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Vienos pavargusios 
moters istorija

Buvau pavargusi nuo visų ir nuo visko, norėjau daužyti lėkštes ir galvą į sieną, skaudėjo 
gerklę. Atvažiavau į Druskininkus... Tik keliom dienom. Apsigyvenau sanatorijoje „Eglė+“ ir 
nudribau ant lovos. Turbūt pirmą kartą per tris paskutiniąsias dienas nusišypsojau – kaip gera 
pabėgt iš namų, kur kiekvienas kampas akis bado, tavo rankų laukia, ir pakliūt į skoningą, 
tvarkingą kambarį, kuriame nėra nei vieno nereikalingo daikto, nei vienos dulkės. Chalatas ir 
patalynė tokia balta, kad nejučiom pagalvoji: ir kuo gi galima taip švariai išskalbti. Mintis, kad 
bent kelias dienas man niekuo nereikės rūpintis, veikia palaimingai. Vienintelis dalykas, kurį 
turiu prisiminti, tai laiku nueiti į procedūras, bet ir tai gali priminti gražios, iš prigimties links-
mos ir draugiškos gydyklos registratūroje dirbančios vietinės dzūkaitės (net man, tradicinės 
orientacijos moteriai, šilta nuo jų šypsenų). Tiesa, dar reikia neužmiršti laiku valgyti: švediškas 
stalas – tris kartus per dieną – proga ugdyti valią ir neprisikrauti per daug.

 Sanatorijos gydytoja, pamačiusi mano gerklę ir 
liūdnas akis, pirmiausia patarė šiltą perlinę vaistažolių 
vonią. Vonioje užmerkiau akis ir jau po kelių minučių 
jaučiausi tarsi bėgiočiau po vaikystės pievas. Keista, 
pagalvojau, kodėl vaikystėje pievos kvepėjo labiau... 
Gal nosis arčiau žemės buvo, o gal mes, 
suaugusieji, net pievoje nebemokame 
visa savo esybe pasinert į ją. Žiūrime 
į gėlę, o galvojame, kad reikėtų įsigyti 
tokios spalvos suknelę, o gal dar ką nors. 
Visko reikia dar ir dar, ir kuo greičiau. Ir 
tik netikėtos problemos dažną priverčia 
pagalvoti, kad reikia visai ko kito, reikia 
sveikatos, sielos ramybės, harmonijos. 
Reikia suvokti, kad esi gamtos dalis ir 
paklusti jos dėsniams. 

Rūpintis savimi būtina sąmoninga 
motyvacija, šiek tiek įgūdžių ir teisingos nuostatos. 
Sakysite, ir pinigų... Taip, bet juk kartais, norėdami 
save paguosti ar pamaloninti, nemažai išleidžiame ne 
itin sveikoms pramogoms ar pirkiniams . Sanatorijoje, 
ypač tokioje kaip ši, kur vienu metu gali apsistoti dau-
giau nei 15 00 žmonių, o gydyklose siūloma daugiau 
kaip 100 įvairių gydomųjų mineralinio vandens, gy-
domojo ir baltojo purvo, kineziterapijos, fizioterapijos, 
masažų, psichoterapijos procedūrų, aptarnaujama 
kelias lygiais . 

Po kvapnios vonios, pusvalandžio pamąstymų 
druskų kambaryje, kur ramus kaimyno knarkimas 
persipina su vaizdų ir muzikos simfonija ekrane, po 
inhaliacijų su bičių pikiu, vėl grynai lietuviškas produk-
tas (man patinka tos teorijos, kad geriausiai žmogų 

veikia produktai, pagaminti ar išgauti tavo gimtojoje 
žemėje) ir gerklė nurimsta. 

Kitą rytą jau noriu į baseiną. Tiesa, praleidžiu 
rytinę mankštą, bet nesu kolektyvinių ritualų mėgėja, 
tai ir nesigailiu. Atvažiavau norėdama pabūt viena, 

sanatorija labiausiai tam tinkama vieta, niekas ne-
varstys tavęs akimis, kodėl viena, čia tai natūralu. Ir 
atvirkščiai, norintys susirast bendraminčių, visada ras 
su kuo pakalbėt poilsio kambaryje ar prie sanatorijos 
teritorijoje esančios mineralinio vandens biuvetės. Čia 
galima atsigerti ar pasiimti su savimi dviejų skirtingų 
mineralinių vandenų. Abu iš jų gali būti šilti arba šalti. 
Gal kiek juokinga, bet po paros aš jau gana žvali ir 
smalsi . 

Dažnai žmogus nueina klystkeliais, atsisako natū-
ralių dalykų, dėl stebuklingo chemijos poveikio,  bet 
dažniausiai vėl atsigręžia į tikruosius, žemės teikiamus 
lobius. Sako, kad čia gydymui naudojamas durpinis 
purvas, kasamas Jovaišių karjere, priklausančiame 
„Eglės“ sanatorijai. Be to, jis prisodrinamas čia pat 

iš gręžinių išgaunamu mineraliniu vandeniu. Iš trijų 
ar keturių šimtų metrų trykštantys šaltiniai yra mūsų 
žemės dalis. Jie turi unikalų, ypatingą poveikį mūsų 
kraujagyslėms, sąnariams, skrandžiui – visam kūnui. 
Mėgaujuosi purvo procedūra ir jaučiu kaip per odos 
receptorius pradeda reaguoti visos organizmo siste-
mos, viskas nurimsta, atsipalaiduoja . 

Dar po kelių procedūrų užsimanau puodelio geros 
kavos, suprantu, kad čia kavos gal ir nereiktų, bet 
kaip apmąstysi, kas čia su tavim vyksta be puodelio 
kavos . Erdviame Sveikatos bare puiki kava, klasikinis 
džiazas ir netgi mano mylimų dailininkų M. Skudučio, 
B. Gražio ir kitų tapyba.

Vakare vaikštinėjau po išmintingai sutvarkytą 
teritoriją, o pasivaikščiot tikrai yra kur, mat tai lyg 
atskiras pušynų apsuptas sveikatos miestelis, esantis 
atokiau nuo miesto centro, išsidėstęs daugiau nei 20 
ha teritorijoje. Prie fontano gal kokių 50 žmonių bū-

relis dainavo pritardamas akordeonistei . 
Senyva, bet puikų balsą turinti  moteris 
traukė lenkiškas, rusiškas ir vokiškas 
savo jaunystės dainas, jai pritarė lūpine 
armonikėle grojantis vyras. Pasirodo 
tokie koncertai jau kelintą vakarą vyksta 
stichiškai, kai kurie poilsiautojai net ašarą 
braukė. 

Išvažiuot išties buvo gaila: per mažai 
vaikščiojau mišku, nespėjau išsinuomot 
dviračio, o čia tokie patogūs takai, neiš-

bandžiau juodojo molio procedūrų ir dar daug ko, kas 
man rūpėjo. Išsivežiau norą sugrįžt, o tai pagalvojau, 
išties pliusas „Eglei+“ ir visai sanatorijai.

Atvažiavau norėdama pabūt 
viena, sanatorija labiausiai 

tam tinkama vieta . . .
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Sanatorijoje – ne tik 
poilsis, bet ir aktyvus 
gydymo procesas

Lietuviški kurortai neatsiejami nuo juose įsikūrusių sanatorijų bei iš gamtos gaunamų 
dovanų – mineralinio vandens ir gydomojo purvo. Į sanatoriją atvyksta tiek norintys gydytis, 
tiek ir profilaktiškai pasistiprinti, atgauti darbingumą bei gerą savijautą, nes čia sukuriamos 
visos galimybės visapusiškai gydyti įvairius susirgimus bei stiprinti organizmą.

Reabilitacijos teikiama nauda
Reabilitacija yra viena iš aktyviausių gydymo 

rūšių, todėl, vykstant reabilitacijai, reikėtų nusiteikti 
ne poilsiui, o aktyviam gydymo procesui . Reabili-
tacija taikoma gydant ar stiprinant imunitetą šiais 
atvejais: nervų sistemos ligos; judamojo-atramos 
aparato pažeidimai; kraujotakos sistemos ligos; 
kvėpavimo sistemos ligos; traumos, ortopediniai 
pakitimai; endokrininės ligos.

Reabilitacija dažniausiai skiriama, jei pacientas 
serga ūmine liga ar buvo lėtinės ligos paūmėjimas, 
po įvairių operacijų – tuomet gydytojas ligoniui 
skiria medicininę reabilitaciją kaip sekantį gydymo 
etapą. Tokiais atvejais į fizinės reabilitacijos įstaigą 
ar sanatoriją pacientas turi važiuoti nedelsiant ir ten 
tęsti gydymą. Gydantis gydytojas reabilitacijai gali 
siųsti pacientą esant sunkiai jo būklei, pavyzdžiui, 
po traumų, ūminių ligų kraujotakos, judėjimo atra-
mos aparato, virškinimo, taip pat sergančius nervų, 
kvėpavimo sistemos ligomis (pavyzdžiui, bronchine 
astma, komplikuota plaučių liga). 

Mineralinis vanduo – gyvybės šaltinis
Specialistai vienbalsiai sutinka, jog visi minera-

liniai vandenys daugiau ar mažiau teigiamai veikia 
žmogaus organizmą, tačiau skiriasi jų cheminė 
sudėtis, fizinės savybės. Mineraliniai vandenys, 
gaunami iš žemės gelmių, yra idealiai švarūs, juose 
mažiau žmogui ypač kenksmingo sunkiojo vande-
nilio. Tai labai svarbu, nes Pasaulinės sveikatos 
organizacijos duomenimis, apie 80 proc. visų ligų 

kyla dėl blogo vandens.
Mineraliniai vandenys geriami sergant lėtiniu 

skrandžio uždegimu su sumažėjusiu skrandžio 
sulčių rūgštingumu, skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige (nepaūmėjusia), lėtiniu storosios 
žarnos uždegimu, lėtiniu vidurių užkietėjimu, lėtiniu 
tulžies pūslės ir latakų uždegimu, pradinėse lėtinio 
hepatito stadijose, tulžies pūslės akmenlige, kai 
kuriomis šlapimtakių ligomis ir inkstų akmenlige 
(pooperaciniu periodu), medžiagų apykaitos su-
trikimais, cukriniu diabetu (lengvomis formomis).

Gydomojo purvo galia
Įvairių ligų bei negalavimų gydymui idealiai 

tinka durpinis purvas, kadangi durpės yra ilgai 
trunkančio augalinių organizmų irimo (beveik 
nepatenkant deguoniui) produktas. Gydomųjų 
durpių veikimo mechanizmų paaiškinimui yra įvairių 
hipotezių. Manoma, kad purvo procedūros, veikda-
mos per odos mechaninius, šiluminius, cheminius, 
skausminius ir kitus receptorius, sukelia sudėtingas 
refleksines reakcijas. Visų pirma, pradeda veikti 
trofiniai (audinių mitybos) refleksai. Odoje atsipa-
laiduoja biologiškai aktyvios medžiagos, per kurias 
pradeda reaguoti visos organizmo sistemos .

Skiriamos trys gydomojo purvo procedūros 
fazės. Pirmoji – refleksinė-išorinė fazė, kurios 
metu purvo energija paveikia odos receptorius, 
per kuriuos yra paveikiama centrinė nervų sistema. 
Toliau seka antroji fazė – neurocheminė, kurios 
metu atsipalaiduoja biologiškai aktyvios medžiagos, 

1 . Švelnus kurorto klimatas, tyras pušynų oras ir rami 
aplinka padeda produktyviai pailsėti ir pasisemti fizinių 
ir vidinių jėgų. 
2 . Specialiai nuodugniam organizmo ištyrimui ir 
būklės įvertinimui sanatorijoje papildomai skiriamos 
diagnostinės procedūros bei kvalifikuotų specialistų 
konsultacijos .
3 . Tiek reabilitacija, tiek sanatorinis gydymas yra vieni 
iš efektyviausių įvairių ligų bei negalavimų gydymo 
rūšių, todėl, vykstant į sanatoriją, reikėtų nusiteikti ne 
poilsiui, o aktyviam gydymo procesui .

kurios, cirkuliuodamos kraujyje, stimuliuojančiai 
veikia nervų sistemą. Trečioji fazė – atoveiksmio, 
trunka ilgiausiai (nuo 2 iki 24 valandų ir ilgiau). 
Dėl purvo aplikacijų sukeltų organizme poslinkių, 
normalizuojasi įvairios funkcijos, gerėja audinių 
ir organų kraujotaka, mityba, didėja deguonies 
įsisavinimas, aktyvėja vidaus sekrecijos liaukų 
veikla, ypač jeigu ji buvo nepakankama, gerėja 
įvairių uždegiminio proceso produktų pašalinimas. 

Gydomasis purvas rekomenduojamas esant: 
judamojo-atramos aparato organų (stuburo, kaulų, 
sąnarių, raumenų, raiščių ir kt.) susirgimams, nervų 
sistemos susirgimams, virškinimo sistemos ligoms, 
periferinių kraujagyslių susirgimams, traumų, 
nudegimų, nušalimų liekamiesiems reiškiniams, 
ausų-nosies-gerklės ligoms.

Gamtos prieglobsčio ir profesionalų derinys
„Eglės“ sanatorijos gražiausiuose Lietuvos kuror-

tuose – Druskininkuose ir Birštone – tai gilias gydymo 
tradicijas puoselėjantys gydymo ir reabilitacijos 
centrai su mineralinio vandens ir gydomojo purvo 
gydyklomis, gydomaisiais ir diagnostiniais kabinetais, 
mineralinio vandens biuvetėmis. 

Šimtmečius šiuos du kurortus garsinę natūralūs 
veiksniai – mineralinis vanduo ir gydomasis purvas 
dabar „Eglės“ sanatorijose derinami su šiuolaikinė-
mis technologijomis . Tai sukuria puikias galimybes 
visapusiškai gydyti įvairius susirgimus bei stiprinti 
organizmą.

„Eglės“ sanatorija
Birštone

Adresas: Algirdo gatvė 14,
Birštonas LT-59204                    

Telefonas rezervacijoms:
+370 319 42  142                                     

(Rezervacijų skyriaus darbo laikas:
I-V –  8 .00-17 .00 val .)

Faksas: +370 319  42 152
El. paštas: birstonas@sanatorija.lt

 
„Eglės“ sanatorija

Druskinikuose
Adresas: Eglės g. 1,

LT-66251 Druskininkai
Informacija ir rezervacija:

I-IV – 7 .30-17 .00 val ., V – 7 .30-16 .00 val .
Telefonai: +370 313 60220, +370 313 60283

Nemokamas telefonas (tik Lietuvoje):
8 800 60500

Faksas: +370 313 60238
El. paštas: druskininkai@sanatorija.lt
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Kauno klinikose - 
modernus lazeris 
sveikai odai

Išsiplėtusių odos kraujagyslių ir krau-
jagyslinių darinių šalinimas .

 Tai saugi procedūra, atliekama visose kūno 
srityse, išskyrus odą aplink akis. Didelės energi-
jos lazerio šviesą sugeria kraujo pigmentas he-
moglobinas. Karštis paveikia kraujagyslės sienelę 
(įvyksta jos trombozė), todėl ji užsidaro. Išsiplė-

tusių odos kraujagyslių šalinimą, jei reikia, galima 
kartoti po 4 savaičių. Po procedūros patartina 
vieną savaitę netepti vietinių vaistų ir neatlikti 
kitų kosmetikos procedūrų. Labai svarbu saugoti 
odą nuo tiesioginių saulės spindulių. Gydytojas 
dermatologas suteiks patarimų apie raustančiai 
odai skirtą dermatologinę kosmetiką ir vaistus. Po 
kojų išsiplėtusių kraujagyslių šalinimo per pirmąsias 
3 dienas reikia nesportuoti ir mažiausiai 2 savaites 
dėvėti I-II klasės kompresines kojines.

Nepageidaujamų veido plaukų šalinimas.
 Šio lazerio energiją sugeria ir plauko pigmen-

tas – melaninas . Išspinduliuota šiluma suardo 
tik augimo fazės plauko svogūnėlį, ramybės 
fazės plaukai lieka nepaveikti, atauga. Todėl šią 
procedūrą reikia kartoti po 4–8 savaičių ir prieš 

LSMUL Kauno klinikos Odos ir 
venerinių ligų klinika (125 C kab.)

