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grožis

 

BADMETIS 
CUKRAINĖ 
DOTACIJA 
EKSPORTAS 

FRAZUOTĖ 
GRYBŠNIS 
ĮSTAIGA
IŠKLOTINĖ

JUODULYS 
KATEDRA
KREDITAS  
LAINERIS

MEDVILNĖ  
NEDORĖLIS
NEMOKŠA
OBJEKTAS 

PIKTŽOLĖ
REBUSAI
RODIKLIS 
SĄMYŠIS

SUVESTINĖ
ŠAUDYKLA
TENORAS
TREMTINYS  

UŽPUOLIKĖ  
UŽTVANKA 
VIEŠNAGĖ 
ŽEMUPYS

ŽVALGYBA

Nurodytomis kryptimis raidžių tankumyne raskite ir išbraukite 
duotus žodžius.  Iš likusių raidžių perskaitykite žodį.
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„Golden Rose“ 
akių makiažo rinkinį,

kurį sudaro akių šešėliai 
„Golden Rose Quattro“ 
ir akių šešėlių pagrindas 

„Eyeshadow Primer“. 

 Laimėkite

El. kosmetikos parduotuvė 
www.goldenrose.lt

konkursas

Teisingą kryžiažodžio atsakymą siųskite iki liepos 18 d.  
SMS numeriu +370 609 87 255 arba el. p. reklama@priekavos.lt. 

Laiške taip pat nurodykite savo vardą, pavardę ir miestą.  
Laimėtojas bus paskelbtas „Prie kavos“ Nr. 30.

T I S A C K A S E D I L A K L
E A S T I J T K R A T K I Š O

A D M R D O A R O N S Y D U T I N
B T S O K S P E D A Š L Ė
N I E N E T E Ė L O O I S L I V D
Ė F V U G Y B A K I U R Ė L N N O B E
A R S L R O D U Ž P A Š M E Ė J M
Z U A V K I Į K O O E K
S O I T Ž L U A G T S N A S I A T
Y T Ė N M E I S A I A E Š G Ė R E S L
L U S Y T R D R Ė V I N I A N I A
A D O U E S L O Ž S U B E
U Ž T J S Y T A G R T Š I I N Ė R

V K A P U S K B Y K S Y S A R
A N Ž E M I N Š P I Ą M C U K

ir dirbtinio grožio

Šiuolaikiniam žmogui visiškai nesirūpinti savo išvaizda 
vargu ar pavyktų. Tenka jaudintis dėl silpnėjančių plaukų ar 
žilstelėjusių sruogų, amžių išduodančių raukšlelių, visuomet 
norisi džiaugtis dailiomis rankomis ir išpuoselėtais nagučiais. 
Juk tai lemia ne tik geresnę savijautą. Moksliškai patvirtinta, 

kad daili išvaizda padeda lengviau gauti darbą 
ar susirasti antrąją pusę. Med. kosmetologė 
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Specialistės komentaras 

(ne)lygi kova tarp
naturalaus

Tobulai gražus veidas 

100 % natūralių plaukų priauginimo procedūra 
populiari. Ne visų klienčių plaukai ilgi ir vešlūs, 
todėl jos nori pasikeisti. Pati procedūra neskaus-
minga, nesudėtinga ir visiškai nekenkia natūra-
liems plaukams. Priauginus plaukus jaučiamas 
komfortas, o ne diskomfortas. 
Pliusai. Nauja šukuosena akimirksniu, ne-
reikia laukti metus ar dvejus, kol užaugs natūra-
lūs plaukai. Tai puiki galimybė užsiauginti savus 
plaukus, nes daugiau nei pusę metų jų nereikia 
kirpti, o priaugintos sruogos greitina augimą ir 
apsaugo nuo aplinkos veiksnių. Nereikia specia- 
lių priemonių ir ypatingos priežiūros, priaugin-

 
Nereikia 

specialių priemonių 
ir ypatingos priežiūros, 

priaugintus plaukus 
galima prižiūrėti kaip ir 

natūralius.

