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«Mēs vien mēr do mā jam, kā vēl vai rāk 
uz la bot mū su veik to ārst nie cis ko pro ce dū
ru re zul tā tus,» sa ka Lāzermedicīnasklīnikas
ār ste Ine ta Mau ri ņa. «Pro ce dū ras, ku ras 
mēs pie dā vā jam, ir ļo ti da žā das un da ļa no 
tām sais tī tas ar asins va du lā ze ru vai frak
ci onē to CO2 lā ze ru iz man to ša nu. Tā dēļ 
ak tu āls bi ja jau tā jums par kos mē ti kas pro

duk tiem, kas at vieg lo un sa īsi na re ha bi li tā
ci jas pe ri odu pēc pro ce dū rām. Mērķ tie cī gi 
sā kām tā dus mek lēt.»

–  Acīm re dzot  šos  pro duk tus  jums 
nā cās iz vē lē ties no ļo ti pla ša klās ta?

– Kos mē ti kas pro duk tu klāsts pa tie šām 
ir plašs, bet nav daudz tā du, ku rus var ie
teikt lie to ša nai pēc lā zer pro ce dū rām, lai 

sa ma zi nā tu tūs ku, ap sār tu mu, vel ko šu sil
tu ma sa jū tu un ci tas ne pa tī ka mas iz paus
mes, kas var īs lai cī gi ras ties. Mek lē jot šā
dus pro duk tus, ie pa zi nām Fran ci jā ra dī to 
Altacare kos mē ti ku, par ku ru bi ja la bas 
at sauk smes gan no me di cī nas pro fe si onā
ļiem, gan no pa cien tiem. Pie mē ram, po pu
la ri tā ti ie man to ja hi alu ron skā bes mas kas, 

kas tiek ie teik tas pēc plas tis kām ope rā ci
jām, bet no der arī pēc asins va du pro ce dū
rām, jo šīs mas kas ir at vē si no šas, mit ri no
šas un ra da ļo ti pa tī ka mu sa jū tu. Tie, ku ri 
šīs mas kas iz mē ģi na, bie ži uz sāk lie tot tās 
ik die nā, īpa ši, ja jā po šas kā dam pa sā ku
mam, bet nav lai ka aiziet pie kos mē ti
ķa. Ir arī spe ci āli pro duk ti, kas 
sa ma zi na se jas sār tu mu, tie 
do mā ti, lai sa ga ta vo tu 
ādu pirms mū su pro ce
dū rām un arī lie to ša
nai pēc tām.

–  Vai  pie eja mi 
arī  šā  pa ša  ra žo tā
ja  kos mē ti kas  pro
duk ti  ādas  kop ša nai 
mā jās?

– Jā, Altacare ir lī
dzī gas pro duk tu lī ni jas kā 
ci tiem ra žo tā jiem: at tī ro šie lī
dzek ļi, pro duk ti da žā diem ādas ti piem, 
da žā dām se jas ādas pro blē mām. Pie mē
ram, ja ādai trūkst mit ru ma, pa rā dās aiz
vien iz teik tā kas krun ci ņas, sa ma zi nās ādas 
tvir tums vai ir iz teik ta hi per pig men tā ci ja, 
ir spe ci āli pro duk ti am pu lu un tvis te ru 
for mā, kas no teik tu lai ku lie to ja mi in ten
sī va kur sa vei dā. Šie pro duk ti sa tur re ti
no lu, hi alu ron skā bi, ko la gē nu, ko en zī mu 
Q10 u. c. Kat ram cil vē kam mēs va ram 
in di vi du āli ie teikt to, kas vi ņa ādai to brīd 
ir ne pie cie šams. Pie dā vā ju mā ir arī ka vi
āra krē mi die nai un nak tij; spe ci ālie krē
mi, kas do mā ti ādai ap acīm, un daudz ci tu 
pro duk tu. Jā ņem vē rā arī lie to tā ja ve cums. 
Pie mē ram, re ti no la pre pa rā tus jaun ai sie
vie tei pa ras ti ne ie sa ka, vi ņai vai rāk jā rū
pē jas par ādas mit ri nā ša nu, kas ir sva rī ga 
gan va sa rā, kad se jas āda kļūst sau sa sau les 
ie tek mē, gan zie mā, īpa ši, kad ir ap ku res 
se zo na un nā kas uz tu rē ties tel pās ar sau su 
gai su. Ja ir iz teik tas no ve co ša nās pa zī mes, 
tad spē cī gā kais pre pa rāts ir re ti nols, tā pēc 
pie dā vā jam re ti no la am pu las vai tvis te rus. 
Ja ir ādas hi per pig men tā ci ja, mēs, ie spē
jams, pie dā vā sim pa pil dus ci tām pro ce dū
rām pre pa rā tus, ku ri sa tur koj skā bi, kam 
pie mīt ba li no šas īpa šī bas.