Dovanų kuponai, informacija, 
registracija tel . 8 37 326246

Eiveniu g . 2, Kaunas
www.kaunoklinikos.lt

Daugiafunkcinis Cutera lazeris

a) Išsiplėtusios odos kraujagyslės 40 metų vyrui, 
kuris serga veido rožine, prieš lazerio procedūrą.

b) Kraujagyslių tinklo sumažėjimas po pirmos proce-
dūros Cutera lazeriu .

ją nešalinti plaukų kitais metodais, išskyrus jų 
skutimą peiliuku. Tuo siekiama išsaugoti nepa-
žeistą plauko svogūnėlį ir jo viduje esantį lazerio 
taikinį – melaniną.  

Odos atjauninimas, veido raudonio, ro-
žinės ir šviežio rando koregavimas .

 Cutera lazerio Genesis nedidelių energijos 
dozių programa stabdo 
odos senėjimą. Proce-
dūra atliekama lazerio 
spindulį nukreipiant per 
atstumą nuo odos pavir-
šiaus trumpais nedidelės 
energijos impulsais . Jis 
prasiskverbia į odą ir ter-
minis poveikis paskatina 
kolageno atsinaujinimą. 
Tai įvyksta be viršutinio 
odos sluoksnio pažei-
dimo, todėl pacientas 
po procedūros gali tęsti 

kasdienę veiklą. Norint pasiekti geresnį atsaką, 
reikia 3–4 procedūrų, kurios kartojamos kas 
2–4 savaites .

Modernus daugiafunkcinis lazeris odai 
naikina veido raudonį, nepageidaujamus 
plaukus, stabdo odos senėjimo procesus.

Lazerio procedūros yra saugios, odos 
pažeidimų rizika yra minimali. 

 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoni-
nės Kauno klinikų Odos ir venerinių ligų klinikoje 
veikia estetinės dermatologijos kabinetas. Jame 
odos procedūros atliekamos moderniu daugia-
funkciniu Nd-YAG lazeriu Cutera . Lazeriu dirba 
patyrę dermatologai, kartu teikiama kvalifikuota 
konsultacija . 

Jungtinių Amerikos 
Valstijų specialistų kurtu 
lazeriu per pusę metų 
Kauno klinikose atlikta 
jau daugiau nei 100 
procedūrų. „Pacientų 
atsiliepimai puikūs, – 
teigia Odos ir venerinių 
ligų klinikos vadovė prof. 
Skaidra Valiukevičie-
nė. – Be to, kosmetinių 
lazerio paslaugų įkainis 
Kauno klinikose yra ma-
žesnis nei kitose sveika-
tos priežiūros įstaigose.“

Cutera  lazeris yra itin modernus . Juo atlie-
kamos procedūros yra saugios, odos pažeidimų 
rizika minimali . Lazerio spindulio laikiklis pa-
dengtas aukso dulkėmis, jame integruota odos 
vėsinimo sistema. Atliekant procedūrą nereikia 
papildomai malšinti skausmo . Lazerio spindu-
lio plotas keičiamas rankiniu būdu. Tai leidžia 
veiksmingai šalinti odos kraujagysles ar nepagei-
daujamus plaukus mažame ir didesniame plote. 

Lazerio procedūros atliekamos suaugusiems 
vyrams ir moterims, jei reikia – ir paaugliams 
nuo 14 metų amžiaus. Išsiplėtusių odos krauja-
gyslių šalinimą lazeriu geriausia atlikti šaltuoju 
metų laiku, nes oda prieš procedūrą turi būti 
neįdegusi.
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Kolonoskopinių tyrimų pacientai 
baiminasi nepagrįstai

Nors VšĮ Kauno klinikinės ligoninės medikai pastebi, kad vis daugiau žmonių pasiryžta 
kolonoskopiniams tyrimams, vis dėlto minėtų procedūrų gyventojai vis dar baiminasi. Per 
šių metų 11 mėnesių Kauno klinikinėje ligoninėje jau buvo atlikta per 1200 kolonoskopinių 
tyrimų, iš kurių 330 tyrimų pagal Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą 
apmokėjo ligonių kasos.

„Įdomu tai, kad profilaktiškai siekia pasitikrinti ir 
vis daugiau emigrantų, nes kolonoskopiniai tyrimai 
užsienyje labai brangūs“, – teigė Kauno klinikinės 
ligoninės Chirurgijos skyriaus abdominalinis chirurgas 
ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 
docentas Saulius Bradulskis .

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 
programa skirta 50-74 metų amžiaus asmenims, bet 
gydytojai rekomenduoja juos atlikti ir pacientams 
nuo 40 metų, jei  tarp giminaičių  yra buvę storosios 
žarnos vėžio atvejų. 

Storosios žarnos vėžys – paveldima liga ir jos 
profilaktika būtina pasirūpinti nejaučiant simptomų. 
Atliekant kolonoskopiją, apžiūrima visa storoji žarna 
ir jos terminalinė dalis. Praktika rodo, kad įvairių 
pakitimų randama labai dažnai ir nebūtinai jie būna 
onkologiniai – tai gali būti polipai, gėrybiniai navikai.

Kolonoskopinis tyrimas atliekamas endoskopu . 
„Mūsų ligoninėje, jeigu yra indikacijos arba pageidau-
ja pacientas, tyrimas atliekamas naudojant sedaciją 
(dalinę nejautrą), nes daliai žmonių net prisilietimas 
prie šios vietos sukelia diskomfortą. Jeigu tyrimas 
atliekamas profesionaliai, dažnai net nereikia taikyti 
nejautros ir po 15-20 minučių pacientas jaučiasi taip 
pat, kaip ir prieš tyrimą“, – aiškino doc. S. Bradulskis.

Nustačius polipą arba kitą gėrybinį naviką, re-
komenduojama juos pašalinti, nes jie gali sukelti 
onkologinius susirgimus . Tokios operacijos atliekamos 
labai dažnai – per šiuos metus VšĮ Kauno klinikinėje 
ligoninėje polipai iš pacientų storosios žarnos buvo 
šalinti jau 155 kartus . 

„Ši operacija yra neilgai trunkanti ir efektyvi. Pa-
cientas išleidžiamas namo tą pačią arba kitą dieną“, 
– pasakojo doc . Saulius Bradulskis .

Deja, kai kada, esant išplitusiam navikui, gydy-
tojai pacientui rekomenduoja chirurginį gydymą. 
Operacijos metu iškeliama tik ta žarnos vieta, kurią 
būtina pašalinti. „Šiuo metu ligoninėje turima medi-
cininė aparatūra yra viena geriausių Lietuvoje, todėl 
baimintis minėtų operacijų nevertėtų“, – sako doc. 
S . Bradulskis . 

Be to, šiuo metu gėrybiniai polipai šalinami ir iš 
skrandžio. Pasak doc. S. Bradulskio, tai taip pat vėžio 
profilaktika, nors specialios ankstyvosios diagnostinės 
programos skrandžio polipams aptikti Lietuvoje dar 
nėra.

Kad ir kaip ten būtų, kolonoskopijų Lietuvos 
gyventojai baiminasi dėl esą sukeliamo stipraus 
skausmo. Bet naudojant sedaciją, šiuolaikinę gerą 
aparatūrą to bijoti visiškai nereikia. „Labai dažnai po 

tyrimo paklausiu pacientų, ar išties reikėjo tyrimo taip 
bijoti, tai absoliučiai didžioji dauguma jų pasakydavo, 
kad tyrimo baimindavosi visiškai nepagrįstai“, – pa-
sakojo doc . S . Bradulskis .

Pacientams daugiausiai baimės įvaro draugai ar 
pažįstami, apie kolonoskopijas girdėję tik iš nuogirdų.

Kauno klinikinėje ligoninėje dėl kolonoskopinių 
tyrimų pacientus konsultuoja LSMU specialistai, 
dirbantys Kauno klinikinės ligoninės konsultacinėse 
poliklinikose . 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 
programoje pacientai gali dalyvauti vieną kartą per 2 
metus. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai, 
galintys objektyviai patvirtinti storosios žarnos vėžio 
diagnozę.

Diagnozavus storosios žarnos vėžį I stadijoje, 
gydymo efektyvumas yra šimtaprocentinis. Diagno-
zavus II stadijos vėžį išgyvena 80-90 proc. pacientų. 

Kauno klinikinės ligoninės I-oji 
konsultacinė poliklinika

+ 370 37 306045
II-oji konsultacinė poliklinika 

+370 37 422 668
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Ko vengti norint turėti sveiką 
imuninę sistemą?

Artėjant šaltajam metų sezonui, papildoma sveikatos apsauga susirūpina tiek vartotojai, tiek 
farmacininkai. Vyrauja įvairių nuomonių, ar imuninė sistema turi pati gebėti susidoroti su išky-
lančiais sunkumais, ar būtina jai padėti. Tačiau, vieningai sutariama, jog rūpintis savo sveikata, 
ypač artėjant žiemai tiesiog būtina.

Dažnas mūsų galėtų išvardinti produktus, 
vartojamus žiemą siekiant stiprinti imuninę sis-
temą: česnakai, svogūnai, citrinos, ežiuolė ir t. t. 
Sveikos gyvensenos propaguotojai aktyviai ragina 

naudotis Lietuvos gamtos dovanomis, turtingomis 
tiek vitaminu C, tiek kitomis medžiagomis ir rink-
tis spanguoles, šaltalankius, erškėtrožes. Įvairių 
natūralių preparatų siūlo ir vaistinės. Vienas jų 

– „Spygliuočių eliksyras“, kuris, teigiama, 
sukurtas mūsų krašto augalų pagrindu. O 
kur dar įvairūs „supermaistai“ iš už jūrų 
marių? Akivaizdu, kad naudingų sveikatai 
produktų pasiūla – išties didelė. Tačiau, 
būtina žinoti, jog visos mūsų pastangos 
bus bevaisės, jeigu dažnai naudosime 
imunitetą „naikinančius“ produktus, kuriu 
apstu parduotuvių lentynose.

Vienas didžiausių priešų – CUKRUS, 
ne veltui pramintas „baltaisiais nuodais“. 
Padidėjęs cukraus kiekis kraujyje (po sal-
dumynų suvalgymo) blokuoja imuninės 
sistemos ląstelių veiklą, jas paralyžiuoja. 
Cukrus naikina vitaminą C. Saldainiai 
su šiuo vitaminu neturi nieko bendra su 
sveikatos stiprinimu! Tai labai svarbu įsi-
sąmoninti anūkus mylintiems seneliams. 
Jeigu norite palepinti mažylį, geriau pavai-
šinkite jį vaisiais, uogomis, riešutais, o ne 
saldainiais ar sausainiais . Nepamirškime, 
jog labai daug cukraus „slepiasi“ mūsų 

UAB „Natūralaus gydymo centras“
Savanorių pr. 284, Kaunas

(Ortopedijos technikos pastatas
II aukštas)

Tel . 8 682 92261, 8 37 710 602
www.ngc.lt

kasdieniuose produktuose – duonoje, pomidorų ir 
kituose padažuose, saldžiuose pieno gaminiuose 
(sūreliuose, jogurtuose), įvairiuose gėrimuose (ne 
tik vaisvandeniuose, bet ir daugelyje vaisių sulčių, 
parduodamų tetrapakuose).

Antra produktų grupė, kurios reikėtų vengti – 
konservantais „praturtintas“ maistas. Pavyzdžiui, 
greitas maistas, užpilamos sriubos, makaronai, 
greitai paruošiami pusgaminiai, sultinio kubeliai 
ir pan. Toks maistas mūsų imunitetui, sveikatai 
tikrai nėra naudingas. Nedaug nuo jo atsilieka 
ir rūkyti, konservuoti mėsos, žuvies gaminiai. Jų 
sudėtyje dažnai būna benzpireno, kuris slopina ne 
tik imunitetą, bet ir turi įtakos su nevaisingumu 
susijusioms problemoms .

Natūralaus gydymo centre konsultuojame 
įvairiais mitybos klausimais. Laukiame tiek tų, 
kurie nori koreguoti svorį, sveikiau maitintis, 
tiek sergančiųjų įvairiomis ligomis (diabetu, ko-
litu, psoriaze ir pan.), tiek netradicinės mitybos 
sekėjų (žaliavalgių, veganų). Mūsų specialistai 
natūraliomis priemonėmis padeda įveikti sveikatos 
problemas, taikomas gydymas dėlėmis, ozonu, 
akupunktūra, homeopatija, vaistažolėmis. Atlie-
kami maisto netoleravimo testai, plaukų tyrimas, 
osteopatinė kūno korekcija.

Klinika „Sveika oda” – visų odos pro-
blemų sprendimas vienoje vietoje

Teisingai sakoma, kad oda yra viso organizmo veidrodis. Sveika oda spinduliuoja vidinį ir 
išorinį žmogaus grožį bei harmoniją. Vis tik daugelis mūsų nors kartą gyvenime susidūrėme 
su mažesnėmis ar didesnėmis odos problemomis.

Klinika „Sveika oda’’ – specializuota odos ligų 
ir estetinės medicinos klinika. Joje dirba patyrę 
dermatologai ir plastinės chirurgijos gydytojai, kurie 
nuolat atiduoda daug laiko, energijos ir pastangų, 
kad tobulėtų ir galėtų pasiūlyti klinikos lankytojams 
pažangiausius diagnostikos ir gydymo metodus bei 
malonų aptarnavimą. 

„Klinikoje dirbančių dermatologų specialios žinios, 
ilgametė darbo patirtis, įgūdžiai bei turima garsių 
gamintojų medicininė aparatūra leidžia teisingai 
interpretuoti odoje atsiradusius pakitimus ir spręsti 
bet kokią atsiradusią odos problemą. Mūsų pacientai 
dažnai sunkiai įsivaizduoja, kokių šiuolaikiškų odos 
ligų diagnostikos ir gydymo metodų esama” , - sako 
dr. Raimundas Razukevičius, specializuotos odos ligų 

ir estetinės medicinos klinikos „Sveika oda” vadovas. 
Pasitelkus modernius šiuolaikinius diagnostikos ir 
gydymo metodus, klinikos lankytojai konsultuojami, 
tiriami ir gydomi dėl įvairių alerginių, infekcinių, užde-
giminių bei grybelinių odos, plaukų ir nagų susirgimų. 
Panaudodami ilgametę savo darbo patirtį odos vėžio 
ir ikivėžinių susirgimų srityje, gydytojai dermatologai 
konsultuoja vaikus ir suaugusius dėl įvairių apgamų, 
ikivėžinių, gerybinių ir piktybinių odos ligų. Klinikoje mi-
nėtų susirgimų diagnostikai naudojamas skaitmeninis 
videodermatoskopas gali padėti anksti įtarti ir diagno-
zuoti besikeičiančius odos darinius bei išvengti odos 
vėžio, ypač melanomos, atsiradimo galimybių. Tiksliai 
nustačius diagnozę ir įvertinus numatomo gydymo 
efektyvumą, atliekamas neskausmingas gerybinių ar 
ikivėžinių odos darinių šalinimas moderniu chirurginiu 
anglies dioksido lazeriu, kai kuriems dariniams - skystu 
azotu arba chirurginiu būdu. Jaunatvinių spuogų 
problemoms spręsti šalia įprastinio medikamentinio 
gydymo efektyviai taikomas fotodinaminis gydymas, 
alerginių ligų priežastims nustatyti atliekami alerginiai 
odos mėginiai. 

Estetinės ir gydomosios dermatologijos proble-
moms spręsti klinikoje naudojami modernūs šiuo-
laikiniai medicininiai lazeriai, atitinkantys pasaulinius 
efektyvumo ir saugumo reikalavimus. Veido raudonis, 
išsiplėtę veido kraujagyslės, įvairūs įgimti ar įgyti krau-

jagysliniai dariniai klinikoje naikinami naudojant spe-
cialų diodinį lazerį. Užtenka atlikti kelias gydomąsias 
procedūras, kad pacientai būtų patenkinti ilgalaikiu 
rezultatu. Jaunatvinių spuogų, veido pigmentinių 
dėmių, veido raudonio gydymui bei nepageidaujamų 
plaukų šalinimui, odos atjauninimui naudojamas 
rotacinės impulsinės šviesos aparatas, kuris leidžia gy-
dyti minėtas problemas, pasirenkant kiekvienu atveju 
skirtingus bangos ilgius . Norintiems pašalinti esamus 
randelius, atjauninti odą, atliekamos frakcinio lazerio 
procedūros. Taip pat klinikos specialistai individualiai 
parenka bei atlieka gydomosios kosmetologijos ir 
mezoterapijos procedūras, šalina raukšles įvairiais 
injekciniais preparatais,  pataria kaip prižiūrėti odą 
šiltuoju ir šaltuoju metų laiku. Plastinės chirurgijos 
specialistai konsultuoja, gydo bei atlieka chirurgines 
procedūras ne tik dėl estetinių problemų, bet ir dėl 
įvairių odos darinių.