„Adore beauty“ 
grožio salono 
plaukų stilistė 
Žaneta 
Griškevičienė 
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Specialistės komentaras tus plaukus galima prižiūrėti kaip ir natūralius. 
Tačiau reikia įsigyti specialų šepetį, kuriuo šu-
kuojant neišraunamos priaugintų plaukų kap-
sulės. Plaukus galima dažyti, atlikti cheminį su-
šukavimą, tiesinti, džiovinti, maudytis baseine, 
eiti į pirtį ar soliariumą.
Minusai. Kai plaukai nėra visiškai natūra-
lūs, pradeda labai veltis, sunku iššukuoti, galimi 
nemalonūs pojūčiai. Jei meistrui trūksta profesi-
onalumo, plaukus gali priauginti per arti galvos 
odos, ne pagal natūralią augimo kryptį arba ant 
per didelio pločio natūralių plaukų sruogos. 
Dėl šių išvardytų nesklandumų klientės 
gali nuolat jausti skausmą, tarsi plau-
kai būtų pešami. Kai sruogų būna 
priauginta viršugalvyje, prasisky-
rus natūraliems išryškėja kapsu-
lės. Jei priaugintų plaukų atspalvis 
nedera su klientės plaukų spalva, 
tuomet akivaizdžiai matyti, kad 
sruogos priaugintos. Nekokybiškas 
kirpimas, kai natūralūs plaukai skiria-
si nuo priaugintų, atrodo labai negražiai. 
Toks vaizdas daugumą moterų atbaido nuo 
plaukų priauginimo procedūros.

Priauginti plaukai  
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Privalumai. Blakstienų nereikia dažyti, 
jos visada atrodo tamsios, riestos, ilgos ir tan-
kios. Patogu keliaujant, atostogaujant, maudan-
tis, ypač vasarą. Žvilgsnis atrodo išraiškingesnis. 
Ilgalaikis makiažas, dar vadinamas kontūriniu 
makiažu, mikropigmentacija, tatuiruote, der-
mopigmentacija arba mikroimplantavimu, yra 
kosmetinė procedūra. Ji atliekama antakių srity-
je į odą suleidžiant dažomųjų medžiagų ir suku-
riant patvarų norimos spalvos kontūrą. Per pro-
cedūrą daromi daugybiniai 0,3–0,8 mm gylio 
dūriai. Pigmento suleidžiama tik į viršu-
tinį odos sluoksnį (epidermį), todėl 
jaučiamas tik nedidelis skausmas. 
Dažai nepasiekia kraujagys-
lių ir limfagyslių, tačiau lieka 
epidermyje ir tarpląstelinėje 
medžiagoje, kuri pasižymi sa-
vybe juos išsaugoti. Dažniau-
siai ilgalaikis makiažas išlieka 
2–4 metus. Paskui reikia proce-
dūrą pakartoti. 

Trukumai. Brangokai kainuo-
ja, nepatyręs specialistas gali atlikti paslaugą 
nekokybiškai. To padarinys – kontūras blun-
ka netolygiai, keičia spalvą ir gali atrodyti 
nenatūraliai. Gautas rezultatas gali pabosti ir 
netenkinti praėjus kuriam laikui, o pašalinti 
sudėtinga. 

Privalumai. Kokybiškai atliktas ilgalaikis 
makiažas paryškina bruožus, kasdien galima at-
rodyti gražiai ir tvarkingai. Be to, nereikia nuolat 
prižiūrėti. 
Kremai nuo raukšlių. Klaidinga manyti, kad 
kremai nuo raukšlių išlygins jau esamas odos 

nelygumus. Jie skirti naudoti profilaktiškai, t. y. 
lėtinti raukšlių susidarymą ir užkirsti kelią toles-
niam raukšlėjimuisi. Nuolat naudojami kremai 
stangrina odą, padeda jai atsinaujinti, išlikti elas-
tingai, be to, lygina smulkias raukšleles. Tokius 
kremus reikėtų naudoti atsižvelgiant į odos būk-
lę, ne į amžių. 
Trukumai. Nepanaikina jau atsiradusių 
gilių raukšlių. 

Privalumai. Nuolat naudojant oda ilgiau 
lieka stangri ir elastinga, lėčiau susidaro naujų 

raukšlių.
Hialurono rūgšties užpildai. Hia-

lurono rūgštis – tai natūrali žmo-
gaus organizme aptinkama 
medžiaga. Jos gausu sąnarių 
skystyje, odoje, kraujagyslių 
sienelėse ir kituose organuo-
se. Ši medžiaga užpildo tar-

pląstelinį odos sluoksnį, sutei-
kia elastingumo ir stangrumo. 

