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Ella Čerauskienė,
grožio terapeutė, salono „Elstina“ savininkė

Pateikiame pasakojimą, kaip vieno salono specialistės per tris savaites klientę privertė
patikėti, kad yra graži ir akims sugrąžino spindesį.
Noriu pasikeisti!
Jau lapkričio pabaigoje gatvėse, prekybos centruose
pasirodžiusi šventinė atributika primena – artėja Kalėdos,
Naujieji metai. Daugeliui kalėdinis laikotarpis yra ne tik
religinio susikaupimo, šeimos susibūrimo šventė, bet
ir atskaitos taškas, iki kurio reikia nuveikti aibes darbų,
įgyvendinti sau iškeltus tikslus. Netrukus pradėsime
skaičiuoti naują gyvenimo tarpsnį, su savo rūpesčiais ir
džiaugsmais, kitais projektais ir užmojais.
Grožio industrijoje prieššventinis metas kupinas įtampos.
Turbūt nėra žmogaus, kuris nenorėtų pasitempti, tinkamai
pasirengti šventėms. Klientai užgula grožio klinikas bei
salonus, o grožio kūrėjai – kirpėjai, kosmetologai, grožio
terapijos specialistai – savo misiją atlieka dažnai viršydami
darbo valandas.
„Noriu pasikeisti“, – šiuo įtemptu laikotarpiu išgirdome tylų
penkiasdešimtmetės Aldonos prašymą.
Tai kukli moteris, dirbanti paslaugų srityje. Pastaruoju metu
jai teko patirti nemažai išgyvenimų. Daug fizinių ir dvasinių
jėgų pareikalavo sunkiai sirgusios motinos slauga. Savimi
rūpintis nebuvo nei laiko, nei jėgų, nei finansinių galimybių...

Tačiau artėjant kalėdiniam laikotarpiui Aldona ryžosi
permainoms – juk ji moteris!
Kad įvyktų permainos, prireikė trijų savaičių, keturių
apsilankymų salone. Per tą laiką buvo pagerinta veido
odos būklė, palygintos raukšlytės, sukurtas naujas įvaizdis.
Viliamės, kad šie pokyčiai moteriai suteiks entuziazmo
naujam gyvenimo etapui.

Pirmiausia – planas
Pirmiausia drauge su Aldona aptarėme įvaizdžio
koncepciją ir procedūrų schemas:

lengvai prižiūrimas kirpimas;
plaukų dažų spalva artima natūraliai, kad nereikėtų
dažnai dažyti ataugančius plaukus;
viršutinių vokų permanentinis makiažas;
veido odos cheminis šveitimas su AHA „Dermclar“;
kontūrinė plastika su hialurono užpildais
„Varioderm“:
lūpų kampučių pakėlimas, lūpų putlinimas, veido
tūrio atkūrimas, skruostų koregavimas.
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Ilgalaikis makiažas džiugins kasdien
Ne paslaptis, kad su metais veido oda papilkėja, išryškėja
raukšlės. Ilgalaikis makiažas paryškina veido bruožus,
optiškai koreguoja „nutįsusius“ bruožus.
Kas labiausiai tiktų Aldonos veidui? Nusprendėme imtis
viršutinio voko permanentinio makiažo. Tiktų paryškinti ir
lūpas, tačiau tai nutarėme atidėti tolesniam laikui. Aldonai
svarbu neprarasti savojo „aš“, kad žiūrėdama į veidrodį
atpažintų save, nors ir tobulesnę.
Po ilgalaikio makiažo procedūros moteris šokiruota: „Oi,
kaip ryšku, kaip išburkę vokai...“ Nuraminame: procedūra
nėra maloni, tačiau tinimas netrukus atslūgs, ir išryškėjęs
tikrasis vaizdas džiugins kiekvieną dieną. Aldona sutaupys
laiko rytais, galės ilgiau pasilepinti rytiniu kavos puodeliu.
Per dieną nereikės sukti sau galvos dėl makiažo.
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Ilgalaikis makiažas paryškino veido bruožus.

Geriname veido odos būklę
Senstant nyksta hipoderma, storėja epidermis. Būtent
dėl jo pertekliaus atsiranda pavargusio, blankaus veido
įspūdis.
Siekdama odai sugrąžinti skaistumą, gaivumą bei lygumą,
kosmetologė Aneta Miscihauskienė atliko odos šveitimą
vienfaziu alfahidroksiliniu (AHA) šveitikliu „Dermclar“.
Alfahidroksilinės rūgštys – tai gamtoje natūraliai
egzistuojantys cheminiai junginiai. Jų yra citrusiniuose
vaisiuose, obuoliuose, piene, vynuogėse, cukranendrėse.
AHA rūgštys dalyvauja įvairiuose ląstelių medžiagų
apykaitos procesuose (taip pat kolageno brendimo
procese), aktyvina medžiagų apykaitos mechanizmą
(keratinocitų ir fibroblastų lygmenyje). Jos naudojamos
siekiant odą skaistinti, atnaujinti, mažinti pigmentaciją.

Cheminio odos šveitimo procedūrą atlieka
kosmetologė Aneta Miscihauskienė.

