. Ant tokios nosies tiesiai tepant 
makiažo priemonę paviršius gali atrodyti nelygus 
ir norimo rezultato pasiekti nepavyks, todėl pir-
miausia reikia paruošti odą. Būtina naudoti veido 
priežiūros priemones pagal odos tipą, reguliariai 
šveisti, užtektinai drėkinti odą. Nušveitus ir su-
drėkinus veido odą, galima pradėti koreguoti nosį  
makiažo priemonėmis.
Ilgos ir plačios nosies koregavimas. Pirmiausia 
nosį padengti odos spalvą idealiai atitinkančiu 
makiažo pagrindu. Tuomet atidžiai ir kritiškai 
apžiūrėti savo nosį bei įvertinti, kiek ją norisi 
sumažinti. Tas vietas, kurios turėtų kuo mažiau 
kristi į akis, patepti bent dviem tonais tamsesniu 
maskuokliu. Reikėtų stengtis iš pradžių brėžti 

Įdomu

Medicinos daktaras, 
plastinės chirurgijos 
specialistas 
Darius Radzevičius
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tiesias linijas nuo nosies kraštų, formuojant tri-
kampį ir apimant plačias šnerves. Viršutinę nosies 
dalį pašviesinti naudojant dviem tonais šviesesnį 
maskuoklį. Tamsesne spalva patamsinti tarpą 
tarp akių. Visa tai daryti teptuku, skirtu šlapiam 
maskuokliui tepti. Nubrėžus linijas ant nosies, 
viską reikia retušuoti ir suvienodinti – neturi likti 
griežtų linijų, sukurtas įvaizdis turi atrodyti natū-
raliai. Tam naudoti makiažo kempinėlę: pradėti 
nuo šviesaus atspalvio – jį gerai įtapšnoti, kraštus 
suliejant su tamsios spalvos pradžia. Tuomet per-
eiti prie tamsios spalvos ir švaria kempinėlės puse 
atlikti tuos pačius judesius. Viską suvienodinus, 
makiažą užfiksuoti biria pudra – geriausia, kad 
būtų natūralaus atspalvio ir nekeistų jau esamų 
korekcijų. Užfiksavus dar kartą pažvelgti į vei-
drodį ir kritiškai įvertinti atliktą darbą – jei dar 
truputį trūksta iki norimo rezultato, tą patį pakar-
toti naudojant sausas pudras. Galiausiai, kad re-
zultatas būtų dar geresnis, galima skaisčia pudra 
ar tiesiog spindinčiais šešėliais pablizginti nosies 
galiuką ir nubrėžti tiesią plonytę liniją per patį 
nosies vidurį antakių link. Tada šviesą atspindės 
dailus nosies galiukas ir bus nukreiptas dėmesys 
nuo plačių šnervių.

Grožio terapeutė 
Lilija Baltramiejūnaitė 
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•	 „Gražus	veidas	yra	nebyli	rekomendaci-
ja.“	F.	Baconas.
•	 Skaičiuojama,	kad	vien	JAV	per	metus	
atliekama	apie	500	000	nosies	formos	ko-
rekcijos	operacijų.
•	 Apklausos	 rodo,	 kad	 žmonės	 dažniau-
siai	trokšta	turėti	trumpas,	tiesias	nosis	be	
kuprelių.
•	 Žmogui	senstant	keičiasi	nosies	forma.
•	 Nosies	forma	gali	būti	koreguojama	hia-
lurono	rūgšties	užpildais.	Šiuo	metodu	gali	
būti	 koreguojami	 tiek	 įgimti,	 tiek	 įgyti	
nosies	defektai:	asimetriška	nosis,	kuprelė	
ar	 įdubimai.	Procedūros	metu	hialurono	
rūgšties	preparato	įšvirkščiant	į	įdubusias	
nosies	 vietas,	 suformuojama	 simetriška	
forma.	Koreguojant	nosį	hialurono	rūgšties	
užpildais	galima	paslėpti	smulkius	defek-
tus	ir	padailinti	kontūrą.

•	 Akiniai	gali	padėti	koreguoti	nosies	for-
mą:	nešiojami	per	aukštai,	ją	padidins,	o	
nešiojami	ties	viduriu	vizualiai	sutrum-
pins.
•	 Apvalūs	arba	aviatorių	stiliaus	akiniai	
vizualiai	ilgina	nosį.
•	 Jeigu	nosis	trumpa,	žmogus	linkęs	greitai	
reaguoti,	staigiai	ir	tiksliai	atlikti	jam	pa-
vestas	užduotis.
•	 Garsių	 asmenybių,	pasižyminčių	 jaus-
mingumu,	stipriu	estetikos	pojūčiu,	kultū-
ringumu,	pomėgiu	planuoti,	taktiškumu,	
nosys	paprastai	būna	ilgos.
•	 Riestanosiai	paprastai	būna	paslaugūs,	
geraširdžiai,	atkaklūs,	jautrūs	ir	smalsūs,	
mėgstantys	flirtuoti.
•	 Nosis	su	kuprele	byloja	apie	žmogaus	sąži-
ningumą,	atvirumą,	duoto	žodžio	laikymą-
si,	patikimumą,	valdingumą.	

Kiekvienas žmogus yra išskirtinių būdo savybių, 
charakterio ir, žinoma, išvaizdos. Kalbant apie 
labiausiai įsimintinus veido bruožus, dažniausiai 
minima nosis. Ne veltui ji turi tiek daug apibū-
dinimų: maža daili nosytė, vanago ar romėniška 
nosis ir t. t. Statistika rodo, kad viena populiariau-
sių pasaulyje – nosies formos korekcijos operacija. 
Vadinasi, didelė dalis vyrų ir moterų yra nepaten-
kinti savo nosimi. Tačiau koreguoti jos formą ryž-
tasi ne visi – vieni dėl nemažos operacijos kainos, 
kiti bijo, kad gali netenkinti rezultatas. Laimei, 
moterys turi puikų išsigelbėjimą – makiažą. Juo 
galima pakoreguoti visus veido bruožus, sukurti 
idealų įvaizdį. Grimo gudrybėmis dažniausiai 
siekiama sumažinti plačias šnerves, sutrumpinti 
nosies galiuką ar paslėpti kuprelę.
Reikiamos priemonės: makiažo pagrindas (atitin-
kantis moters natūralią veido spalvą), šviesus ir 
tamsus kreminiai maskuokliai, šviesi ir tamsi sau-
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ISTORIJA. Pirmoji plastinė operacija
Pirmąją nosies plastinę operaciją 1917 m. atliko daugelio plastinės chirurgijos tėvu vadinamas 
Haroldas Gilliesas. Operacija atlikta Williamui M. Spreckley – karininkui, nukentėjusiam mū-
šiuose. Williamas buvo pašautas į veidą, labiausiai sužeista nosis. Po operacijos prireikė net trejų 
metų, kol išryškėjo galutinis rezultatas. Nors tai buvo pirmoji tokia operacija istorijoje, ji pavyko 
ganėtinai gerai.


