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Ļoti daudzas dāmas un arī pietiekami daudzi kungi regulāri iet uz 
ķīmiskā pīlinga procedūrām. Šī metode pasaulē un Latvijā ir labi 
pazīstama, pārbaudīta un apliecinājusi savu efektivitāti. Paplašinot 
piedāvāto pakalpojumu klāstu, ķīmisko pīlingu savu procedūru 
sarakstā iekļāvusi arī Lāzermedicīnas klīnika. Uz jautājumiem 
atbild Lāzermedicīnas klīnikas ārste Ineta Mauriņa.

Ķīmisko pīlingu iespējams veikt 
daudzviet, gan medicīnas klīnikās, 
gan skaistumkopšanas salonos. Kā-
dēļ nolēmāt to ietvert procedūru 
klāstā arī savā klīnikā?

Ķīmiskais pīlings ir efektīvs ne tikai 
pats par sevi, bet to bieži vien iesaka 
veikt pirms dažādiem citiem uz ķer-
meņa estētiku vērstiem pasākumiem, 
piemēram, pirms ultraskaņas vai ra-
diofrekvences procedūrām, ko veic 
ādas tonusa uzlabošanai vai pirms 
mezoterapijas. Tādēļ ir pilnīgi likum-
sakarīgi, ka tagad ķīmisko pīlingu ie-
spējams veikt arī pie mums uz vietas. 
Lūdzu, īsumā atgādiniet, kāda ir šīs 
procedūras būtība!

Mēs klīnikā praktizējam virspusējo 
ķīmisko pīlingu ādas virsējā slāņa 
nolobīšanai, izmantojot glikolskābi. 
Ķīmiskais pīlings ir ļoti labs veids da-
žādu ādas problēmu risināšanai. Gal-
venokārt to izmanto cilvēki, kuri vēlas 
cīnīties ar ādas novecošanos – tā ir 
galvenā, taču ne vienīgā procedūras 
mērķa grupa. Veicot ķīmisko pīlingu, 
mēs panākam virsējo seklo krunciņu 
samazināšanos, uzlabojas ādas tonuss 
un elastība. Bet gribu uzsvērt, ka ķī-
miskais pīlings palīdz arī gadījumos, 
kad problēmas rada taukaina āda, pa-
plašinātas ādas poras, virspusēja pig-
mentācija. 

Kāda ir ķīmiskā pīlinga procedūru 
kursa norise?

Tā ir samērā maiga procedūra, ku-
rai nav vajadzīga nekāda speciāla 
iepriekšēja konsultācija un sagatavo-
šanās, vienīgi vīriešiem ir būtiski, lai 
pēc skūšanās būtu pagājušas vismaz 
četras stundas, citādi var rasties pārāk 
izteikts ādas kairinājums. Kurss sastāv 
no 3–5 procedūrām atkarībā no kon-
krētā cilvēka ādas tipa un problēmām; 
intervāls starp procedūrām ir 5–10 
dienas. Ādu notīra, sagatavo un uzklāj 
uz tās speciālu sastāvu. 
Cik maksā ķīmiskā pīlinga procedūra?

Vienas procedūras cena ir no 30 līdz 
40 latiem atkarībā no tā, kuras zonas 
tiek apstrādātas un vai pēc tam pa-
cients izvēlas nomierinošo, mitrinošo 
un mīkstinošo masku. 
Kādi nosacījumi jāievēro pēc ķī-
miskā pīlinga procedūras?

Vienu nedēļu nedrīkst atrasties tie-
šos saules staros. Ja tomēr jāiet saulē, 
tad rūpīgi jālieto aizsarglīdzekļi ar pie-
tiekami augstu saules aizsargfaktoru. 
Visa procedūru kursa laikā un vēl pāris 
nedēļas pēc tam jāatturas no solāriju 
apmeklēšanas. Tas var izraisīt nevē-
lamu pigmentu veidošanos, tādēļ šo 
nosacījumu atgādinām pacientiem pēc 
katras procedūras. Nav ieteicama arī 
sauna un karsta vanna. 

Cenšoties taupīt līdzekļus, sievietes 
domā – vai tad līdzīgu efektu nevar 
panākt arī mājās, lietojot parasto 
skrubi? 

Tā ir ādas mehāniska attīrīšana, kas 
katrai sievietei būtu jāveic regulāri, 
bet tā neaizstāj ķīmisko pīlingu, kuru 
mājas apstākļos neveic. Nevajadzētu 
arī uzticēties tiem, kuri piedāvā mājās 
šo un citas procedūras, kas paredzētas 
veikšanai klīnikas vai salona apstākļos. 
Iesaku izvēlēties legālas šo pakalpo-
jumu sniegšanas iestādes, kur strādā 
speciālisti ar attiecīgu kvalifikāciju un 
izmanto reģistrētus, pārbaudītus pre-
parātus. 
Cik bieži ķīmiskā pīlinga kursu vē-
lams atkārtot un kuri gadalaiki tam 
ir vispiemērotākie? 

Procedūru kurss būtu jāatkārto div-
reiz gadā. Es vairāk ieteiktu to darīt 
rudens sezonā, kad pēc vasaras āda ir 
zaudējusi daudz mitruma, tāpat arī pēc 
ziemas perioda. 
Kāds ir ķīmiskā pīlinga efekts?

Āda izskatās dzīvīgāka, starojošāka, 
jo ir likvidēts liekais raga slānītis un 
attīrīti tauku dziedzerīšu izvadi, ir ma-
zāk virspusējās pigmentācijas un sīko 
krunciņu. Kā jau minēju, tā ir ļoti laba 
izvēle pirms dažādu citu kosmētisku 
procedūru uzsākšanas. Arī jebkuri ādas 
kopšanas līdzekļi pēc ķīmiskā pīlinga 
kursa uzsūksies labāk un līdz ar to 
iedarbosies efektīvāk, jo nebūs trau-
cējošā nenotīrītā raga slānīša. Cilvēks 
izskatīsies labāk atpūties un kļūs ap-
mierinātāks ar dzīvi.

Vispirms – 
ķīmiskais 
pīlings