   ,,Tvirtai esame įsitikinę, kad klinikoje ,,Sveika 
oda’’ puikūs ilgalaikiai gydymo rezultatai gaunami 
pasitelkus gydytojų specialistų patirtį bei naudojant 
kompleksinius gydymo metodus  . Neretai medikai 
sako, jog norinčių patarti dažniausiai yra labai daug, 
o galinčių teisingai patarti – tik vienetai’’- teigia dr. 
R.Razukevičius.

1 . Klinika „Sveika oda’’ - visų odos problemų sprendi-
mas vienoje vietoje .
2 . Klinikoje siekiama ne tik suteikti modernų ir 
profesionalų gydymą, bet ir sukurti ilgalaikius kliento 
ir gydytojo abipusio pasitikėjimo vertus tarpusavio 
santykius .

Dr. Raimundas Razukevičius
Dermatologijos ir estetinės 

medicinos klinikos „Sveika oda” vadovas   
Savanorių pr. 79, Kaunas

Tel .: 8 37 240080, 8 699 34111
klinika@sveikaoda.lt, www.sveikaoda.lt
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uždegimas yra infekcinės-alerginės kilmės, nutarta 
juos gydyti antimikrobiniais vaistais, o tam geriau-
siai tiko spirito injekcijos.  Tai jau darė italai, tik jie 
naikino ne bakterijas, o pačius mazgus. Tačiau vie-
tiniam bakterijų sunaikinimui pakanka mažų dozių, 
o skydliaukės mazgų audiniui reikia didelių. Doc. A. 
Šimkaus klinikoje atlikti keli tūkstančiai gydomųjų  
skydliaukės mazgų punkcijų. Metodas pasirodė esąs 
saugus, patikimas ir dažnai pakeičiantis chirurgines 
operacijas. Skydliaukė – labai svarbus organas, ją 
reikia ne šalinti, bet gydyti. Gydymą reikia pradėti 
kuo anksčiau. Kietus ir sukalkėjusius mazgus išgydyti 
sunkiau, gydymas trunka ilgiau, gali likti mazgų 
likučių. Mazgų negydant, gali susiformuoti gerybinis 
ar net piktybinis auglys . Gydymas geriamais vaistais 
pasirodė visai neefektyvus. 

Paskutiniu metu skydliaukės mazgų gydymui 
pavyko pritaikyti dar efektyvesnį ir saugesnį antibak-
terinį vaistą nei spiritas. Jis nežaloja skydliaukės, jos 
nervų, kraujagyslių bei prieskydinių liaukų, naikina 
tik bakterijas, o mazgai pranyksta savaime . Naujasis 
gydymo būdas ir saugo sveikatą, ir daug pigesnis už 
operacijas . Šiam gydymo 
būdui 2008 m. Lietuvos 
verslo planų konkurse 
vyriausybinė komisija 
skyrė antrąją vietą ir 
premiją. Tai labai didelis 
doc . A . Šimkaus klinikos 
darbo įvertinimas. 

Šimkaus klinika 
„Therapia scientifica“

Savanorių pr. 287-329, Kaunas
8 37 311579, 8 674 50862

docasimkus@gmail.com
www.terapija.lt

Skydliaukės mazgų gydymas
Jau daugiau kaip 16 metų Vakarų Europoje vėžys gydomas 95% etilo spiritu. Lietuvoje, doc. 

A. Šimkaus individualioje įmonėje, naudojamas skydliaukės mazgų gydymas be operacijos, 
vaistus švirkščiant tiesiai į mazgus. 

Garsus Italijos onkologas-radiologas T . Livraghi 
darydavo gydomąsias įvairių organų vėžio punkci-
jas – į vėžį ir jo metastazes švirkšdavo etilo spiritą, 
kuris naikindavo vėžinį audinį. Jam kilo mintis taip 
naikinti ir paprastus, ne vėžinius, skydliaukės maz-
gus . Rezultatai buvo labai geri . 1990 m . T . Livraghi 
su bendradarbiais paskelbė straipsnį ir naujasis 
metodas ėmė sparčiai plisti. 

Švirkščiamas į audinius, etanolis sukelia ląstelių 
nekrozę, daugeliui pacientų žymiai sumažėja ar 
pranyksta mazgai bei tirotoksikozė, mazgų sukel-
tas trachėjos poslinkis. Etanoliu gali būti gydomi 
neaktyvūs bei aktyvūs autonominiai eutiroziniai ar 
toksiniai mazgai, cistos, cistiniai mazgai, pavieniai 

ir daugybiniai gerybiniai augliai .  Mazgai paprastai 
gydomi injekcijomis, atliekamomis 1-2 kartus per 
savaitę. Iš viso dažniausiai reikia 4-12 injekcijų.

Dabar šis efektyvus, saugus, gerai toleruojamas, 
lengvai atliekamas ambulatorinėmis sąlygomis 
gydymo būdas naudojamas Italijoje, Vokietijoje,  
Danijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, 
Rusijoje  ir kitur . Laikoma, kad jis gali pakeisti gydy-
mą vaistais  arba radioaktyviuoju jodu bei chirurginį 
skydliaukės mazgų šalinimą. Šalutiniai reiškiniai 
yra nežymūs ir greitai praeinantys: dažniausiai tai 
nedidelis ar vidutinis skausmas injekcijos vietoje . 
Rimtesnės komplikacijos labai retos. Procedūra 
atliekama greitai, nuskausminimas  nereikalingas, 

po jos nebūtina gulėti, nereikia ligonio stebėti. 
Mazgai neatsinaujina arba tai pasitaiko retai . 
Gydymas etanoliu neapsunkina chirurginės 
operacijos, jei kartais ją vėliau tenka daryti.

Klinikiniai stebėjimai leido spėti, kad 
skydliaukės mazgų priežastis – vietinis 
uždegiminis procesas. 1987-88 m. doc. A. 
Šimkus pradėjo juos gydyti priešuždegiminiais 
vaistais – geriamaisiais gliukokortikoidais . 
Vaistai mažino skydliaukės mazgus, bet 
jiems buvo sunku prasiskverbti į sukietėjusį 
ar sukalkėjusį mazgų audinį – geriau švirkšti 
mažesnes vaistų dozes tiesiai į mazgus. 1989 
m. pradėta skydliaukės mazgus gydyti šių 
vaistų injekcijomis. Gavus teigiamą efektą, 
metodas buvo tobulinamas . Tolesniems 
klinikiniams stebėjimams parodžius, kad 

2015 metai:

VŠĮ „Socialinio solidarumo institutas” 
NAUJOJI KLINIKA plečia savo veiklą
Gydytojo konsultacija, extra tyrimai, pažymos vaikams, studentams, dirbantiesiems, neį-
galiesiems be išankstinės registracijos. Tel. 8 644 11163.

VŠĮ „Naujoji Klinika“
+370 614 51019

info@naujojiklinika.lt
  naujojiklinika15@gmail.com

www.naujojiklinika.lt

Konsultuoja gydytojai ir kiti specialistai:
• Bendrosios praktikos (šeimos)
• Psichiatras - vaikų ir suaugusiųjų
• Ortopedas-traumatologas vaikų ir suaugusiųjų 

(dėl plokščiapėdystės, klubo, kelio sąnarių ne-
išsivystymo, deformacijų, endoprotezavimo, po 
traumų. Hialurono rugšties injekcijų į kelio, klubo 
sąnarius. Kontraktūrų gydymas)

• Endokrinologas
• Akušeris-ginekologas
• Odontologas
• Otorinolaringologas
• Kardiologas
• Neurologas
• Reabilitologa
• Geriatras

Atliekami bendrieji bei specialieji kraujo 
tyrimai:
• Extra Mikroskopinis kraujotakos ir imuniteto 

tyrimas
• Vidaus organų, vaikų klubo  sąnarių 
• echoskopija
• Onkocitologija ir kita ankstyva vėžio diagnostika
• Alzheimerio ligos ir kitų demencijų diagnostika

Dedami nemokami silantai vaikams.
Teikiamos kineziterapijos, masažo, globos, 
slaugos paslaugos į namus. 

Vyksta diabeto ir sveikos gyvensenos mokyklos 
paskaitos x 1mėn. Kviečiame nemokamai dalyvauti 
klinikos pacientus, tėvelius ir mokytojus.
 

Kviečiame atvykti, prisiregistruoti ir naudotis 
mūsų paslaugomis 24 valandas per parą!
„Naujosios klinikos“ medikai vyksta į įmones ir tikrina 
įmonių personalo sveikatą, išrašo reikiamas pažymas 
į darbovietę, ginklui gauti. Patikrinamas regėjimas, 
klausa, kraujospūdis, atliekami kraujo tyrimai, pati-
krinamas širdies ir plaučių darbas. Paaiškėjus, kad 
kuris nors darbuotojas turi sveikatos sutrikimų, jis 
bus nukreiptas pas atitinkamus medicinos specialis-
tus,  rekomenduojama pasidaryti konkrečius tyrimus. 
Atsiradus neįgalumo požymiams nukreipiamas į NDNT 
neįgalumui ir/ar specialiesiems slaugos poreikiams 
nustatyti .

ŠEIMOS KLINIKA
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Tuberkulioze sergantiems  
vaikams dovana – gintarinė palata

Kauno klinikinėje ligoninėje baigta įrengti gintarais dekoruota palata. Joje bus gydomi 
tuberkulioze sergantys vaikai.  

Sunki ir klastinga liga
Tuberkuliozės epidemiologinė situacija pasta-

ruoju metu šalyje stabilizuojasi, tačiau, remiantis 
epidemiologiniais duomenimis, daugėja sergančiųjų 
vaistams atsparios tuberkuliozės atvejų. Pagrindinės 
priežastys – vėlyva diagnostika bei ligonio nenoras 
gydytis. Jeigu sergama ligos forma, kai organizmas 
skiria atsparias vaistams bakterijas, tenka gydytis net 
iki aštuoniolikos mėnesių.

Kauno klinikinės ligoninės infekcinių ligų skyriuje 
yra 50 lovų, 20 jų sergantiems tuberkulioze. Per 
metus II skyriuje gydoma apie 180 vaikų sergančių 
tuberkulioze, iš visos Lietuvos .

Laukia ilgas gydymas
Tuberkulioze sergantys vaikai 

ligoninėje gydomi ilgai, todėl jiems čia 
sudarytos visos galimybės tęsti mokslą. 
Yra žaidimų ir kompiuterių kambariai, 
dirba auklėtojos - pedagogės. Všį 
Kauno klinikinė ligoninė, rūpindamasi 
mažaisiais pacientais, stengiasi sudary-
ti kuo geresnes gydymo, sveikatinimo 
ir psichologinės gerovės  sąlygas. 
To siekia ir paramos fondas „Saulės 
smiltys“, kurio dėka Vaikų ligų II skyriuje nuo 2008-
ųjų suremontuota net dvylika palatų. O iš viso šis 
fondas su Kauno klinikine ligonine bendradarbiauja 
jau visą dešimtmetį. “Saulės smiltys” padėjo įrengti 
ir žaidimų kambarį, kuriame mažųjų laukia daugybė 
stalo, loginių žaidimų, konstruktorių. Pernai čia at-
sirado muzikinė palata, kurioje vaikai gali klausytis 
muzikos kūrinių. 

Fondo „Saulės smiltys“ dėka 3 kartus per savaitę 
su vaikais užsiima šios organizacijos savanoriai, 
kviečiami dailės terapijos specialistai, psichologai.

Kūnui ir psichikai
Kadangi tuberkulioze sergantys vaikai šios įstaigos 

nepalieka itin ilgai, nuo pasaulio izoliuotiems ligoniu-
kams labai svarbu sukurti jaukią erdvę. Moksliškai 

įrodyta, kad sveikti padeda ne tik tinkamas gydymas, 
bet ir puikus psichologinis mikroklimatas. Fondo įkū-
rėja ir vadovė taip pat tuo nė kiek neabejoja. Idėja 
atnaujinta palatą gintarais kilo dar praėjusį rudenį, o 
pasitarus su ligoninės vadovybe projektas tuoj pat 
buvo palaimintas . - Tai terapijos kabinetas . Tikimasi, 
kad čia lankysis „Saulės smilčių“ kviesti psichologijos 
specialistai, bei gintarų terapijos metodiką taikantis 
specialistas. – pasakojo Marija Dubickienė. 

Gintarinė palata, pasak M. Dubickienės, unikali 
tuo, kad yra dekoruota gintarais: palatoje nutiestas 
gintarinis takelis, įkurdintas gintaro akvariumas su 
smulkiais akmenukais, vaikai juos galės liesti, plauti, 

žvejoti. Palatoje taip pat yra gintaro medelis, gintarinė 
siena ir kiti šio lietuviško aukso akcentai .

Beje, ši erdvė bus atvira ne tik tuberkulioze ser-
gantiems mažiesiems ligoniukams, bet ir kitiems ilgas 
dienas ligoninėje leidžiantiems pacientams.

Gintaras pasirinktas neatsitiktinai
Kodėl pasirinktas būtent gintaras? Marija 

Dubickienė teigia, kad palatos koncepciją renkasi 
pagal pagrindinių rėmėjų siūlymus. O gintaro pa-
latos idėja labai patikusi, ji tokia sava ir lietuviška. 
Šios idėjos vadovės, gintaro terapijos puoselėtoja 
Regina Randienė su dukra Ieva net neabejoja 
gintaro gydomosiomis galiomis ir jo nauda . Lietu-
viškasis auksas stiprina imunitetą, daro teigiamą 
įtaką kvėpavimo takams, palankesnę psichologinę 

Dėl vaikų tuberkuliozės ir  
kvėpavimo takų ligų tyrimų kreipkitės į

Kauno klinikinės ligoninės Vaikų 
konsultacinę polikliniką, 

Baltijos g . 120
Tel . (8-37) 361 855

Darbo laikas: I-V 8-18 val .

1 . Fondas „Saules smiltys“ Kauno klinikinėje ligo-
ninėje padėjo inovatyviai apipavidalinti ir atnaujinti 
16 palatų. Paskutinioji unikali tuo, kad tai bus ne 
tik palata, bet ir terapijos kambarys . Palata yra 
dekoruota gintarais. Joje su tuberkulioze sergančiais 
vaikais dirbs ne tik psichologai, bet ir gintarų terapijos 
specialistas .

2 . Gintaro galiomis nėra abejojama, gintarų terapijos 
puoselėtoja R. Randienė teigia, kad gintaras turi 
gydomųjų savybių ir yra naudingas ne tik psichinei, 
bet ir fizinei sveikatai. Tam pritaria ir skyriuje dirban-
čios pulmanologės. Gintaras stiprina imunitetą, daro 
teigiamą įtaką kvėpavimo takams, to ir reikia  
mažiesiems, tuberkulioze sergantiems pacientams.

atmosferą, o jo vanduo taikomas inhaliacijose. 
Gintaro gabalėliai liesdamiesi prie odos, kaupia 
elektrostatinį krūvį, o oksiduotame paviršiuje 

kaip tik yra daugiausiai gintaro rūgšties. 
Būdama biostimuliatoriumi, laki gintaro 
rūgštis teigiamai veikia kvėpavimo orga-
nus, stimuliuoja nervų sistemą, skatina 
atstatomuosius procesus, gerai veikia 
širdį ir inkstus.

Norintys galėjo prisidėti
Visi norintys galėjo prisidėti prie šios 

gražios idėjos ir dar kovo mėnesį Kauno 
Rotušėje surengtame renginyje, pradėjo 
aukoti gintarus. Susidomėjimo sulaukta, 

bet nemaža dalis gintarų buvo nupirkta iš fondui 
aukojamų lėšų. Nors idėja ir skambėjo gražiai, M. 
Dubickienė atskleidė, kad surinkti lėšas nebuvo 
labai paprasta . 

Gintarinės palatos iniciatoriai tikisi, kad tokie 
darbai padės visuomenei priminti, jog tuberku-
liozė yra sunki ir pavojinga liga, ja serga ne tik 
suaugusieji, bet ir vaikai kuriems ypač reikalingas 
rūpestis ir pagalba. Klaidinga manyti, kad šia liga 
serga tik asocialių šeimų vaikai, ši liga yra tarp 
mūsų ir užklupti gali bet kurį. 