– Va sa rā ak tu āls ir jau tā jums par ādas 
aiz sar dzī bu  no  sau les  ul tra vi ole ta jiem 
sta riem. Kā šī kos mē ti ka to no dro ši na?

– Ik die nas lie to ša nai do mā ta jam Alta
caredie nas krē mam at šķi rī bā no dau dziem 
ci tiem sau les aiz sarg fak tors (SPF) ir 30. 
Tas no zī mē, ka, do do ties pa ras tās ik die
nas gai tās, pie tiek šo krē mu uz ziest no rī ta. 
Pro tams, ja cil vēks uz tu ras ār ā, tad sau les 
aiz sarg krēms jā uz klāj no jaun a ik pēc di
vām trim stun dām. Ir arī spe ci ālais sau les 
aiz sarg krēms, ku ra SPFir 50. Tas pie ejams 
di vos vei dos – to nē jo šais un pa ras tais. To
nē jo šais sau les aiz sarg krēms ir īpa ši ie cie
nīts, jo tas pie šķir ādai da bis ku, skais tu to ni 

un ir ma tē jošs, kas ir īpa ša priekš ro cī ba kar
stā lai kā, kad cil vē ki vai rāk svīst. Lie to jot šo 
krē mu, var efek tī vi ma zi nāt ne vē la mo ādas 
spī du mu. Šo gad ļo ti ag ri no vē ro augs tu 
sau les ak ti vi tā ti, tā pēc sau les aiz sarg krē mu 
lie to ša nai jā pie vērš uz ma nī ba. Ādas aiz sar
dzī ba no sau les ir pir mais so lis cī ņā ar ādas 

no ve co ša nos. Ja par to ne do mā, var 
da būt ādas ap de gu mu un pa aug

sti nāt ādas vē ža at tīs tī bas ris
ku, bet, kad UVAsta ri ie kļūst 

der mā, tie iz jauc ko la gē na 
struk tū ru, un vei do jas sī kās 
krun ci ņas, kas īs te nī bā ir 
sau les bo jā jums, kā arī pig
men tā ci ja, ar ku ru pēc tam 
cī nī ties ir ļo ti grū ti. Sau les 

aiz sarg kos mē ti ka jā lie to ne 
ti kai tā pēc, lai mak si mā li sa

ma zi nā tu ris ku kād reiz sa slimt ar 
ādas vē zi, bet arī tā pēc, lai se jas āda 

pēc ie spē jas il gi bū tu glu dā ka un tvir tā ka. 
Sau ļo ša nās kā brī vā da bā, tā so lā ri jā pa da ra 
cil vē ku vi zu āli ve cā ku par sa viem ga diem.

–  Kar stums  ie tek mē  arī  pa šus  kos
mē ti kas pro duk tus un tie ātr āk bo jā jas. 
Kā uz gla bāt šos lī dzek ļus?

– Lie to jot Altacare kos mē ti ku, par šo 
jau tā ju mu nav jā rai zē jas. Pro duk ti ir pil dī ti 
tā dos kā ter mo si ņos, ku ri uz tur kon stan tu 
tem pe ra tū ru, tur ne tiek klāt skā bek lis, kas 
sa ma zi na pro duk tu efek ti vi tā ti, tā pat arī 
gais ma un mik ro bi. Ie pa ko jums ap rī kots ar 
at spe rī ti, kas ļauj iz spiest ne lie lu pro duk ta 
dau dzu mu, ne ska rot pā rē jo sa tu ru.