Šiek tiek grožio injekcijų
Akys. Pirmiausia sumažinome raukšleles akių
kampučiuose, vadinamąsias „žąsų kojeles“. Tam
pasitelkėme botulino toksino preparatą „Vistabel/Botox“.
Paaiškėjo, kad Aldona veikliajai medžiagai yra iš dalies
atspari. Preparato efektas buvo dalinis, tačiau „žąsies
kojelių“ prie akių vis tiek pastebimai sumažėjo.
Kitas virsmo etapas – kontūrinė plastika hialurono
užpildais: apatinio veido trečdalio (nosies – lūpų raukšlės),
lūpų, skruostų srities.
Veido apatinis trečdalis. Nuo nosies lūpų kampučių link
svyrančioms raukšlėms pašalinti panaudojome užpildą
„Varioderm Plus“ (2 ml), kuris didina audinių apimtį. Audiniai
tapo glotnesni, putlesni. Preparatas buvo leidžiamas į
viršų didėjančiomis papulėmis, vietomis „armuojant“ ir
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Preparato efektas buvo dalinis, tačiau
„žąsies kojelių“ prie akių vis tiek pastebimai sumažėjo.
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Artėjant kalėdiniam
laikotarpiui Aldona
ryžosi permainoms –
juk ji moteris!

‘‘

‘‘

lūpų kontūrai ir lūpų apimtis, pakilo kampučiai.
Skruostai. Kaip matyti prieš procedūras darytose
nuotraukose, moters skruostai praradę savo struktūrą.
Veikiant gravitacijai, ši veido dalis suplokštėja ir nusileidžia
žemyn. Išeitis – hialurono užpildas „Varioderm Subdermal“,
kuris leidžiamas į hipodermą. Iš viso sunaudojame 1,5 ml
užpildo.
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Po injekcinių procedūrų labiau išryškėjo
lūpų kontūrai ir apimtis, pakilo kampučiai.

Aldona buvo pasiruošusi pokyčiams, tačiau atrodė, kad
ji pati nedega permainų noru, nelabai tiki grožio misija.
Tai mes, salono darbuotojos, labiau norėjome ją išpuošti,
išgražinti... Retas atvejis, kai moteris net nežino, kokia gali
būti graži, patraukli! Klientės vangumas mūsų kolektyvą dar
labiau įkvėpė – pažiūrėkime, ką mes galime...

Nauja šukuosena
Ir štai Aldona – kirpėjos stilistės Raimondos Štitilytės
rankose. Išaušo diena, kai atėjo metas atsisveikinti su
septynių metų senumo kirpimu.
Žinoma, jokių ekstravagantiškų ar ultramodernių kirpimų,
dažymų nesiūlėme. Parenkant šukuoseną laikytasi šių
principų: ji turi būti lengvai prižiūrima, plaukų spalva – artima

natūraliai, tačiau pagyvinanti šalto atspalvio veido odą. Iki
tobulos šukuosenos šiek tiek pritrūko plaukų ilgio (plaukams
paaugus, kirpimas įgaus tikrąjį vaizdą). Tačiau jau dabar
matyti, kad naujasis kirpimas Aldonai tinka. Atsidengė
gražus kaklas, senamadiškus kirpčius pakeitė žaismingi
asimetriniai. Moteris dabar atrodo moderniai ir elegantiškai.

Kirpėja stilistė Raimonda Štitilytė parinko kirpimą, kuris atidengė gražų Aldonos kaklą,
senamadiškus kirpčius pakeitė žaismingais asimetriniais.
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„vėduoklės“ technika atkuriant labiausiai suglebusias
audinių sritis.
Lūpos. Aldonos gamta neapdovanojo putliomis lūpomis,
o artėjant menopauzei jos dar ir „ištuštėjo“, kampučiai
nusileido, atsirado vadinamosios Pjero raukšlės. Lūpos
tarsi suplokštėjo, susiformavo „marionetinės“ raukšlės.
Lūpų putlumui ir kontūrams atkurti puikiai tinka preparatas
„Varioderm Lips & Medium“. Prireikė dviejų seansų, iš viso
1,5 ml preparato. Po injekcinių procedūrų labiau išryškėjo
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Fotosesijos diena
Norėjome procedūros – akcento, kuri apvainikuotų
kosmetologų darbą. Kosmetologė Aneta palepino Aldonos
veidą maitinamąja perlų ir šilko miltelių kauke „Rejuvi
Pearl & Silk Mask“ su aminorūgštimis, proteinu ir kitais odą
jauninačiais elementais. Ši kaukė pagerino odos spalvą ir
sumažino pigmentaciją.
Kartu su atsipalaidavimu atkeliavo ir gera nuotaika.
Pradėjo spindėti akys, patys pakilo lūpų kampučiai.
Puikiai nusiteikusi Aldona jau laukė makiažo procedūros.
Tonavome veidą, modeliavome akis – kūrėme naująją
Aldoną, kuri mokės būti graži! Kai baigiau kūrybos procesą,
nejučia abi atsidusome gėrėdamosi sklandžiu baigiamojo
etapo rezultatu.
Aldonos laukė fotosesija. Prašiau, kad moteris pasiruoštų
elegantiškos ar modernios klasikos stiliaus drabužius.
Tačiau tai, ką išvydau, nuvylė. Kostiumėlis priminė
ankstesnę moterį. Dabartinei Aldonai verkiant reikėjo naujų
rūbų.
Į drabužių parduotuves nesikreipėme. Iš vakaro paruošiau
atsarginių aprangos variantų, tinkamų vientisam Aldonos
stiliui, kurie atskleistų jos privalumus, išryškintų pasiektus
estetinius rezultatus.
Mūsų komanda dirbo nuoširdžiai. Tikime, kad Kalėdas
Aldona pasitiks jau kitokia – žinodama, kad gali būti graži.

Kai baigiau makiažo kūrybos procesą, nejučia
abi atsidusome, gėrėdamosi rezultatu.

Aldonos senasis ir naujasis stilius.
Tikime, kad Kalėdas ji pasitiks jau kitokia – žinodama, kad gali būti graži.
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