Fondo vadovė užsiminė, kad gintarinė palata 
nėra paskutinis jos darbas Kauno klinikinėje ligo-
ninėje. Iniciatyvi moteris mano, kad kitais metais, 
ligoninėje pavyks įrengti ir medaus palatą.

 . . .palatoje nutiestas gintarinis takelis, 
įkurdintas gintaro akvariumas su 
smulkiais akmenukais, vaikai juos 

galės liesti, plauti, žvejoti

Kauno klinikinės ligoninės profesinės sąjungos nariai dovanojo 1 kg gintarų
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Nugaros skausmai:  
kaip juos įveikti, 
kol ne vėlu?

Šiomis dienomis pastebima tendencija, jog daugėja besiskundžiančių įvairiais nugaros 
skausmais: juosmens, tarpumenčio, kaklo. Nugaros skausmas - organizmo siunčiami signalai 
apie tai, kad mūsų griaučių raumenys yra sustingę, mažiau koordinuoti arba nusilpę, todėl 
perkraunamas pats stuburas. Siekiant to išvengti ir kovoti su nugaros skausmais, gali padėti 
specializuota mankšta.

Nugaros skausmo priežastys
80 proc. nugaros skausmo yra nespecifinės 

kilmės arba, kitaip tariant, nerandama specifinės 
skausmo priežasties – vėžio, infekcijos, lūžio ar 
uždegimo. Tik apie 15 proc. priežasčių sudaro 
užspausto nervo problema. Tačiau ar tikrai taip 
paplitęs nespecifinis nugaros skausmas neturi 
specifinės priežasties. 

Pasak kineziterapeuto, LSMU MA dėstytojo 
bei „Sveiko stuburo mokykla“ 
konsultanto  Vidmanto Zavecko, 
nugaros skausmai gali varginti dėl 
įvairių priežasčių: nugaros traumų, 
taip pat viršsvorio, net rūkymo. 
Pagrindiniai skausmo šaltiniai yra 
stuburo diskai, esantys tarp slanks-
telių, smulkieji stuburo sąnariai ir 
aplinkiniai raumenys. Tačiau šie 
skausmo šaltiniai dar nėra prie-
žastis. O skausmo priežastis yra 
per mažas fizinis aktyvumas, fizinio 
pajėgumo stoka ir raumenų disbalansas. „Nugarą 
skauda dėl labai aiškios priežasties – raumenų 
disbalanso. Ką tai reiškia? Vieni žmogaus kūno 
raumenys nuolat yra pertempti, „veža“ visą krūvį, 
o kiti – atsipalaidavę, judesiuose nedalyvauja. Dėl 
to susidaro disbalansas, sutrinka raumenų koor-
dinacija ir perkraunamas pats stuburas – diskai 
ir sąnariai“, - dalijasi V. Zaveckas.

Dažnai girdime, jog žmonės kaip skausmo 
priežastį įvardina ataugas ir pan. Pasak specia-
listo, yra normalu, jog su amžiumi gali atsirasti 
kaulinių darinių, tačiau reikia žinoti, jog tai nėra  
pagrindinės skausmo priežastys, o laikantis šios 
teorijos, nugarą skaudėtų visiems. „Kaulus judina 
raumenys . Nuo to, kaip raumenys kaulus judins, ir 
priklauso, ar atauga provokuos skausmą, ar ne“, 
- aiškina „Sveiko stuburo mokykla“ specialistas. 

Specialisto teigimu, stuburo išvarža taip pat 

gali nesukelti nugaros skausmo, jeigu yra imamasi 
priemonių ir nėra delsiama.

Skausmams įveikti ir jų išvengti  - spe-
cializuotos mankštos terapija

Moderniausioms medicinos technologijoms 
tobulėjant, lėtiniai skausmai susiję su stuburu, 
žmogaus gyvenime vis dar lieka opia problema. 
Kalbėdamas apie fizinio aktyvumo ryšį su stuburo 
sveikata, V. Zaveckas pabrėžia, kad stuburo, taip 

kaip peties ar kelio sąnario, nepakeisi – su tuo 
pačiu stuburu turime nugyventi visą gyvenimą, 
todėl juo rūpintis privalome atsakingai. Geriausias 
pagalbininkas šiuo atveju yra subalansuotas ir ko-
kybiškas fizinis aktyvumas, specializuotos stuburo 
mankštos. „Nors Pasaulinė Sveikatos Organizaci-
ja, norint išlaikyti sveiką kūną, rekomenduoja 30 
min. per dieną  judėti vidutiniu intensyvumu, iki 
lengvo išprakaitavimo, tačiau įprastas fizinis ak-
tyvumas gali būti nepakankamas ir netikslingas, 
kuomet kamuoja nugaros skausmai. Viena iš daž-
niausių nugaros skausmo priežasčių yra sutrikęs 
dubens neuroraumeninis aktyvavimas ir kontrolė, 
todėl sportuojant savarankiškai, be priežiūros ir 
pasirinkus netinkamus būdus, galima dar labiau 
padidinti asimetrijas ir raumenų disbalansą, ap-
krauti paviršinius, o ne giliuosius raumenis.  Todėl 
reikalingos specializuotos stuburo mankštos, 

kurių metu žmonės išmoksta taisyklingo 
judesio ir suvokia, kaip reikia valdyti savo 
kūną sportuojant, o jau vėliau gali užsi-
imti bet kokia jam malonia fizine veikla. 
Būtent tai padaryti padeda „Sveiko stu-
buro mokyklos“ kineziterapeutai. Tyrimai 
rodo, kad tikslingi fiziniai pratimai esant 
lėtiniam skausmui gali padėti daugiau nei 
kitos pasyvios pagalbos rūšys“, - pasakoja 
„Sveiko stuburo mokykla“  specialistas V. 
Zaveckas .

Svarbu mankštintis taisyklingai, 
konsultuojant specialistams

Neužtenka tik sportuoti, reikia tai dary-
ti tikslingai, o sveikstantiems po nugaros 
traumų ar turint kitų nusiskundimų būtina 
išklausyti specialistų patarimų, siekiant 

nepakenkti sveikatai . „Reguliariai mankštinuosi, 
o nugarą vis tiek skauda.“ Vadinasi, žmogus daro 
klaidą, pasirinkdamas ne tuos pratimus ir visiems 
raumenims tolygiai nepaskirsto krūvio. Jeigu 
skausmas plinta ir į kojas, būtina skubiai kreiptis 
į gydytoją, nes šio skausmo priežastimi gali būti 
stuburo išvarža, kuri užspaudžia nervą. Todėl 
sportuojant būtina specialistų priežiūra, kon-
sultacijos,“ - įspėja kineziterapijos specialistas.

Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, jog nuo nuga-
ros skausmo dažnai bandoma vaduotis įvairiais 
ortopedijos pramonės siūlomais korsetais, kurie 
sušildo bei prilaiko juosmens sritį, tačiau patyręs 
kineziterapeutas įspėja: daroma klaida, jei toks 
korsetas per dieną dėvimas ilgiau nei dvi valan-
das . „Sportuojant privalu treniruoti ne tik nugaros 

raumenis, o taip pat ir gerinti 
pilvo giliųjų raumenų tonusą. Tik 
tvirti ir tinkamai aktyvinami kaklo, 
tarpumenčio ir apatinės nugaros 
dalies bei pilvo raumenys gali 
stabilizuoti stuburą ir tokiu būdu 
„apjuosti“ jį natūraliu raumeniniu 
korsetu. Suformuoti aktyvūs 
raumenys stabilizuos slankstelius 
bei nuims dalį tenkančio krūvio 
kaklui, tarpumenčiui ir nugarai, 
o pats krūvis bus paskirstomas 

lygiomis dalimis visiems liemens raumenims, o ne 
vien pertemptiems nugaros raumenims. Būtent 
šių tikslų ir siekiama įgyvendinti „Sveiko stuburo 
mokykloje” trijų metodikų salėse.

„Sveiko stuburo mokykloje“ specializuotą 
stuburo treniruotę veda medicininį išsilavinimą 
turintys kineziterapeutai . Rodymas, aiškinimas, 
koregavimas – pagrindiniai aktyvios priežiūros 
elementai. Kiekvienas klientas užsiėmimus 
pradeda nuo individualios treniruotės – apžiū-
ros, kurios metu susirenkama visa informacija 
apie nusiskundimus, atliekami tam tikri testai 
– pratimai, kurių metu išsiaiškinamos silpnosios 
raumenų grandys. Klientas yra supažindinamas 
su pagrindiniais treniruotės principais ir jam 
pageidaujant, skiriami pratimai namų darbams. 
Treniruotėse naudojama šiuolaikinė įranga, kuri 
leidžia biomechaniškai tiksliai dozuoti pratimus, 
neperkraunant stuburo tarpslankstelinių diskų ir 
sąnarių sistemos.

„Sveiko stuburo mokykla”, VšĮ 
Vilnius - Žirmūnų g. 70

Tel . 8 672 21007
Kaunas - Rotušės a. 19

Tel . 8 650 77505
info@stuburomokykla.lt

http://www.stuburomokykla.lt

Pagrindiniais skausmo šaltiniais 
yra stuburo diskai, esantys tarp 
slankstelių, smulkieji stuburo 

sąnariai ir aplinkiniai raumenys

STUBURO
MOKYKLA

s v e i k o

STUBURO
MOKYKLA

s v e i k o

www.stuburomokykla.lt
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Stuburo tempimo 
terapija grąžins 
gyvenimo džiaugsmą

Visuomenėje vis dar mažai žinoma apie stuburo ligas, žmonės dažnai nekreipia dėmesio 
į nedidelius skausmus stuburo srityje ir ne iš karto kreipiasi į gydytojus, toliau aktyviai 
sportuoja, nepaiso ergonomikos, taip dar labiau apkrauna stuburą ir gali pagilinti ligą. 
Kad nugara atliktų svarbiausias savo funkcijas, trys sistemos – kaulai, raumenys ir nervai 
– turi veikti kartu. Pažeidus bet kurią iš jų, gali atsirasti skausmas ir sąstingis, ribojantys 
darbingumą.

Mažiausias stuburo sutrikimas neigiamai 
veikia kitų kūno organų būklę, net gali sukelti 
disharmoniją tarp fizinės ir psichinės būsenos. 
Išsivysčiusiose šalyse nugaros pažeidimų 
daugėja nerimą keliančiu greičiu. Gydytojas 
neurologas Saulius Vaidelis, kaip šio rimto ir 
nedarbingumą sukelian-
čio skausmo priežastį, 
įvardija mūsų sėdimą 
gyvenimo būdą darbe ir 
namuose. Jis pabrėžia, 
kad dauguma gyvento-
jų vidutiniškai gyvena 
ilgiau, turi antsvorio ir 
nėra aktyvūs, o tai yra 
svarbūs nugaros skaus-
mą lemiantys r iz ikos 
veiksniai .

„Nugaros skausmas 
yra tik simptomas, bet ne liga, – sako gy-
dytojas neurologas  Saulius Vaidelis . – Jis 
gali kilti dėl įvairių priežasčių, kartais ne-
žymių, lyginant su skausmo intensyvumu ir 
nedarbingumu, tačiau kartais komplikuotų ir 

įsisenėjusių“.

Reikia žinoti, kad tarpslankstelinio disko 
išvaržos atsiradimas – ilgas ir lėtas procesas. 
Kad diskas plyštų, nepatogiai pasisukus ar sun-
kiai kilstelėjus, jis ilgai turi būti traumuojamas, 

t. y., kaulų ir raumenų svertinėje sistemoje 
turi ilgą laiką vyrauti raumenų disbalansas. 
Priklausomai nuo išvaržos lokalizacijos ir už-
spaustų audinių tipo, simptomai būna įvairūs: 
nuo visiško jų nebuvimo iki didelių skausmų, 

jutimo bei judėjimo sutrikimų. Dažniausiai 
skauda juosmens, kaklo, menčių srityse. Taip 
pat skausmas plinta į kitas kūno vietas, įner-
vuojamas pažeisto nervo. Pacientai dažnai 
skundžiasi rankų, kojų, sėdmenų skausmais 
bei tirpimu, tarpšonkauline neuralgija . 

Jei ligonis kreipsis laiku ir išvaržos bus ma-
žesnės, operacijos galima išvengti, o savijautą 
pagerinti gydomąja mankšta, fizioterapija bei 
stuburo tempimu. Stuburo tempimo procedūra 
gali būti taikoma, kai tarpslankstelinio disko 
išvarža ima spausti nervą, atsiranda kojos 
skausmai, pasilenkus, atsikosėjus, kai nusilpsta 

pėdos. Ši procedūra gali 
būti naudojama ir kaip 
stuburo ligų profilakti-
kos priemonė žmonėms, 
dirbantiems sunkų fizinį 
darbą, profesionaliems 
sportininkams ir kt .

Gydymo trukmė pri-
klauso nuo stuburo tem-
pimus atliekančio spe-
cialisto bei naudojamos 
technikos. Šilainių po-
liklinikoje kaklo ir juos-

mens tempimo procedūroms naudojama brangi 
ir sudėtinga įranga, skirta kompiuterizuotai 
stuburo tempimo terapijai. Vienas iš aparatų 
skirtas juosmens srities tarpslankstelinių diskų 
dekompresijos ir stuburo tempimo terapijai, 
kitas – tą pačią procedūrą atlieka kaklo srities 
tarpslanksteliniams diskams . Pastarasis apa-
ratas dar gali ir taikyti lazerio terapiją – taip 
tirpdomos druskų ataugos. 

Daugybė patenkintų ir gyvenimo džiaugsmą 
atgavusių pacientų stuburo tempimo terapiją 
pripažįsta kaip viena efektyviausių, siekiant 
išvengti varginančių nugaros skausmų.

Saulius Vaidelis 
Gyd . neurologas

Kauno šilainių poliklinika
Baltų pr. 7, Kaunas  
Tel . (8-655) 55343, 

Registratūros tel. (8-37) 377771
vaidelissaulius@yahoo.com

Jei ligonis kreipsis laiku ir išvaržos bus 
mažesnės, operacijos galima išvengti, o 
savijautą pagerinti gydomąja mankšta, 

fizioterapija bei stuburo tempimu.



sveikata/ grožis ► 

15

Darbuotojo sveikata –  
darbdavio rūpestis

Vadovaujantis LR įstatymais, kiekvienas darbuotojas privalo tikrintis sveikatą prieš 
įsidarbindamas, o dirbant – tikrintis periodiškai. Klaidinga manyti, jog profilaktiškai svei-
katą tikrintis privalo tik kenksmingose ir pavojingose sąlygose, nes ši procedūra privaloma 
įvairiose paslaugų teikimo srityse dirbantys asmenys.

Nepriklausomai nuo vykdomos veiklos, kie-
kvienoje įmonėje turi teisę dirbti tik laiku sveikatą 
pasitikrinę asmenys. Kaip vykdomi šie įstatymų aktai, 
tikrina Darbo inspekcija, o profilaktinius darbuotojo 
sveikatos patikrinimus reglamentuoja LR įstatymai. 

Darbdavio pareiga yra organizuoti privalomus 
darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti dar-
buotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų 
darbo laiku. Darbuotojų pareiga yra įmonėje nusta-
tyta tvarka pasitikrinti sveikatą. Privalomi sveikatos 

patikrinimai atliekami darbo laiku .
Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslai: įvertinti, 

ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti 
konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; ap-
saugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą 
nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, sie-
kiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos 
pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesi-
nės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti 
išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Sveikatos patikros rezultatai fiksuo-
jami asmens medicininėje knygelėje 
(sveikatos pase) (F 048/a), kuriame turi 
būti su asmens nuotrauka, patvirtinta 
darbovietės antspaudu ir darbdavio 
(arba jo įgalioto asmens) parašu, bei 
papildomai nurodyta: darbo stažas pagal 
profesiją (metais), kenksmingi veiksniai 
ir jų dydžiai, pavojingi darbai konkrečioje 
darbo vietoje, metinės apšvitos dozės 
(gautos darbuotojams, dirbantiems su 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais).