– Vai ne pie cie ša ma  spe ci ālis ta kon
sul tā ci ja,  lai  pa rei zi  iz vē lē tos  Altacare
pro duk tus?

– Ja ru na ir par pa cien tiem, ku riem 
mēs vei cam ārst nie cis kas pro ce dū ras, tad 
ie sa kām vi ņiem kon krē tus lī dzek ļus no 
spe ci ālās pro duk tu lī ni jas, kas do mā ta 
tie ši lie to ša nai pēc šīm pro ce dū rām, bet 
pa ras tai ādas kop ša nai ik die nā at bil sto ši 
sa vam ādas ti pam vi sus šos at tī ro šos lī
dzek ļus, krē mus, aiz sarg krē mus un ci tu 
kos mē ti ku var lie tot ik viens bez spe ci ālas 
kon sul tā ci jas. Sva rī gi ir ie vē rot pa rei zu 
se jas ādas kop ša nas se cī bu. No rī ta jā lie to 
die nas krēms, kas sa tur sau les aiz sarg fil
tru, un tad, ja ir kā da ādas pro blē ma, at
tie cī gi jā iz man to kāds pa pil du pro dukts, 
pie mē ram, tvis te ra vai am pu las for mā. 
Lai pār lie ci nā tos, vai kā da no pro duk tu 
sa stāv da ļām ne iz rai sa pa aug sti nā tas ju tī
bas re ak ci ju, mēs pa ras ti pie dā vā jam ak
tī vā kos pro duk tus iz mē ģi nāt. Ja ie ce rēts 
lie tot am pu lu pro duk tus, vis pirms ie sa
kām ie gā dā ties vie nu am pu lu un iz mē ģi
nāt, vai nav no vē ro ja ma ne pa ne sī ba.

Pa gai dām mū su klī ni ka ir vie nī gā vie ta 
Lat vi jā, kur ie spē jams ie gā dā ties Altacare
pro duk tus. Ori en tē ties ša jā sor ti men tā pa
līdz spe ci āli ap mā cī ti dar bi nie ki.n

Āda ir pel nī ju si  
vis la bā ko kop ša nu
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Rūpējoties par savu izskatu, cilvēks agri vai vēlu nonāk pie atziņas, ka 
vislabāko rezultātu var sasniegt tad, ja šīs rūpes nav kampaņveidīgas, bet 
pastāvīgas. Ādas kopšanā reti kuram izdodas pilnīgi izvairīties no jebkādām 
kļūdām, jo tās rodas gan pieredzes trūkuma un nejaušas nevērības dēļ, 
gan tāpēc, ka savulaik valdījuši maldīgi uzskati, kurus uz savas ādas izjūt 
veselas paaudzes. Lai gan mēdz teikt, ka āda atceras visus pāridarījumus, 
ar zinošu speciālistu un mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību daudz ko izdodas 
vērst par labu. Bet to, cik noturīgs būs sasniegtais efekts, lielā mērā nosaka 
rūpīga un pareiza ādas kopšana.

– Kos mē ti kas pro duk tu 
klāsts ir plašs, bet nav 
daudz tā du, ku rus var 
ie teikt pēc lā zer pro ce
dū rām. Mek lē jot šā dus 
pro duk tus, ie pa zi nām 
Fran ci jā ra dī to Al ta ca re 
kos mē ti ku, par ku ru bi ja 
la bas at sauk smes gan no 
ārstiem, gan pa cien tiem.
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SpEcIĀLa kOSMētIka. Pa gai dām Lāzermedicīnas klīnika ir vie nī gā vie ta Lat vi jā, kur ie spē jams ie gā dā ties Al ta ca re pro duk tus. 
Ori en tē ties ša jā sor ti men tā pa līdz spe ci āli ap mā cī ti dar bi nie ki
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