Senstant šios medžiagos regulia-
riai mažėja, todėl oda praranda stan-

grumą, formuojasi smulkių raukšlelių. Vos 
1 g hialurono rūgšties gali pritraukti 1 000 kar-
tų daugiau vandens molekulių, kurios drėkina 
odą. Hialurono rūgštis ne tik užpildo raukšlės 
įdubą bei sumažina jos gylį, bet ir patekusi į 
organizmą stimuliuoja natūralios hialurono 
rūgšties gamybą. 
Trukumai. Tai nepigi procedūra, be to, ne 
visiems maloni ir prieinama. 

Privalumai. Poveikis jaučiamas 6–12 mėn. 
Gerokai sumažėja smulkių ir gilių raukšlių, oda 
atrodo natūraliai, nenukenčia sveikata.

Šiandien grožio pramonė siūlo dau-
gybę būdų, kaip ilgiau likti gražiai, 

ryškiai ir išraiškingai. Galima rink-
tis priauginamas blakstienas, ilga-

laikį makiažą, įvairiais būdais mažinti 
raukšleles.

Priauginamos blakstienos. Atliekant šią proce-
dūrą prie natūralių blakstienų specialiais klijais 
priklijuojami dirbtinių blakstienų plaukeliai, su-
formuojama graži linija. Blakstienos atrodo ilgos 
ir tankios. Procedūra trunka 1–2 val., o ilgomis 
blakstienomis galima džiaugtis iki mėnesio, 
pamažu krintant nenatūralioms. Priaugintos 
blakstienos taisomos ar papildomai klijuoja-
mos kas 3–4 savaites. Jų ilgis, storis, riestumas 
parenkamas pagal individualius poreikius. Ga-
lima rinktis ne tik juodas, bet ir įvairių spalvų 
blakstienas. Taip pat yra skirtingų priauginimo 
būdų – nuo teikiančio natūralumo iki labai įspū-
dingo, vadinamojo 3D, arba Volume. 
Trukumai. Ilgai nešiojant priaugintas 
blakstienas gali prasidėti alergija, natūralios 
blakstienos šiek tiek pasilpsta ir retėja. Reikia 
nuolatinių investicijų ir laiko. 

Kokybiškai 
atliktas ilgalaikis 

makiažas paryškina 
bruožus, kasdien 

galima atrodyti gražiai 
ir tvarkingai. Be to, 

nereikia nuolat 
prižiūrėti. 
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Pasaulyje plastinių operacijų skaičius viena-
reikšmiškai didėja. Daugiausia jų atliekama 
JAV ir Brazilijoje. Neoperacinių grožio proce-
dūrų daugėja jau ne procentais, o kartais. Tai – 
įvairios lazerinės procedūros, injekcijos. Pačios 
populiariausios – krūtų formos ir senstančio 
veido korekcijos, riebalų nusiurbimas, nosies 
plastinės operacijos.
Apie 90 % moterų Lietuvoje plastinėms ope-
racijos dažniau ryžtasi dėl to, kad turi vieno-
kių ar kitokių problemų. Klaidingai manoma, 
kad grožio chirurgija skirta žmonėms, kurie 
neturi kur dėti pinigų ir stengiasi patenkinti 
nepagrįstas užgaidas. Labai retai tenka sutikti 
pacienčių, kurios turi gražią putlią krūtinę, bet 
trokštų ją dar labiau patobu-
linti. Krūtų forma ir / 
ar dydis dažniausiai 
pakinta po gimdy-
mo, žindymo, svo-
rio pokyčių ir pan. 
Tuomet jos ne tik 