Sveikatos patikrinimus atlieka ben-
drosios praktikos gydytojas, kuris įvertina 
bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos 
būklę: apklausia, surenka duomenis su-

Rasa Borisovienė
Vidaus ligų gydytoja 
UAB „Rasos klinika“

P. Plechavičiaus 5-2, Kaunas
8 37 31 21 11, rasosklinika@gmail.com

Darbo laikas: I-IV: 8-19 val ., V: 8-14 val . 

sijusius su ligomis, pamatuoja kraujospūdį, klauso 
širdies tonus, plaučius, įvertina klausos, regėjimo 
parametrus, psichikos, nervų sistemos veiklą ir kt. 
Taip pat paimamas kraujas, siekiant atlikti bendrą ir 
biocheminį kraujo tyrimus. Prireikus gydytojas gali 
nusiųsti papildomai konsultacijai arba tyrimams. 
Be to, gydytojas informuoja, ar reikalinga tam tikrų 
gydytojų specialistų konsultacija, papildomi tyrimai.

 Kadangi sveikatos patikrinimai yra mokami, 
o jų išlaidos dažniausiai apmokamos iš darbdavio 
lėšų, labai svarbu suvokti tokių patikrinimų esmę ir 
pasirinkti kokybišką paslaugą.

Kaune, P. Plechavičiaus 5-2, įsikūrusios „Rasos 
klinikos“ specialistai atlieka privalomuosius perio-
dinius profilaktinius darbuotojų sveikatos patikri-
nimus darbdaviui ir darbuotojui patogioje vietoje 
bei patogiu laiku. Specialistai atvyks į Jūsų darbo 
vietą ir pasirūpins visomis privalomomis sveikatos 
patikrinimo procedūromis.

Be to, „Rasos klinikoje“ galima įsigyti ekologiškų 
„Jadvygos žolių“ arbatų mišinių. Tai vaistininkės 
ir žolininkės Jadvygos Balvočiūtės sudaryti įvairių 
vaistinių augalų mišiniai, skirti padėti nuo įvairių 
negalavimų. Klinikoje dirbantys specialistai kviečia 
naudotis gamtos turtu ir stiprinti sveikatą natūralio-
mis priemonėmis.

Kokybė, patikimumas ir  
profesionalumas!

Dantų technologai tai „burnos architektai“, kurie ne tik projektuoja, bet ir atstato 
žmogaus kramtymo funkciją, atkuria estetinį vaizdą, suteikiantį pasitikėjimo savimi. 
Šiuo metu dentalinė architektūra žengia sparčiais žingsniais į priekį. Kuriamos naujos, 
inovatyvios medžiagos, technologijos, padedančios išvengti žmogiškų klaidų ir sukurti 
kuo natūralesnę išvaizdą. Tik glaudus paciento, gydytojo odontologo ir dantų technologo 
bendradarbiavimas leidžia pagaminti tinkamą restauraciją. 

UAB „OSDENTI“ – tai aukštos kvalifikacijos 
dantų technologų komanda, dirbanti tik su per 
ilgą darbo patirtį atrinktomis kokybiškiausiomis 
medžiagomis bei moderniausia įranga. 

Norint kuo tobuliau atkartoti gamtos sukurtą 

formą, spalvą bei funkciją, tenka naudotis  ne 
tik manualiniais bet ir kūrybiniais gebėjimais. 
Laboratorijos specialistai nuolat kelia kvalifika-
ciją konferencijose, seminaruose, praktikiniuose 
kursuose semiasi žinių iš geriausių pasaulio 
meistrų.    

Siekiant aukš-
čiausio rezultato, 
dantų technolo-
gų kolektyvas 
bendradarbiauja 
su ki tomis ly-
deriaujančiomis 
Lietuvos bei už-
sienio laborato-
rijomis, naudoja 
inovatyvias CAD/
CAM technologi-
jas: lazeriu mo-
deliuotus karka-
sus; frezuotus 
cirkonio, PMMA 

vainikėlius; skaitmeninį pavaškavimą.

Laboratorijoje gaminami įvairios konstrukcijos 
dantų protezai tvirtinami prie dantų implantų: tai 
prisukami ar cementuojami vainikėliai bei tiltiniai 
protezai ant individualių cirkonio ar standartinių 
titaninių atramų, „all on four“ ir t. t. Taip pat 
gaminami lanko atraminiai protezai fiksuojami 
užraktais, teleskopais, apkabėlėmis.  

Laboratorijos veiklos sritys:

• Įvairių konstrukcijų neišimami dantų 
protezai: ličio disilikato keramika, cirkonio 
keramika, metalo keramika;

• Išimami dantų protezai: akrilinės plokš-
telės, elastinės plokštelės, plokštelės 
su stiklo pluošto armatūriniu audiniu, 
plokštelės su minkštu pagrindu;

• Lankai: chromkobalto, elastiniai;

• Individualios dantų kapos: balinimo, 
bruksizmo, knarkimo, sportininkų. 

Kaune, Veiverių g. 150, įsikūrusi UAB „OSDEN-
TI“ dirba ne tik su Kauno, bet ir su kitų Lietuvos 
miestų klinikomis bei odontologijos kabinetais. 
„OSDENTI“ – maksimali kokybė, nepriekaištingas 
tikslumas. Tai savo profesiją bei darbą mylinčių 
dantų technologų komanda.

UAB „Osdenti“
Veiverių g. 150, Kaunas

8 615 20947 
vytenisorintas@gmail.com
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Verta įsidėmėti :
1 . Negazdinkite vaikų vizitu pas odontologą.

2 . Tėvai turi prižiūrėti vaikų burnos higieną ir (per)
valyti vaikams dantis, kol jie išmoks rašyti arba 
iki 7-8 metų. Valyti dantis reikia du kartus: ryte 
ir vakare, o prasiskalauti vandeniu reiktų kaskart 
užkandus ar atsigėrus saldaus gėrimo.

3 . Vaikams turi būti pritaikyti dantų šepetėliai  
pagal jų amžių, burnos dydį.

Vaikų odontologija: tėvų daromos 
klaidos prižiūrint vaikų dantis

Tėvams vedant vaikus pas odontologą, kartais tenka susidurti su sunkumais. Daug 
priklauso nuo to, kokį pirmąjį įspūdį vaikui paliks odontologo kabinetas ir pats odontolo-
gas. Tėvų pareiga vaiką šiai naujai patirčiai paruošti dar prieš vizitą ir nepadaryti dažnai 
daromų klaidų.

Psichologinis vaiko paruošimas. Vizitas pas 
odontologą vaikui niekada neturėtų būti įvardijamas 
kaip grasinimas už tai, kad jis ko nors nepadarė arba 
padarė blogai. Viena dažniausiai tėvų daromų klaidų 
yra pasakymas: „Tau nieko nebus. Neskaudės“. 
Vaikui negalima meluoti, jam turi būti paaiškinta, 
kad odontologas dantis apžiūrės, kad vaikas turės 
plačiai išsižioti ir parodyti dantukus, o gydytojas 

išvalys burnytę, jei reikės, uždės vaistukų. „Kalbėti 
su vaiku reikia jam suprantamais žodžiais“,- tikina 
UAB Odontologijos klinika „OK“ vaikų odontologė 
Adelė Petruninaitė. Svarbu, kad grįžus namo, į vaikui 
įprastą buvimo vietą, kur jis jaučiasi jaukiai, su juo 
būtų pasikalbėta apie vizitą pas odontologą. 

Burnos higienos priežiūra. Pas odontologą 
reikia lankytis reguliariai, tai viena pagrindinių 

taisyklių, kurių būtina lai-
kytis . Klaidinga manyti, kad 
vaikų dantis reikia pradėti 
valyti tik tada, kai pieniniai 
dantys jau iškritę. Visi vaikų 
dantukai vaikui yra svarbūs. 
„Iš tiesų vaikas nėra pasi-
ruošęs dantų valytis pats 
tol, kol gerai neišmoksta 
rašyti. Tėvai vaikams turi 
valyti dantis arba juos per-
valyti, jei vaikas nori valytis 
dantis pats“,- informuoja A. 
Petruninaitė. Tai susiję su 
vaikų motoriniais įgūdžiais: 
jei vaikas geba rašyti, tai 
jam pavyks atlikti visus 
reikalingus judesius ir su 
dantų šepetuku. 

Adelė Petruninaitė 
UAB Odontologijos klinikos „Ok”

 vaikų odontologė
Veiverių g. 183D, Kaunas

okklinika@gmail.com
Registracija:+370 657 77727

www.okklinika.lt

Dantų šepetėlis ir dantų pasta. „Svarbiausia, 
kad vaikiškas dantų šepetėlis būtų minkštas, kad 
nebraižytų ir nepažeistų gleivinės, o dantų pastą 
jums geriausiai galės parekomenduoti vaikų gydy-
toja odontologė, susipažinusi su jūsų vaiko dantukų 
stoviu“,- patvirtino gydytoja A. Petruninaitė. 

Vaikų odontologija ne vienintelė sritis, 
kurioje specializuojasi odontologijos klinika 
„OK“. Teikiamų paslaugų spektras kur kas 
platesnis:

• burnos chirurgija;
• implantavimas;
• protezavimas; 
• terapinė odontologija;
• profesionali burnos higiena.

 Patikėję burnos sveikatos priežiūrą šios klinikos 
specialistams būsite ramūs, nes odontologijos 
klinika „OK“ – kokybė, kurios ieškote!

Ką turėtume žinoti apie 
„radiaciją“

Jonizuojančioji spinduliuotė (JS) kelia grėsmę ne tik medikams ir jų pacientams. Pavojus 
sveikatai kyla odontologijos kabinetų kaimynams, besilankantiems medicinos įstaigose 
arba veterinarijos gydyklose bei dirbantiems pramonės įmonėse. Ypač radiacinės saugos 
specialistams nerimą kelia odontologijos klinikos, kuriose nustatoma daugybė pažeidimų ir 
skiriama nuobaudų.

Ir apgaulė, ir kuriozai
„Ne visuomet dėl radiacinės saugos pažeidimų 

reikėtų kaltinti odontologus. Jie susitelkia į gydymą, 
papildomai apkrauti įvairių priežiūros įstaigų rei-
kalavimais, o radiacinė sauga reikalauja specifinių 
žinių“, - pastebi Nikolajus Medvedevas, bendrovės 
„Rentgenas“ direktorius. 

Jo vadovaujama bendrovė daugelį metų dirba 
su didžiosiomis šalies asmens sveikatos priežiūros 
įstaigomis, odontologijos klinikomis, pramonės objek-
tais, JS įrangos pardavėjais bei priežiūros įmonėmis. 
Profesinio mokymo centruose ruošia atsakingus už ra-
diacinę saugą bei dirbančius su šia įranga specialistus. 

Dėl to, kad dažnai nežinoma reikalavimų ir 
procedūrų, trūksta specialistų, ištinka ir kurioziškų 
situacijų. Kai paaiškėja, kad kabinetas suremontuo-
tas, o kaimyniniame bute – per didelė spinduliuotės 
dozė. Tenka griauti.

Šykštus ir neatsargus moka dukart
Dažniausia bėda - bandymas „sutaupyti“. 

Rūpintis radiacine sauga pavedama žmogui, ku-
riam – tai tik papildoma pareiga, užuot priimant 
medicinos fizikos specialistą. Į licencijos priedą 
įtraukiami ne visi darbuotojai, kurie dirba su 
JS įranga – taupomi pinigai mokymams. Arba 
patalpos įrengiamos ne pagal radiacinės saugos 

projektą – tenka iš naujo atlikti remontą.
Pasak N. Medvedevo, dažnai kyla problemų 

dėl įsigytų apsaugos priemonių. Naujos priemonės 
tikrinamos praėjus penkeriems metams nuo paga-
minimo datos, o vėliau – kas dvejus metus. Todėl 
perkant reikia atkreipti dėmesį į pagaminimo datą, 
nes galima patirti išlaidų dėl nereikalingos patikros. 

„O didžioji dalis pažeidimų išlenda kaip yla iš mai-
šo. Kartais sutuoktiniai po skyrybų visus pažeidimus 
išpasakoja „Radiacinės saugos centro“ darbuoto-
jams, - pastebėjimais iš ilgametės praktikos dalijasi 
N. Medvedevas. - Gali būti ir pacientų, darbuotojų, 
kaimynų skundų – tuomet teismuose išsigelbėjimu 
tampa atlikti bandymai, tinkamai paruošti radiacinės 
saugos priemonių aprašai“. 

Į ką reikia atkreipti dėmesį
N. Medvedevas rekomenduoja iš anksto įvertinti 

ir organizuoti radiacinę saugą bei dėmesį atkreipti į 
tris pagrindinius dalykus . 

Pirma, reikia atsakingai parengti patalpų radi-
acinės saugos projektą bei numatytas priemones 
įgyvendinti realybėje, t.y. tinkamai įrengti sienas ir 
duris, numatyti paciento ir darbuotojų buvimo vietas 
ir pan. Antra, parengti ir veikloje įdiegti licencijos 
dokumentuose aptartas radiacinės saugos priemo-
nes, tarp kurių ypatingą dėmesį skiriant darbuotojų 
profesiniam ir radiacinės saugos mokymui. Ir trečia, 
nustatytu periodiškumu atlikti kokybės kontrolės 
bandymus bei lygiavertės galios tyrimus darbo 
vietose ir už visų apsaugomųjų elementų.

Nikolajus Medvedevas 
UAB „Rentgenas“ direktorius 

8 623 42347
uab.rentgenas@gmail.com.
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Dantų protezavimas – paskutinis 
pasirinkimas

Norintys turėti nepriekaištingą šypseną skirstomi į dvi kategorijas: vieni pasiryžta 
laukti ilgo rezultato ir pasipuošia geležine šypsena – briketais, kiti, neturintys tam noro 
ar laiko (trunkančio iki 2,5 metų), renkasi estetinio plombavimo ar estetinės dantų re-
konstrukcijos variantą.

Dažnai tiesiog skubama taikyti danties prote-
zavimo procedūras ir pamirštama, jog estetinis 
plombavimas ar rekonstrukcija tai – itin dantis 
saugantis metodas . Estetinio plombavimo metu 
maksimaliai tausojami danties audiniai, o taikant 
pažangius darbo metodus bei pasitelkus profesio-
nalų įgūdžius, gali būti pasiekiamas pageidaujamas 
bei maksimalus rezultatas Todėl, jei dantį galima 
atnaujinti estetinio plombavimo būdu, neverta 
skubėti jo protezuoti. 

Estetinis plombavimas – vis labiau populiarėjan-
ti ir tokio dėmesio verta bei nusipelnanti procedūra. 
Jos metu yra atkuriamas dentinas ir emalis, o tai 

gelbsti ir padeda atkurti nuskilusius, negražius, 
karieso pažeistus dantis. Specialistai dažnai mini ir 
tokius atvejus, kai estetinis plombavimas naudoja-
mas šalinti atsiradusius (įgimtus ar įgytus) tarpus 
tarp dantų, kurie dažnai kelia tam tikrą diskomfortą. 
Ši procedūra dažniausiai rekomenduojama natūra-
lią spalvą pakeitusiems dantims, nes po jos dantys 
atgauna natūralią savo spalvą. 

Specialistai sutartinai vardina estetinio plom-
bavimo privalumus: sustiprina dantis; suteikia 
estetišką ir natūralią šypseną; greitai matomas 
rezultatas, užtenka vos keleto vizitų pas odontolo-
gą; tinka vaikams ir jaunimui – dažniausiai nuskilusi 

vieta lengvai pataiso-
ma vieno vizito metu; 
yra puiki ortodontinio 
(breketai ir kt .) gydy-
mo ar protezavimo 
alternatyva; paprastai 
pašalinama mažiau 
danties audinių nei 
protezuojant .

Estetinis plomba-
vimas – minimalios 
invazijos reikalaujan-
tis estetinės odonto-
logijos metodas, kuris 

taikomas siekiant atkurti nuskilusius, nudilusius, 
ėduonies pažeistus dantis, taip pat norint padailinti 
dantų formą, uždaryti tarpus tarp dantų (diaste-
mas) ar pakeisti senas, išsiskiriančias savo spalva 
iš natūralių danties audinių, plombas.

Estetinės dantų rekonstrukcijos procedūra grei-
ta ir neskausminga – trunka 1-1,5 val. Visų pirma, 
padaroma dantų nuotrauka, tada seka nuskausmi-
namo procedūra, apskaičiuojami reikalingi dantų 
pločiai (siekiant, kad jie atrodytų natūralūs bei 
proporcingi), tada dantys preparuojami . Estetinio 
plombavimo metu yra atkuriama danties anatomi-
nė forma. Dantis plombuojamas keletu sluoksnių 
vienas ant kito – kol sukuriama norima forma. 
Tai trunka taip pat neilgai – vos keletą valandų. 
Paskutinis etapas tobulos šypsenos link – apdaila, 
įvertinant sukandimą, kramtymo funkcijas ir pan.

