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veselība

Negribas, lai vasara
atsedz problēmzonas
Cilvēciski saprotamas ir daudzu
dāmu un arī viena otra kunga bažas
par savu vizuālo tēlu, gaidot vasaru,
kad valkāsim vieglus, vasarīgus
tērpus, kuros kļūs redzamas arī tās
ķermeņa zonas, ko pašlaik sedz
biezi apģērbi, noslēpjot apkārtējo
skatieniem pa ziemu uzkrātos
tauciņus, celulītu un auguma
disproporcijas.

«Ziemā mūsu klimata apstākļos
cilvēkiem tīri fizioloģiski ir tendence
ēst vairāk, lietot treknāku uzturu
un mazāk kustēties, bet, atnākot
pavasarim, pieaug interese par
procedūrām figūras korekcijai un cīņai
ar celulītu,» atzīst Lāzermedicīnas
klīnikas dermatoloģe Ineta Mauriņa
(attēlā pa labi). «Mēs varam piedāvāt
efektīvas metodes, lai situāciju
uzlabotu, taču nevajadzētu domāt,
ka atliek vien apmeklēt dažas
procedūras, lai korpulentam cilvēkam
piešķirtu ideālu figūru un gludu ādu
un pašam nekādas pūles nebūtu
jāiegulda,» piebilst dermatoloģe
Kristīne Zabludovska (attēlā pa kreisi).
– Kādas problēmas biežāk iznāk
risināt ar V shape palīdzību?
I. M.: – Varam apstrādāt gan
samērā lielas ķermeņa zonas –
vēderu, kājas, sānus, sēžas rajonu,
gan arī mazākas zonas, piemēram,
spilventiņus uz augšstilbiem virs
ceļiem, nelielus laukumiņus uz kājām
ar īpaši izteiktu celulītu vai nokarenus
augšdelmus – tā sauktos peļu
vēderiņus, kādi rodas, kad, gadiem
ejot, zūd ādas elastība. Problēmas
reizēm sagādā arī dažu ķermeņa
daļu asimetrija, kas izveidojusies

V shape. Pieprasītas ir ultraskaņas un radiofrekvences procedūras, kam dots
V shape nosaukums. Tās ļauj uzlabot ķermeņa un arī sejas kontūras, samazināt
liekos taukaudus problēmzonās, uzlabot ādas elastību, mazināt celulītu, padarīt
nemanāmākas strijas. Un tas viss – bez iestāšanās klīnikā un darba nespējas, bez
sāpēm un atsāpināšanas, nevēlamiem blakusefektiem un diskomforta
pēc liposakcijas – arī šādā gadījumā
varam nedaudz palīdzēt. Savukārt
sejā problemātiskās zonas ir pazode,
reizēm arī vaigi. Tuvojoties vasarai,
gan vērojama lielāka interese tieši par
ķermeņa problēmzonu korekciju.
– Daudzām sievietēm raizes
dara celulīts. Kādu rezultātu cīņā ar
celulītu iespējams panākt?
K.Z.: – Varam uzlabot ādas
izskatu, padarīt to gludāku, bet, lai
rezultāts nebūtu tikai īslaicīgs, ir jābūt
ne vien procedūrām, bet arī fiziskām
aktivitātēm. Ideāli, ja tā ir skriešana,
kas ļoti labi tonizē muskulatūru, līdz
ar to nedaudz tiek iestiepta arī āda,
tai veidojas labāks reljefs. Efektīvi
ir vingrojumi ar pietupieniem, kas
uzlabo kāju mugurējo daļu un sēžas
muskuļu reljefu. Svarīgi ir arī uzņemt
ieteiktos divus litrus šķidruma dienā,
un, protams, jārūpējas arī par pareizu
uzturu, jācenšas ierobežot tauku
patēriņu. Tas viss kopā ļauj panākt, ka
āda kļūst gludāka un celulīts ir mazāk
manāms, tomēr jāsaprot: ja celulīts ir

ļoti izteikts, tad pilnīgi likvidēt to nav
iespējams.
– Kādi apstākļi veicina celulīta
rašanos?
K.Z.: – Vainojama gan dabas
dotā saistaudu struktūra, gan cilvēku
paradumi. Situāciju pasliktina
periodiska ķermeņa masas
«staigāšana» 4–5 kilogramu robežās,
kas raksturīga daudzām sievietēm. Arī
vīriešiem mēdz būt celulīts, bet daudz
retāk, jo anatomiski atšķiras saistaudu
novietojums zemādas slānī.
I.M.: – Arī hormoni ietekmē
celulīta attīstību. Premenopauzes un
menopauzes periodā ādas stāvoklis
pasliktinās, vielmaiņa kļūst lēnāka un
arī celulīta risks pieaug.
– Vai pasākumi celulīta
novēršanai būtu jāsāk, tiklīdz
pamana pirmās izmaiņas?
I.M.: – Jo agrāk sāk, jo veiksmīgāks
iznākums. Mani vērojumi liecina, ka
labākais rezultāts cīņā pret celulītu
ar radiofrekvences procedūrām ir
jaunajām māmiņām, kurām āda