sumažėja, bet dažnai ir atrodo neestetiškai. 
Tad visiškai normalu, kad prastai pasijutusios 
dailiosios lyties atstovės kreipiasi į plastinės 
chirurgijos specialistus. Tai visiškai normalus 
moterų noras ir pasirinkimas. Ir jokia puiky-
bė. Daugelis žmonių turi vienokių ar kitokių 
išvaizdos problemų, kurios dažniausiai būna 
objektyvios. O tas problemas išsprendę (šiuo 
atvejų koregavę kažkurią kūno vietą), jie jau-
čiasi kur kas geriau.
Moteriai, kuri nori putlesnių lūpų, lygesnės vei-
do odos, didesnės krūtinės, nusisiurbti riebalų, 
visuomet akcentuoju, kad esu gydytojas, o ne 
verslininkas. Visada pasakau savo nuomonę, 
nors ji pacientei ir ne visuomet būna priimti-
na. Man negražu „pripūstos“ lūpos, negražu, 
kai veide nelieka mimikos, negražu, kai krūti-
nė didžiulė, ir tikrai negražu, kai operuota no-
sis visiškai nedera prie paciento veido bruožų. 
Ir to niekada neslepiu. Galbūt todėl pacientai, 
žinodami mano nuomonę, labai retai kreipiasi 
tiesiog užsigeidę.
Lietuvoje neteko sutikti pacienčių, kurios ateitų 
ir prašytų jas paversti panašiomis į tarkime, An-
geliną Jolie. Tačiau tokių pavyzdžių esu ne vieną 
matęs JAV, kuomet žmonės investuoja visas lė-
šas, kad taptų panašūs į tam tikrą žinomą asme-
nį. Kartais pacientės pasako, kad joms graži 

kurios nors aktorės nosis arba krūtys. 
Tad manyčiau, kad Lietuvos mote-
rų požiūris į plastines operacijas 
ir grožio procedūras yra ganė-
tinai sveikas.

SentencijoS apie grožį
•	 Tikrasis	grožis	nematomas.	–	A.	de	Sent	Egziuperi.
•	 Neįmanoma	užauginti	tobulo	žmogaus	neugdant	grožio	
jausmo.	–	R.	Tagorė.
•	 Su	kiekvienais	metais	vis	labiau	įsitikinu,	kad	protingiau	
ir	teisingiau	dėmesį	sutelkti	ties	grožiu	ir	gėriu,	stengiantis	
atsiriboti	nuo	blogio	ir	melo.	–	V.	Čerčilis.
•	 Gražu	tai,	kas	saikinga.	–	Demokritas.
•	 Idealus	grožis,	žaviausia	išvaizda	nieko	neverta,	jeigu	tuo	
niekas	nesižavi.	–	O.	Balzakas.
•	 Kūno	grožis,	sutapęs	su	sielos	grožiu,	sudaro	harmoningą	
žmogų.	–	Platonas.
•	 Grožis	–	tai	atviras	rekomendacinis	laiškas,	iš	anksto	užka-
riaujantis	širdį.	–	A.	Šopenhaueris.
•	 Grožis	–	karalius,	valdantis	labai	trumpai.	–	Sokratas.
•	 Moterys	žaidžia	savo	grožiu	kaip	vaikas	peiliu.	Jos	pačios	
juo	susižeidžia.	–	V.	Hugo.
•	 Moteris,	kuri	nesidažo,	pernelyg	gerai	apie	 save	gal-
voja.	–Coco	Chanel
•	 Makiažas	gali	pagražinti	tik	išorę,	bet	jis	nepadės,	jei	vidus	
negražus.	Nebent	suvalgysi	kosmetiką.	–	Audrey	Hepburn
•	 Šypsena	–	pati	geriausia	kosmetika.	–	Marilyn	Monroe

įDoMU
•	 Kai	kurie	specialistai	teigia,	kad	natūralūs	nagai	at-
gauna	pirminę	išvaizdą	tik	praėjus	6	savaitėms	po	gelinio	
lakavimo.

•	 Sveiki	ir	balti	dantys	neatsiejami	nuo	gražaus	veido.	Re-
komenduojama	bent	porą	kartų	per	metus	apsilankyti	pas	
odontologą	ir	atlikti	higieninį	valymą.	Namie	naudoti	ko-
kybiškas	balinamąsias	dantų	pastas	ir	skalavimo	skysčius.	
Vengti	dantis	dažančių	maisto	produktų	ir	gėrimų.

•	 Teigiama,	kad	populiariausios	manekenės	dažnai	val-
go	daug	skaidulų	turinčio	maisto,	kurį	gausiai	gardina	
prieskoniais.	 Aromatingi	 prieskoniai	 suteikia	 sotumo	
jausmą	ir	greitina	medžiagų	apykaitą.