Pasak Kaune, Krėvės pr. 82B, įsikūrusiose „Ievos  
klinika“ dirbančių specialistų, labai svarbu, jog tiek 
pacientas, tiek odontologas suprastų, kad dantys 
turi būti ne tik gražūs ir estetiški, bet ir funkciona-
lūs. Šioje odontologijos klinikoje estetinis plombavi-
mas ir estetinė dantų rekonstrukcija – čia dirbančių 
odontologų siekiamybė ir tobuli darbo rezultatai.

„Ievos klinikoje“ teikiama įvairi odontologinė pa-
galba: burnos ertmės higiena, terapinis gydymas, 
estetines restauracijos, dantų kanalų gydymas, 
rentgeno nuotraukos, dantų šalinimas bei kitos 
odontologines-chirurginės procedūros. Mielai lau-
kiami ir mažieji pacientai kuriems, deja, ne visada 
užtenka vien profilaktikos.

Odontologijos klinika 
UAB „Ievos klinika“ 

V. Krėvės pr. 82B, Kaunas
Tel./faks. 8 37 714413 

Mob . 8 685 48003
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Kodėl būtent Straumann 
dantų implantai?

Atlikto vieno didžiausių nepriklausomo odontologijos srityje tyrimo (per 9 metų laikotar-
pį ištirti 2 765 pacientai, 11 311 implantų, 800 klinikų) rezultatai maloniai nustebino tiek 
odontologus, tiek jų pacientus: per beveik dešimtmetį buvo prarasta tik 3,4 proc. įsriegtų 
implantų. Ir tai išties geri rodikliai – panaši tikimybė yra netekti savų dantų.

Implanto ilgaamžiškumas priklauso nuo ga-
mintojo. Tarp to nedidelio kiekio prarastų implantų 
skirtingų gamintojų implantų sėkmė labai skyrėsi. 
Šveicarų gamintojo Straumann implantai per minė-
tą laikotarpį buvo prarasti nuo 6 iki 60 kartų rečiau, 
lyginant su kitų gamintojų implantais. Šis implantų 
gamintojas – didžiausias pasaulyje, užimantis net 
penktadalį pasaulinės rinkos, o Lietuvoje daugiau 
nei kas trečias įsriegiamas implantas yra pagamintas 
būtent Straumann  .

Dantų implantai gaminami iš geriausiai žmogaus 
organizmo savybes atitinkančios medžiagos – tita-
no arba cirkonio, o Straumann  kompanija savo 
produkcijai naudoja patobulintą patentuotą titano 
ir cirkonio lydinį – „Roxolid“. Moksliniais tyrimais 
patvirtinta, kad „Roxolid“ lydinio implantai geriau 
prigyja ir yra 30 proc. stipresni nei įprasti titaniniai. 

Be to, „Roxolid“ lydinys daugeliu atvejų leidžia 
naudoti mažesnį implanto diametrą ir atlikti mažesnę 
intervenciją į organizmą. Lietuvių žandikauliai, kaip ir 
nemažai kitų šiaurės šalių gyventojų, yra pakankami 
siauri, todėl daugeliui pacientų reikia 
augmentuoti kaulą. Įrodyta, kad nau-
dojant „Roxolid“ implantus augmen-
tacijos poreikis sumažėja perpus, be 
to, kuo mažesnė intervencija į kaulą 
dėl mažesnio implanto diametro, 
tuo stabilesnė ir ilgaamžiškesnė bus 
implantacijos procedūra. 

Patentuota implanto paviršiaus 
mikrostruktūra SLA daugelį metų 
laikoma auksiniu implanto paviršiaus padengimo 
standartu . Straumann  ją pirmieji pristatė beveik 
prieš dvidešimtmetį ir davė naują kokybinį postūmį 
visai industrijai. Ji sukuriama smėliuojant ir ėsdini-
nant implantą rūgštimi, o tai pagerina kaulo augimo 

inicijavimo savybes ir iki 25 proc . pagreitina kaulo 
kristalizavimąsi. 

Vėliau Straumann  pažengė dar toliau ir sukūrė 
implantą „RoxolidSLAactive“. Tai unikalūs Strau-
mann  implantai, kuriems analogų pasaulyje šian-
dien nėra. Šie implantai gaminami esant vaakumui 
ir laikomi pakuotėse, pripildytose specialaus skysčio, 
kad implantas neturėtų jokio sąlyčio su deguonimi 
ir ypatingosios jo paviršiaus savybės išliktų iki pat 
implantacijos .

Chemiškai aktyvus „RoxolidSLActive“ implanto 
paviršius pritraukia kraują ir intensyviai stimuliuoja 
jame esančias daleles, atsakingas už gyjimo proce-
sus. Tai sumažina implanto neprigijimo riziką beveik 
iki nulio, o jo prigijimo laikas sutrumpėja perpus. To-
dėl, jei įprasto implanto atveju saugias protezavimo 
procedūras galima pradėti po implantacijos praėjus 
6-8 savaitėms, naudojant „Straumann RoxolidSLA-
ctive“ implantą – užteks palaukti vos 3-4 savaites.

Naujos kartos implantų dėka, atsiranda galimybė 
grąžinti sveiką šypseną ir visiškai bedančius žandi-

kaulius turintiems pacientams. Dėl unikalios Strau-
mann  implantų formos ir struktūros gydytojai turi 
galimybę bedančius žandikaulius gydyti „Straumann  
Pro Arch“ metodu, leidžiančiu viso šypsenos lanko 
atsatymui naudoti tik nuo 4 iki 8 implantų. Tokiu būdu 

atkurta šypsena nevargina, leidžia laisvai kramtyti 
ir šypsotis, prie implantų pritvirtintų dantų nereikia 
išiminėti ir tokia kompozicija nereikalauja specifinės 

priežiūros, nesidėvi dėl nuolatinio 
išėmimo. O jei paciento sveikatos 
būklė leidžia implantacijai panaudoti 
tik 4 implantus – taip ženkliai taupomi 
pacientų pinigai. Ir tai yra dar viena 
priežastis gražiai šypsenai.  

Labai svarbu, kad implantuojantis 
gydytojas naudotų tik originalias im-
plantų protezavimo detales. Pasaulyje 

gaminama daug tariamai šveicariškų implantų pro-
tezavimo dalis atitinkančių kopijų, tačiau moksliniais 
tyrimais įrodyta, kad nei viena kopija pilnai neatitinka 
originalių detalių ir dėl susidariusių mikrotarpų gali 
sukelti komplikacijų, protezavimo dalių lūžių ir laikan-
čių konstrukcijų atsipalaidavimų. Visi Straumann  
partneriai naudoja tik originalias dalis .

Patikimiausias ilgametis Straumann  partneris 
Kaune – odontologijos klinika „Orto Vita“, įsikūrusi 
Gedimino g. 26. Klinikoje dirba aukščiausios kva-
lifikacijos specialistai, nuolat besitobulinantys tiek 
Lietuvoje, tiek ir užsienyje ir pacientų vertinami už 
profesionalumą, kokybę bei įsiklausymą į jų poreikius. 
„Orto Vita“ – moderni klinika, kurioje kokybiškam 
chirurginiam gydymui naudojama 3D rentgeno 
diagnostika, darbus atlieka tik gydytojai specialistai . 
Nuosava protezų gamybos labaratorija užtikrina mak-
simalų kokybės ir kainos santykį. Dantų implantaciją 
klinikoje atlieka gydytojas burnos chirurgas Mindau-
gas Levickas, dantų implantacija užsiimantis jau ne 
vienerius metus ir atliekantis nuo paprasčiausių iki 
sudėtingiausių implantacijos procedūrų.

UAB „Orto Vita“
Gedimino g . 26, Kaunas

Darbo laikas: I-V 8 .00-19 .00
Registratūros tel.: +370 618 16218

info@ortovita.lt

Straumann kompanija savo produkci-
jai naudoja patobulintą patentuotą 
titano ir cirkonio lydinį – „Roxolid“
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Ypatingai rekomenduojame nešioti profilaktinę avalynę 
vaikams ir suaugusiems esant:

1 . Plokščiapėdystei (hiperpronacijai). 

2 . Į išorinę pusę iškrypus kojos nykščiui (hallux valgus), 
esant „plaktuko formos“ kojų pirštų deformacijoms.

3 . Čiurnos ir pėdos deformacijoms, nestabiliems sąna-
riams ir kitiems pėdos anatominiams pakitimams.

4 . Kelio sąnario biomechanikos sutrikimams, klubo 
sąnario degeneraciniams  pakitimams.

5 . Sergant diabetu .

Profilaktinė avalynė - geriausia 
dovana jūsų pėdoms

Kojų nuovargis, odoje atsiradę nuospaudos, suragėjimai ar eisenos pakitimai – tai  proble-
mos, su kuriomis susiduria dažnas iš mūsų. Pėdų ligų ir deformacijų tyrimai rodo, kad reikia 
keisti nešiojamą avalynę. Profilaktinė avalynė gali būti avima darbe, namuose, kelionėse.

Sveikos pėdos yra kokybinio gyvenimo dalis. 
Sakoma, kad vaikščiojimas yra antra pagal svarbą 
žmogaus funkcija po kvėpavimo. Lengviau yra 
užkirsti kelią pėdos deformacijai, negu ją vėliau 
gydyti .

„Vienas efektyviausių būdų spręsti šias proble-
mas – profilaktinė patogi avalynė, kurios pagalba 
galima išvengti pėdos pakenkimų, nukrauti skaus-
mingas pėdos vietas, komfortiškai judėti. Yra sa-
koma, kad geriausia avalynė yra ta, kurios nejauti. 
Vidutiniškai žmogui judant per dieną, reikia atlaikyti 
kelių tonų krūvį pėdoms, todėl didelis dėmesys turi 
būti skiriamas avimai avalynei“, - įsitikinusi UAB 
„Ortopedijos klinika“ gydytoja ortopedė  trauma-
tologė Veronika Juodienė. 

UAB Ortopedijos klinika „OK profilaktinė  
avalynė“ gaminama iš natūralių medžiagų. Odinė 
avalynė „kvėpuoja“, ilgai tarnauja, nekeičia formos, 
yra lanksti, stabili, lengva, iš jos lengvai pasišalina 
prakaitas. Esant poreikiui „Ortopedijos klinikos“ 
specialistai gali pagaminti individualią profilaktinės 
avalynės porą, atlikus asmens kompiuterinę pėdos 
diagnostiką ir pasiūlyti klientui pasirinkti pačiam 
patinkančias medžiagas bei jų spalvas. 

Avint tokią avalynę, kuri fiziologiškai atitinka 
pėdos formai (ar formą), nesijaus diskomforto, bus  
išlaikyta raumenų bei sąnarių apkrovimo pusiaus-
vyra, gerins kraujotaką. Anatomiškai išformuotas 
profilaktinės avalynės vidpadis suteiks pirštams ir 

UAB Ortopedijos klinika
Liepų g. 11, Garliava, Kauno raj.

+370 37 55 29 65, www.ortoklinika.lt

 Kur galima įsigyti:
Vytauto per . 54, Kaunas,+370 37 338225

Raudondvario pl . 150, Kaunas
Baltų pr. 7, Kaunas

Gedimino g . 33, Kaunas
Laisvės pr. 77, Vilnius

Liepojos g. 45, Klaipėda 
(VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė)

V . Kudirkos g . 99, Šiauliai
B .Sruogos g . 9, Birštonas

kulnui taisyklingą padėtį, padikaulių galvutės remsis 
į suformuotas įdubas. Avėdamas profilaktinę avalynę 
žmogus mėgaujasi kiekvienu savo žingsniu, kadangi 
nedirginamos pėdoje esančios nervinės šaknelės ir 
jis nejaučia skausmo. 

Profilaktinės avalynės gamybos technologija yra 
pasiekusi tokį lygį, kad gali sudaryti puikias sąlygas 
vaikščioti turintiems plokščias pėdas, iškrypusius 
ar plaktukinius pirštus, skausmingas pėdas dėl 
artrozinių pakitimų. Ypatingas dėmesys skiriamas ir 
žmonėms, sergantiems diabetu: bato įdėklo struk-
tūra, naudojamos medžiagos, avalynės konstrukcija 
parenkamos labai kvalifikuotai ir kruopščiai.
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                                                AVALYNĖ 
Ypatingas komfortas ir lengvumas!
Užsakomos prekės, pristatymas per 14d.d.

Mitybos papildų ateitis –  
bioaktyvūs peptidai

Visa gyvybė Žemėje egzistuoja dėka peptidų ir baltymų. Peptidas tik matrica ir vienas 
pats nėra aktyvus. Tai tarsi raktas spynai, peptidas jungiasi prie specifinio DNR fragmento ir 
inicijuoja specifinio, būdingo tik tam audiniui ar organui baltymo gamybą. 

Pasaulyje peptidai tapo žinomi dėka dviejų 
Izraelio biochemikų A. Gershko ir A. Chichanovera, 
bei mokslininko iš JAV I. Rouzos. Jų atlikti eksperi-
mentiniai ir teoriniai tyrimai įrodė, kad peptidai yra 
svarbūs komponentai išsaugant biologinį home-
ostazės reguliavimą ląstelėse, audinius ir organus 
organizmui senstant, lėtinių patologinių procesų 
vystymuisi, esant stresiniam poveikiui, užtikrinant 
profilaktiką ir regeneracinį procesą sutrikus meta-
bolizmui ląstelėse. 

Kompanija „Real Way“ didelį dėmesį skiria 
bendradarbiavimui su mokslinių tyrimų institutais, 

organizacijomis ir centrais . Bendradarbiaudama 
su Vokietijos, Hanoverio Europos gamtos mokslo 
akademijos mokslininkais ir Europos regeneracinės 
medicinos nutriciologijos filialu, Europos mokslo są-
junga sukūrė naujos kartos produktų seriją „My Real 
Way“. Šis analogų neturintis, ekologiškai švarus, 
dietofoninės korekcijos – biologiškai aktyvus pre-
paratas skirtas priešlaikinio senėjimo profilaktikai ir 
organizmo apsaugos stiprinimui. Biologiškai aktyvūs 
trumpieji peptidai - tai trumpi molekulinės masės 
baltymai, kurie yra natūralūs sudedamieji organizmo 
elementai. Jų funkcija – užtikrinti ląstelių ir audinių 

regeneracijos 
reguliavimą. 
„My Real Way“ 
papildo bazę 
sudaro bioak-
tyvūs peptidai, 
tad skirtingai 
nei kiti maisto 
papildai, šie 
veikia ląstelė-
se ir tarpląs-
telinėje aplin-
koje . „My Real 
Way“ tikslas 
suderinti or-

1 . Kompanija „Real Way“ didelį dėmesį skiria 
bendradarbiavimui su mokslinių tyrimų institutais, 
organizacijomis ir centrais. Rinkai siūlo tik kruopščiai 
atrinktus ir laboratoriniais eksperimentais pagrįstos 
receptūros preparatus.
2 . Europos mokslo sąjunga bendradarbiaudama su 
Vokietijos gamtos mokslo akademijos mokslininkais 
sukūrė analogų neturintį, ekologiškai švarų, dietofo-
ninės korekcijos – biologiškai aktyvų preparatą skirtą 
priešlaikinio senėjimo profilaktikai ir  
organizmo apsaugos stiprinimui .

Audrius Bendikas
Tel: 8 656 93801

lietuva@myrealway.com
www.myrealway.com

ganizmo vidaus homeostazę ir organizmo atsparumo 
didinimą nepalankiems fizinio, cheminio ir biologinio 
pobūdžio aplinkos veiksniams.

Svarbu tai, kad sudėtinga mitybos papildų sudė-
tis yra kruopščiai pagrįsta mokslinių duomenų apie 
papildų ingredientus, jų savybes, tarpusavio suderi-
namumą ir vartojimo efektyvumą. Trumpi bioaktyvūs 
peptidai yra saugūs vartoti, nes jie yra natūralūs 
organizmo metabolitai. Visa daugiakomponenčių 
peptidinių reguliatorių serija atitinka tarptautinius 
standartus ir ISO sertifikatų reikalavimus. 