izstaipījusies un zaudējusi tonusu
nesenās grūtniecības rezultātā – viņām
bieži ir ļoti laba ādas atbildes reakcija
un pietiek ar mazāku procedūru skaitu.
Tādu rezultātu mēs nevaram sasniegt
sievietēm, kurām ir jau ap 50 gadiem
un celulīts sasniedzis to stadiju, kad
izveidojas fibrotiskie audi – tos var
sataustīt ādā kā cietākus kunkulīšus.
– Ir zināmi ļoti dažādi
pretcelulīta līdzekļi – profesionālā
masāža, pašmasāža, krēmi utt. Ko
tie dod?
K.Z.: – Katrs pasākums dod kaut
ko savu, nedaudz atšķirīgu – patiešām
efektīvi ir limfodrenāžas zābaki, jo
celulīts zināmā mērā ir saistīts ar
limfostāzi; bet vajadzīgas arī fiziskās
aktivitātes, pašmasāža mājās, krēmi,
kas uzlabo vielmaiņu. Kad pacients
atnāk uz konsultāciju un vēlas
mazināt celulītu, mēs viņu izmeklējam
un arī noskaidrojam, vai ir tūska – tas
nozīmē, ka pastāv limfatiskās atteces
traucējumi. Tie mēdz būt ļoti izteikti
cilvēkiem, kuri visu dienu sēž ofisā un
ir mazkustīgi. Ja ir tūska, tad jebkura
procedūra būs efektīvāka, ja veiksim
limfodrenāžas kursu vispirms vai arī
vienlaikus ar V shape procedūrām.
Ja uzlabosies limfas attece, tad arī
radiofrekvences procedūras būs
efektīvākas.
– Cik saprotu, V shape
procedūras nav domātas svara
zaudēšanai, bet figūras korekcijai.
Kāds ir to mehānisms?
I.M.: – Uz tauku šūnām iedarbojas
tā dēvētā aukstā ultraskaņa, kas tās
padara funkcionēt nespējīgas, šūnas
tiek pārstrādātas, nonāk asinsritē
un tiek izvadītas no organisma
līdzīgi kā tauki, ko uzņemam ar
uzturu. Iedarbība skar vienīgi tauku
šūnas, nevis nervus, asinsvadus
vai apkārtējos audus. Pati iekārta
aprēķina visus nepieciešamos
parametrus. Tās programmatūra
veidota, balstoties uz klīnisko
pētījumu rezultātiem, kas nodrošina,
ka apstrādes laikā noteiktas ķermeņa
zonas saņem noteiktu enerģiju. Var
izmantot gan standarta programmu,
gan vajadzības gadījumā parametrus
arī mainīt. Savukārt unipolārā
radiofrekvence nodrošina dziļāku
termisko iedarbību, tā sasniedz
audus līdz pat 2 cm dziļumā, uzsilda
apkārtējo audu masu, paplašina
asinsvadus, aktivizē limfātisko
sistēmu, kā arī tieši iedarbojas uz ādu,
uz kolagēnu. Procedūra tonizē ādu,

sekmē ultraskaņas bojāto taukaudu
izvadīšanu. Ir arī tādi cilvēki, kuriem
nav lieko taukaudu, bet gadu gaitā,
īpaši sievietēm menopauzes vecumā,
ādas tonuss mazinās un augums
zaudē savas skaistās līnijas. Te ļoti
labi var palīdzēt radiofrekvences
procedūras, kas ādas tonusu atkal
uzlabo.
– Cik procedūru kursa laikā ir
nepieciešams, kāda līdzdarbošanās
tiek gaidīta no klienta, un cik
ilgā laikā var cerēt uz redzamiem
rezultātiem?
I.M.: – Procedūras jāatkārto
4–6 reizes ar divu nedēļu starplaiku. Ir
gadījumi, kad vajadzīgas pat astoņas
procedūras – ja taukaudu ir daudz
vai arī ādas kvalitāte ir slikta, kā
tas novērojams galvenokārt gados
vecākiem cilvēkiem. Ļoti svarīga
ir papildu šķidruma uzņemšana
pirmajās dienās pēc procedūras, lai
tauki tiktu izvadīti. Pirmās četras
dienas pēc procedūrām jāatturas
no alkohola. Kā jau kolēģe sacīja,
jārūpējas arī par pietiekamu kustību
daudzumu un pareizu uzturu.
Rezultāts nav sasniedzams ļoti ātri,
jo mēs nevaram apsteigt bioloģisko
pulksteni – iznīcinātie tauki dabas
noteiktajā kārtībā tiek izvadīti ne
ātrāk kā pēc septiņām dienām.
Rezultāts ir noteiktu ķermeņa daļu
apkārtmēra samazināšanās, vai
tas būtu vēders, gurni, kājas vai
augšdelmi, un tīri vizuāla ādas izskata
uzlabošana. Reizēm izskats uzlabojas
ļoti jūtami, bet apkārtmērs nemaz tik
stipri nesarūk. Tas atkarīgs no katra
individuālajām īpatnībām.
– Cik ilgu laiku panāktie rezultāti
saglabājas un vai procedūras
nepieciešams atkārtot?
I.M.: – Iznīcinātās tauku šūnas
vairs neatjaunojas. Lai uzturētu
panākto ādas elastību un tonusu,
šīs procedūras vēlams atkārtot reizi
gadā. Nepieciešamais kursa ilgums,
iespējams, būs mazāks par sākotnējo.
Rezultāta noturīgums atkarīgs arī no
cilvēka vecuma: jo viņš jaunāks, jo
aktīvāk ādā notiek kolagēna sintēze
un jo retāk vajadzīgas atkārtotas
procedūras.
Mums prieks, kad redzam, ka
veiktās procedūras ne tikai uzlabo
cilvēku uzskatu, bet arī motivē
viņus vairāk pievērsties veselīgam
dzīvesveidam un rūpēties par sevi
ilgtermiņā, nevis tikai gaidot kārtējo
pludmales sezonu.n