•	 Taisyklinga	laikysena	neatsiejama	nuo	grožio.	Dėl	netai-
syklingos	laikysenos	atpalaiduojami	pilvo	raumenys,	todėl	
žmogus	atrodo	stambesnis.

•	 Moksliniais	tyrimais	įrodyta,	kad	stresas	ne	tik	nepade-
da	sulieknėti,	bet	ir	skatina	augti	svorį.	Dailesnę	figūrą	ga-
rantuos	poilsis,	geras	miegas	ir	stresą	slopinantys	pratimai.

Plastinės chirurgijos 
gydytojas chirurgas 
Darius Radzevičius
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Specialisto komentaras 

Gražios išpuoselėtos rankos – moters vizitinė 
kortelė. Kiekviena nori dailiai prižiūrėtų na-
gučių. Ką rinktis – natūralius nagų stipriklius, 
ilgalaikį lakavimą ar dirbtinių priauginimą? 
Kiekviena moteris procedūrą pasirenka pagal 
savo individualius poreikius. Grožio salone 
apsilankius pas tikrą savo srities profesionalą, 
išsakius norus ir pageidavimus, specialistas pa-
rinks nagams tinkamiausią procedūrą. Norint 
sveikų, stiprių, gražių natūralių nagų svarbiau-
sia – stengtis gyventi sveikai. Taip pat dažnai 
atlikti manikiūrą ir lakuoti. 
Natūralių nagų trūkumai. Lakas ant natūralių 
nagų greičiau apsitrina ir nusilupa. Atliekant 
namų ruošos darbus, dirbant su kompiuteriu 
didėja tikimybė juos įskelti, nulaužti. Jei ran-
kos ilgai mirkomos vandenyje, nago plokštelė 
minkštėja, gali skilti ar lūžti. 
Ilgalaikio lakavimo ir nagų priauginimo pri-
valumai. Moterys, kurių nagai silpnesni, pažeis-
ti, nelygia plokštele, renkasi ilgalaikį lakavimą 
arba dirbtinius nagus. Ilgalaikis lakavimas tin-
kamiausias norint natūralaus ilgio, tvarkingų, 
lakuotų, tvirtesnių nagų. Priauginti rekomen-
duojama, jei norisi ilgų nagučių, jei natūralių 
nagų plokštelė labai maža, mechaniškai pažeista 
arba turi defektų. Ilgalaikis lakavimas ir nagų 
priauginimas – labai populiarūs, nes pasižymi 
gausybe teigiamų savybių. Priauginti ar ilgalai-
kiu laku padengti nagai ilgiau lieka dailūs, tvir-
tesni, lygia plokštele. Apie tris savaites galima 
džiaugtis gražiu ir tvarkingu manikiūru. 
Ilgalaikio lakavimo trūkumai. Ilgiau neatnau-
jinus manikiūro nagai neatrodys estetiškai, bus 
matyti didelis skirtumas tarp gelinio ir nuau-
gusio natūralaus nago. Be to, nelygu nagų ilgis, 
didėja pavojus, kad vienas ar keli nulūš. 
Labai svarbu susirasti patyrusį spe-
cialistą, kad bet kuri procedūra 
būtų atlikta atsakingai, saugiai, 
tvarkingai. Neatsakingas ar 
nekvalifikuotas specialistas, 
atlikdamas procedūrą, gali 
mechaniškai pažeisti nago 
plokštelę. 

„Adore beauty“ 
grožio salono 
manikiūrininkė, 
kosmetikė Aida 
Martyniukienė
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Specialistės komentaras 

Klaidingai 
manoma, kad 

grožio chirurgija skirta 
žmonėms, kurie neturi 

kur dėti pinigų ir stengiasi 
patenkinti nepagrįstas 

užgaidas.

Miego 
trūkumas 
atsispindi veide – 
po akimis atsi-
randa vadinamų-
jų maišelių. Opti-

malu miegoti

 6 %
 94 %

Apklausos 
rodo, kad tik

atrodo, kad reikėtų 
pagalbos. 

žmonių, kalbant apie grožį, 
visiškai patenkinti savo išvaizda. 

Kitiems

7–8
valandas.

Plastinės operacijos ir rekonstrukcijos
Ilgalaikis nagų 
dailumas
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