„Real Way“ kompanijos produktas išsiskiria 
subalansuota kiekvienos kapsulės sudėtimi, kurioje 
yra paros norma būtinų organizmui biologiškai ak-
tyvių gyvulinės kilmės peptidų su tikslingu poveikiu 
konkrečiam organui ar sistemai, taip pat juos pa-
pildo vitaminų ir mineralų kompleksas dalyvaujantis 
organų ir sistemų atkūrime. Remiantis laboratorinių 
tyrimų rezultatais buvo atrinkti geriausi pavyzdžiai, 
kapsulėje esančios medžiagos sustiprina viena kitos 
poveikį, taip pat pagreitina atsistatymo ir sveikati-
nimo procesus .
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Natūralūs vaistai 
nuo visų ligų

Tik šiek tiek sunegalavę, mes tuoj pat skubame į vaistinę pirkti vaistų. Nusipirkę 
juos ir perskaitę informacinį lapelį, mes sužinome, jog vartodami tam tikrus vaistus, 
mes dar galime sau ir pakenkti, juk daugelis vaistų yra pagaminti iš cheminių me-
džiagų, kurios gali sukelti nepageidaujamą šalutinį poveikį ir žalą mūsų sveikatai. 
Ar yra kitokia išeitis? Kokius vaistus reikėtų vartoti, kad jie ne tik išgydytų, bet ir 
būtų saugūs?

Peršalus, pakilus temperatūrai, suskau-
dus skrandžiui esame įpratę pirkti įprastose 
vaistinėse parduodamus, cheminiu pagrindu 
pagamintus medikamentus. Dažnai tai daro-
me patys, gydytojui nenurodžius kokių būtent 
vaistų mums reikia, tuo dar labiau nuodydami 
savo organizmą. Nedaugelis žino, jog  pačias 
įvairiausias ligas galima gydyti ir natūralios 
kilmės vaistais – homeopatiniais vaistais. Kodėl 
gi jie yra natūralūs?

Žmonės girdėję apie šiuos vaistus, dažnai 
mano, jog tai žolelių pagrindu gaminami vais-
tai. Kaip pasakoja „Atgijos“ klinikos vadovė 
Dalia Pūrienė, į homeopatinių vaistų sudėtį 

1 . Homeopatiniai vaistai – tai natūralūs pre-
paratai nuo įvairių ligų, kurie neturi šalutinio 
poveikio, kuriuos galima vartoti net kūdikiams.

2 . „Atgijos“ klinikoje dirbantis gydytojas-home-
opatas pagal paciento simptomus nustato ligą, 
bet parenka jam tinkamiausią homeopatinį 
preparatą, kurį galima įsigyti šalia esančioje 
vaistinėje.

„Atgijos vaistinė“ klinika
A.Mickevičiaus g. 46 - 1, Kaunas.

Tel . 8 37 206992 
info@atgijosvaistine.lt
www.atgijosvaistine.lt

įeina ne tik vaistažolės. Šių vaistų pagrindu 
gali būti ir mineralinės medžiagos, ir gyvulinės 
medžiagos, ir organų preparatai, druskos, gali 
būti ir metalai – natūralios kilmės medžiagos. 

Homeopatiniais vaistais gali būti gydomos 
tiek ūminės ligos (pavyzdžiui, pakilusi tempe-
ratūra), tiek ir lėtinės, tiesa pastarųjų gydymas 
gali būti šiek tiek ilgesnis. Be to homeopatija 
gydo ne simptomą, kaip pavyzdžiui, vaistai 
nuo galvos skausmo panaikina skausmą-
simptomą, bet šio simptomo priežastį, o tai 
yra svarbu norint ne vienkartinio poveikio, o 
visiško pasveikimo. Kaip pabrėžia D. Pūrienė, 
homeopatiniu metodu gydomas ne simptomas, 
o visas organizmas .

Tačiau, kad sužinoti visus pacientą ka-
muojančius simptomus reikalinga specialisto 
konsultacija. „Atgijos“ klinikoje dirbantis gy-
dytojas-homeopatas  ne tik apžiūrės pacientą,  
išsiaiškins visus  simptomus, bet ir pasitelkus 
Folio metodą, specialiu aparatu pagal žmogaus 
biologinius taškus, nustatys jo organų būklę 
bei parinks jam labiausiai tinkamą homeopatinį 
vaistą. Juk siekiant išsaugoti ar susigrąžinti 
sveikatą yra svarbu ir kokiomis priemonėmis 
tai yra daroma .

Homeopatiniai preparatai yra saugūs, netu-
rintys šalutinio poveikio, todėl gali būti vartoja-
mi nuo pat pirmos žmogaus gyvenimo dienos. 
Tai ypač aktualu tėvams, kurių visai maži vaikai 
suserga, o apkrauti jų dar silpno organizmo 
cheminiais preparatais  nesinori. Homeopatiniai 
vaistai yra taip pat išeitis ir senyvo amžiaus 
žmonėms, kurių sveikata yra jau susilpnėjusi, 
bei visoms kitoms amžiaus grupėms, kurios nori 
išgyti nežalojant savo organizmo.

„Atgijos“ klinikoje  pacientai homeopatinių 
vaistų gali įsigyti čia pat esančioje vaistinėje. 
Šie vaistai yra gaminami čia pat, vietoje, 
rankiniu būdu, nenaudojant jokių sintetinių 
medžiagų. Homeopatiniai vaistai gydo mūsų 
organizmo, be jokios žalos.

Homeopatiniais 
vaistais gali būti gydomos
tiek ūminės ligos, 
tiek ir lėtinės
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Teisinga kūdikių 
ir vaikų mityba

Vaikučių mityba, receptai, taisyklės ir su tuo susijusios problemos – viena populia-
riausių temų mamų forumuose ir šeimoms skirtuose žurnaluose. Dažna mama įsitikinu-
si, jog mažylis pats turi nuspręsti, ką, kaip ir kada jis nori valgyti – esą, tai yra įgimta 
savybė. „Kūdikis gimsta, mokėdamas žįsti, o formuoti teisingus mitybos įpročius jau yra 
suaugusiųjų reikalas, to būtina mokytis,“ - sako vaikų gastroenterologas prof. Liutauras 
Labanauskas, sutikęs pasidalinti patarimais apie teisingą kūdikių ir vaikų mitybą.

Ar tiesa, kad kūdikis pats natūraliai žino, 
kada ir kiek jis turi valgyti? Koks geriausias 
maistas kūdikiui?

Be abejo, idealus maistas kūdikiui – mamos 
pienas. Pirmuosius pora mėnesių mažylis mamos 
pienu maitinamas tada, kada to panori. Tačiau vėliau 
turi atsirasti tam tikras valgymo ritmas, tvarka. Nėra 
gerai, kai mamos, vos spėjus kūdikiui sukniurzėti, 
siūlo jam krūtį. 

Nuo kada kūdikis imamas pratinti prie 
kitokio maisto?

Signalą duoda pati gamta – kai ima dygti dantu-
kai, galima suprasti, jog metas pratintis prie kitokio 
maisto. Paprastai nuo šešto mėnesio kūdikiui prade-
dama duoti tyrelių, palaipsniui plečiant jų įvairovę ir 
didinant kiekį. 

Kai kurios mamos didžiuojasi, jog krūtimi 
savo vaiką maitino iki dvejų ar net penkerių 
metų. Kokia Jūsų nuomonė apie tai?

Tiek ilgai maitinti krūtimi būtinybės nėra. Pakaktų 
iki maždaug 10-12 mėnesių. Tokio amžiaus mažylis 
jau turi dantis viršuje ir apačioje, jam reikia mokytis 
kramtyti maistą, o mamos spenelį jis kandžioja ir 
traumuoja. Nuo vienerių metų vaikas jau turėtų 
gauti tuos produktus, kuriuos valgo suaugusieji, 
tik, žinoma, kokybiškus ir specialiai paruoštus. Maži 
vaikai dar nemoka gerai kramtyti, todėl maistą jiems 
reikėtų susmulkinti, sutrinti, jis turėtų būti virtas, 
troškintas, o ne keptas. Specialiai vaikams maistą 
reikėtų ruošti iki maždaug 6 metų – tol, kol pieninius 
dantis pakeičia nuolatiniai.

Kokius produktus ir kokia eilės tvarka 
pradedame duoti kūdikiui?

Pradedama paprastai nuo daržovių tyrelių. Toliau 

eina kruopos ir pagaliau – sultinys, mėsa. Tai klasikinė 
tvarka. Tačiau jei viskas priklauso nuo mažylio vys-
tymosi, ar pakankamai greitai auga jo svoris ir pan . 
Bet kokiu atveju, šios trys produktų grupės turi būti 
mažylio mitybos pagrindas. 

Nemažai šiuolaikinių vaikų turi antsvorio. 
Gal jiems reikėtų taikyti kokią nors specialią 
dietą?

Vaikams jokių dietų laikytis negalima! Jie turi 
gauti visavertį, subalansuotą ir įvairų maistą. Kitas 
dalykas – porcijų dydis. Jei vaiko svoris per didelis, 
reikėtų tiesiog mažinti suvartojamo maisto kiekį. Ir, 
be abejo, neturėtų būti užkandžiavimo saldumynais, 
traškučiais ir pan.

Ar blogai užkandžiauti tarp pagrindinių 
valgymų? Kiek kartų per dieną reikėtų valgyti 
vaikams?

Paprastai per dieną yra trys pagrindiniai valgymai: 
pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Tarpas tarp jų neturėtų 
viršyti 4-6 valandų. Be pagrindinių turėtų būti ir trys 
papildomi valgymai, kuriems net pavadinimai yra: 
priešpiečiai, pavakariai ir naktipiečiai.  Toks papildo-
mas primaitinimas padeda išvengti didelio skrandžio 
rūgštingumo padidėjimo tarp pagrindinių valgymų.

Kartais mamos skundžiasi, kad vaikai atsi-
sako valgyti, neturi apetito. Kodėl?

Jei vaikas atsisako pietų ar vakarienės, greičiau-
siai jis per daug prisiužkandžiavo iki tol. Dažniausiai 
pakanka sutvarkyti mitybos režimą – ir apetitas atsi-
randa. Nors gali būti, kad tiesiog nepatiko patiekalas, 
pavyzdžiui, dažnai pasitaiko, jog košė nepakankamai 
smulkiai sutrinta .  

Ar galima vaikams skirtą maistą gardinti 
druska, prieskoniais, cukrumi?

UAB Kaniu
Lauko g . 6

Didžiųjų Baušių km., Šalčininkų raj.
info@marmaluzi.lt, +370 5 2595060

www.marmaluzi.lt

Vaikų skonio receptoriai dar neišlavėję, skonį jie 
supranta kitaip nei suaugusieji, todėl jiems nereikėtų 
maisto ruošti, vadovaujantis savo supratimu apie tai, 
kas skanu . Druska reikalinga, bet per didelis jos kiekis 
nėra gerai, be to, tai pratins vaiką prie sūraus maisto. 
Cukrus – papildomas nereikalingų kalorijų šaltinis, 
todėl saldinti maistą reikėtų saikingai. 

Toli gražu ne visos mamos turi laiko 6 
kartus per dieną mažyliui gamintų specialius 
patiekalus. Parduotuvėse gausu kūdikiams ir 
vaikams skirtų maisto produktų. Bet ar visi jie 
pakankamai kokybiški ir tinkami vaikams? Į 
ką atkreipti dėmesį renkantis?

Reikalavimai vaikų maistui yra labai aukšti, jis turi 
būti subalansuotas, pagamintas iš kokybiškų produk-
tų ir t.t. Tačiau gali skirtis pats maisto paruošimas, 
technologijos. Rekomenduočiau tuos produktus, 
kurių galiojimo laikas nėra labai ilgas.

Kokia Jūsų nuomonė apie lietuviškus 
kūdikiams ir vaikams skirtus „Marmaluzi“ 
produktus?

„Marmaluzi“ gamintojai į savo darbą žiūri tikrai 
labai rimtai ir atsakingai, taigi ir produktai yra geri, 
kokybiški. Visos jų receptūros buvo paruoštos pagal 
dietologų ir vaikų gastroenterologų rekomendacijas 
ir maksimaliai pritaikytos tam tikro amžiaus vai-
kams . Beje, vaikai taip pat aktyviai dalyvavo šiame 
„kūrybiniame procese“: visos tyrelės ir košelės buvo 
mažylių išragautos, išbandant skirtingus skonius 
bei paruošimo būdus ir pasirenkant tai, kas jiems 
labiausiai patiko. Be to, produktų asortimentas 
platus ir įvairus. Gamyboje naudojami tik natūralūs 
produktai. Gaminiuose nėra konservantų, skonio 
stipriklių ir kitų priedų. Netolimoje ateityje, tikiuosi, 
iš „Marmaluzi“ produktų bus įmanoma sudaryti visą 
savaitės valgiaraštį.

Pirmasis lietuviškas, natūralus 
ir sveikas maistas kūdikiams ir 
mažiems vaikams. 

REKOMENDUOJA
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vitaminų ir įvairių naudingų medžiagų kiekį, o taip pat 
ir aromatines savybes, kurias po to reikia atstatinėti“ 
– sako profesorius.  

„MANA“ sulčių gamintojai su mokslininkų pagalba 
kuria unikalią savo sulčių technologiją, kuria susido-
mėjo ir norėjo pirkti net ir vokiečių įmonė. 

Kaip jau minėta, gamintojai ypač didelį dėmesį 
skiria ir sulčių skoninėms bei jutiminėms savybėms, 
todėl labai kruopščiai atsirenkama žaliava. Naudojami 
tik Lietuvoje užauginti vaisiai, uogos bei daržovės, 
o morkas augina patys sulčių gamintojai. Skonis ir 
estetinės sulčių savybės, pasak MB Sulčių fabrikas“ 
vadovės, labai priklauso nuo žaliavos kokybės. Kie-
kvienais metais tiek vaisiai bei uogos, tiek daržovės 
gali turėti skirtingą skonį, tad sulčių, kadangi jos yra 

gyvas produktas, skonis taip pat gali 

šiek tiek skirtis. Norėdami geriausiai 
išsaugoti natūralių sulčių savybes, gamintojai pasirinko 
stiklinę tarą.

Taip pat „MANA“ sulčių gamintojai ypatingą dė-
mesį skiria ir pakuotės dizainui. Neatsitiktinai 2015 
m. konkurse „Geras dizainas“ įmonė tapo nugalėtoja.

Sultimis prekiaujama „Statoil“ degalinėse, preky-
bos centruose „Rimi“ esančiuose skyreliuose „Vikis“, 
specializuotose parduotuvėse „Assorti“, „Aliejus“ ir 
kitose specializuotose parduotuvėse bei kavinėse ir 
restoranuose didžiuosiuose miestuose.

Kaip išsirinkti sultis
Visi dietologai ir gydytojai vieningai pabrėžia ypatingą vaisių ir daržovių svarbą mūsų sveika-

tai. Taip pat akcentuojamas geresnis vitaminų, mineralinių bei kitų medžiagų pasisavinimas iš 
natūralių produktų. Vienas tokių įvairių medžiagų bei vitaminų šaltinių yra sultys.

Kas slypi už spalvingų ir viliojančių sulčių 
pakuočių

Visi žinome, kad sultis ne tik skanu gerti bei nu-
malšinti jomis troškulį, bet tai ir labai naudinga mūsų 
organizmui, ypač žiemos metu. Sultyse yra įvairių 
vertingų vitaminų, mineralų, mikroelementų, pektinų, 
organinių rūgščių, o taip pat ir natūralaus cukraus, 
žinoma, jeigu sultyse nėra dirbtinių priedų. 

Pasidairius po prekybos centrų lentynas, galime 
rasti įvairių sulčių spalvingose ir viliojančiose pakuo-

tėse. Tačiau, atidžiai skaitydami etiketes, pamatysime, 
kad dažniausiai tai sultys iš koncentrato, net ir tos ant 
kurių pakuotės užrašyta, kad tai 100 proc. sultys, taip 
pat įvairūs nektarai, gaivieji gėrimai su sultimis ir pana-
šiai, kuriuose jau dažniausiai yra pridėta ir cukraus, ir 
rūgštingumą reguliuojančių medžiagų. Daug diskusijų 
dėl kokybės ir maistingumo kelia sultys, pagamintos 
iš koncentrato. Gaminant šias sultis, į koncentruotas 
vaisių sultis grąžinamas jas koncentruojant pašalintas 
vanduo ir aromatas. Taip pat į tokias sultis gali būti 
pridedama vaisių minkštimo. Tokios sultys dar vadina-
mos „atstatytomis“, tokį koncentratą pigiau ir patogiau 
transportuoti, o gamybai įtakos neturi vaisių ir daržovių 
sezonas. Tačiau ar šias sultis galima vadinti natūralio-
mis? Medikų ir mokslininkų nuomone tokios sultys nėra 
kenksmingos, tačiau taip pat ir nauda jų abejotina, nes 
juk tai pakankamai perdirbtas produktas . Juo labiau 
abejotina nektarų nauda, kurie gaminami į vaisių sultis, 
sultis iš koncentrato, koncentruotas vaisių sultis, vaisių 
tyrę arba jų mišinį pridedant vandens, cukraus bei 
dažnai kitų dirbtinių medžiagų.

Tačiau parduotuvėse jau galime rasti ir natūralių 
sulčių. Bet ir tokios sultys gali skirtis savo gamybos 
technologija, o tuo pačiu ir išsaugotu naudingų me-
džiagų, vitaminų kiekiu, o taip pat ir skoninėmis bei 
estetinėmis savybėmis. Net ir šaltuoju būdu spaustas 
sultis, norint jas išlaikyti ilgesniam laikui, reikia kaitinti 
iki tam tikros temperatūros. Vieni natūralių sulčių 
gamintojai pasirenka aukštesnę pasterizavimo tempe-
ratūrą, kiti žemesnę. Nuo to labai priklauso išsaugotų 
vitaminų ir naudingų medžiagų kiekis – žemesnė 
kaitinimo temperatūra leidžia jų daugiau išsaugoti.

 Nors švieži vaisiai, uogos ir daržovės yra nepamai-

nomi, tačiau natūralioms sultims spausti panaudojama 
gana didelis jų kiekis, tad sultyse vitaminų, ypač 
vitamino C, bei mineralinių ir kitų naudingų medžiagų 
yra gana didelė koncentracija. 

Natūralių sulčių gamybai – mokslininkų 
pagalba

Vienos iš tokių natūralių sulčių, kurių galima rasti 
prekyboje – lietuviškos „MANA“ sultys. Tai iš kokybiškų 
vaisių, uogų ir daržovių šaltai spaustos sultys, kuriose 
nėra nei cukraus, nei saldiklių, nei konservantų ir jokių 

kitų priedų.
Sulčių gamybos procesas nebuvo toks paprastas 

kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. „Užtruko apie 4-5 
mėnesius, kol išgavome tokį produktą kokio norėjome“ 
– teigia Sandra Kuprevičiūtė. Norint sukurti kokybišką 
produktą, buvo pasitelkti ir mokslininkai, „MANA“ 
sulčių kūrimas vyko, bendradarbiaujant su Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslo centro filialu Sodininkystės 
ir daržininkystės institutu. Pasirodo, norint išgauti 
ne tik kokybiškos sudėties, bet ir malonaus skonio, 
puikios išvaizdos natūralias sultis, nededant jokių 
priedų, sulčių gamyba virsta laboratoriniu procesu. 
Daroma eilė bandymų, kurių metu sultys degustuo-
jamos, stebima kaip keičiasi sulčių savybės, atliekami 
mikrobiologiniai tyrimai ir tai gali trukti ne tik kelis 
mėnesius, bet ir metus kol išgaunama norima sulčių 
kokybė. Ir tai tampa nuolatiniu procesu, nes, pasak 
gamintojų, sulčių gamyba yra nuolat optimizuojama, 
ieškoma kokybiškiausių variantų. 

Pasirinktas gamybos būdas padeda išgauti 
geresnę kokybę

Mokslinių bandymų metu buvo siekiama nustatyti 
minimaliausią sulčių terminio apdorojimo tempera-
tūrą. Dabar šaltuoju būdu išspaustos „MANA“ sultys 
kaitinamos iki 85 laipsnių temperatūros, tad jose 
išsaugoma daugiau vitaminų ir kitų vertingų medžia-
gų negu pilnai pasterizuotose sultyse, o juo labiau iš 
koncentrato pagamintose sultyse. Pasak Sodininkystės 
ir daržininkystės instituto profesoriaus Prano Viškelio, 
gaminant sultis iš koncentrato, garinama tiek kol 
susikoncentruoja iki 60 proc. sausųjų medžiagų, tuo 
tarpu natūraliose sultyse yra apie 12 proc. tokių me-
džiagų. „Tad ilgas sulčių garinimo procesas sumažina 

1 . „MANA“ sultys – tai visiškai natūralios šalto spau-
dimo ir be jokių priedų sultys iš kruopščiai atrinktų 
vaisių, uogų bei daržovių.
2 . „MANA“ sulčių pasterizavimo temperatūra iki 85 
laipsnių, kas leidžia išsaugoti didesnį kiekį vitaminų ir 
naudingų medžiagų.
3 . Norint išgauti ne tik geros maistinės kokybės, 
bet ir gero skonio bei išvaizdos sultis, MB „Sulčių 
fabrikas“pastoviai bendradarbiauja su mokslininkais.

Sandra Kuprevičiūtė
MB „Sulčių fabrikas“ vadovė

www.manadrinks.lt
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„Grand SPA Lietuva“  
kviečia atgauti jėgas ir 
džiaugtis gyvenimu

Druskininkai nuo seno garsėja nuostabia gamta ir mineralinio vandens versmėmis, 
todėl jau ne vieną šimtmetį žmonės čia keliauja užklupus ligoms ir negalavimams. Tačiau 
pastaruoju metu, keičiantis požiūriui į sveiką gyvenseną, vis labiau populiarėja profilak-
tinės sveikatinimo programos. Apie tai kalbamės su vienu didžiausiu ir moderniausiu 
sveikatingumo ir poilsio kompleksu Baltijos šalyse „Grand SPA Lietuva“ rinkodaros di-
rektoriumi Audriumi Abromavičiumi.

Anksčiau į sanatorijas dažniausiai vykdavo 
pagyvenę žmonės , reabilitacijai po operacijų 
ir pan. Ar reikia to jokiomis ligomis nesiskun-
džiantiems žmonėms?

Rūpintis sveikata reikia nelaukiant,  kol kūnas ims 
siųsti pagalbos signalus. Sveika mityba, judėjimas, 
procedūros, grynas kurorto oras bei mineraliniai 
šaltiniai ne tik užkerta kelią ligoms, bet rūpinimąsi 
sveikata paverčia malonumu bei poilsiu. Turime platų 
paslaugų asortimentą tiek prevenciniam sveikatini-
mui, tiek gydymui . 

Ar galima gauti gydytojų konsultacijas 
vietoje?

Pas mus dirba aukščiausios kvalifikacijos medici-
nos profesionalai. Pasirinkusiems gydymo programas 
mūsų komplekse, gydytojų konsultacijos, individua-
laus gydymo ar sveikatinimo plano sudarymas bei 
rekomendacijos suteikiamos nemokamai .

Kuo ypatinga „Grand SPA Lietuva“ gydy-
kla? 

Esame vienas didžiausių tokių kompleksų Baltijos 
šalyse. Siūlome daugiau nei šimtą gydomųjų proce-
dūrų, tarp kurių rasite ir išskirtinių paslaugų (pvz., 
gintaro terapija ir pan .) . Naudojama moderniausia 
medicininė bei diagnostinė įranga. Turime ir modernią 
odontologijos kliniką,  vandens parką su pirčių zona, 
grožio ir SPA namus.

Kokias sveikatinimo programas galite 
pasiūlyti? 

Šiuo metu siūlome šešias sveikatinimo programas: 
universalią, optimalią, individualią, „Grand“, lieknėji-
mo bei vaikams skirtą programą „Saulės zuikutis“. 

Programose numatytas tam tikras skaičius procedūrų 
per dieną, kurias galima rinktis iš siūlomų alternatyvų 
pagal poreikį bei gydytojų rekomendacijas. Į visas 
programas įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas, 
neriboti apsilankymai vandens parke kiekvieną dieną 
ir, žinoma, garsusis Druskininkų mineralinio vandens 
gėrimas iš komplekso kieme esančios biuvetės, tiesiai 
iš gręžinio. Trukmę renkatės patys. Galite atvykti 
ir savaitgaliui, tačiau norint optimalaus rezultato, 
programas rekomenduojama rinktis ne trumpesnes 
nei 6 dienų. Esant konkrečioms ligoms, gydymo 
programa bei trukmė nustatoma individualiai pagal 
kiekvieno poreikius .

Ar į gydyklą galima atsivežti vaikus? 
Žinoma! Be minėtos „Saulės zuikučio“ programos, 

vaikams galime sudaryti individualius gydymo ar 
sveikatinimo planus. Mažiesiems siūlome ir žaidi-
mų kambarį, vandens parko pramogas, specialius 
vaikiškus meniu. Tėvų procedūrų metu mažuosius 
galima palikti komplekse dirbančių rūpestingų auklių 
priežiūroje.  

Kokios apgyvendinimo sąlygos? 
Kompleksą „Grand SPA Lietuva” sudaro trys 

viešbučiai: didelis jaukus „Lietuva” ***+, modernus 
europietiškas „Druskininkai“**** bei prabangus apar-
tamentinis „Dzūkija“****+ viešbučiai. Klientai gali 
pasirinkti jų poreikius atitinkantį viešbutį, kambarių 
tipą. Visuose viešbučiuose yra nemokamas bevielis 
internetas, chalatai kambariuose, maitinimas bei 
nemokamas automobilio parkavimas saugomose 
aikštelėse. Gydyklų paslaugomis gali naudotis ir 
klientai iš kitų viešbučių.

Ar turite galimybę specialiai parinkti 

dietą? Ką galite pasiūlyti žmonėms, tarkim, 
pageidaujantiems vegetariško, veganiško, 
žaliavalgiško ar kitokio specialaus maisto?

Gana dažnai turime svečių su specialiais mitybos 
pageidavimais ir siekiame juos visus įgyvendinti. 
Pavyzdžiui, visiems, pasirinkusiems lieknėjimo 
programą, maistas ruošiamas individualiai pagal 
dietologo sudarytą meniu. Svečiams su specialiais 
pageidavimais ar poreikiais gali būti sudarytas indivi-
dualus maitinimo planas . Kitiems gydymo programas 
pasirinkusiems klientams siūlomas švediško tipo 
maitinimas. Yra ir keli restoranai, sveikuoliams skirtas 
„Fito“ baras, mažųjų pamėgta blyninė. 

Druskininkai – nedidelis miestelis. Ar jūsų 
svečiai nenuobodžiauja? 

Druskininkai – vienas seniausių Lietuvos kurortų, 
kuris itin daug investuoja į infrastruktūrą, kurortinių 
paslaugų pasiūlą. Šiandien Druskininkai gali pasiūlyti 
pramogas net išrankiausiam skoniui – nuo dengtų 
slidinėjimo trasų ir vandens pramogų iki dviračių, pės-
čiųjų takų ar kultūros renginių.  „Grand SPA Lietuva“ 
komplekse kviečiame žaisti boulingą, pulą, skvošą, 
stalo tenisą, biliardą, turime atvirus teniso kortus, 
nuomojame dviračius ir t.t. Savaitgaliais vyksta gyvos 
muzikos vakarai . 

Ieškoti sveikatos ir naujų įspūdžių žmonės 
neretai keliauja į egzotiškus kraštus. Kokie pri-
valumai ilsėtis ir semtis sveikatos Lietuvoje? 

Normalu, kad kartais norisi ištrūkti į tolimas šalis ir 
pažinti naujus kraštus bei kultūras. Tačiau Lietuva taip 
pat turi nuostabią gamtą bei sparčiai vystomą turizmo 
infrastruktūrą. Mūsų regionas garsėja šakočių kepi-
mu, Grūto parku, Dzūkijos nacionaliniu parku, gyva 
M.K. Čiurlionio dvasia, Liškiava, senųjų amatų kaimais 
ir t.t. Dar vienas privalumas – ilgametės sveikatinimo 
tradicijos bei aukštos kokybės paslaugos. „Grand 
SPA Lietuva“ komplekso sveikatinimo bei gydymo 
paslaugos atitinka Europos Sąjungos reikalavimus, 
turime „EuropeSPA“ sertifikatą, naudojame pasaulyje 
pripažintą moderniausią ir pažangiausią techniką, 
o personalas nuolat tobulinasi ir kelia kvalifikaciją 
tarptautiniuose mokymuose. Paslaugų kokybės bei 
kainos santykiu esame viena pirmaujančių šalių ne tik 
Europoje, bet ir už jos ribų. Mūsų gydymo programas 
itin pamėgę svečiai iš Rusijos, Vokietijos, Baltarusijos, 
Izraelio, Kazachstano . Taip pat pastaruoju metu 
sulaukiame vis daugiau svečių iš Lenkijos, Latvijos, 
Skandinavijos šalių.

UAB „Grand SPA Lietuva”
V . Kudirkos g . 45, Druskininkai

Tel . + 370 313 51 200
Faks . + 370 313 55 490

www.grandspa.lt
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Birštono „Tulpės“  
sanatorija naujovių 
sūkuryje!

,,Tulpės” sanatorija, kuri jau beveik šimtmetį specializuojasi ne tik gydymo srityje, bet 
ir ieško efektyviausių būdų, kaip padėti žmogui įveikti ligas, nuovargio požymius ir rasti 
naujus profilaktikos kelius.

Svečiai atvykę į „Tulpės“ sanatoriją, patenka 
į unikalią poilsio erdvę. Sanatorijos gyvenamieji 
korpusai, gydykla įsikūrę vaizdingiausioje kurorto 
vietoje-senajame miesto parke, Nemuno pa-
krantėje, šalia Kneipo sodas, uždara mineralinio 
vandens galerija .  

Sanatorinis gydymas ir sveikatinimo 
programos kiekvienam pagal jo poreikius

Profesionali specialistų ko-
manda, pasiryžusi padėti kie-
kvienam . Sanatorijoje gydomos 
virškinimo ir judėjimo-atramos 
sistemos, ginekologinės tame 
tarpe onkologinės ligos taip pat 
emocinis bei fizinis pervargimas.

Klientams siūlome pasirinkti 
sanatorinio gydymo programas, 
skirtas turintiems sveikatos su-
trikimų arba norintiems tiesiog 
pailsėti, atsikratyti fizinio ir emocinio nuovargio, 
kamuojamiems streso . Moterims skiriamos specia-
lizuotos programos-dovanojančios nepamirštamas 
atostogas!

Atvykite į gydyklą kelioms valandoms

Gydykloje galima pasirinkti atskiras gydomą-
sias procedūras: unikalaus aukštos mineralizacijos 
mineraliniovandens „Vaidilutė”, vaistažolių, jūros 
dumblių, terpentino, gydomojo durpinio purvo 
arba sapropelio procedūras. Pasilepinkite masažų 
įvairove: gydomieji, medaus, aromaterapiniai, 
limfodrenažiniai masažai atliekami tikrų šios srities 
profesionalų, puiki priemonė šaltą rudens dieną.

Dailiosios lyties atstovėms siūlome gausybę 
ritualų veido ir kūno puoselėjimui. Šių ritualų 
poveikis bus juntamas dar labai ilgai .

Sezono naujienos - ypatinga figūrą for-
muojančio masažo procedūra, unikali veido 
priežiūros procedūra su specifiniu masažu, 
kamuoliukais. Nauja kūno ir veido priežiūros 
procedūra, atliekant atpalaiduojantį masažą su 

šiltu rožinio granito akmeniu.

Pramogai - baseino ir pirčių kompleksas

Visų norinčių pramogauti, Nemuno pa-
krantėje, laukia baseino zona su nuotaikingu 
nusileidimo kalneliu, pirtimis, kontrastiniais 
dušais, sūkurine vonia ir povandeninės upės 
srove bei atskiru baseinėliu mažiesiems. Po 
vandens procedūrų klientai gali pailsėti relak-
sacinėje zonoje ir pasigėrėti unikaliu Nemuno 
upės gamtovaizdžiu. 

Pirmadieniais baseino ir pirčių komplekse - 
šeimų diena, vaikams šiai paslaugai taikoma net 

VŠĮ ,,Tulpės“ sanatorija
Registratūra: tel. 8 319 65525

registratura@tulpe.lt
Gydykla: 8 319 61336

8 319 65532
vgydykla@tulpe.lt

www.tulpe.lt

50 procentų nuolaida. Baseinas veikia kasdien, 
darbo dienomis nuo 15 .00 val ., savaitgaliais nuo 
10 .00 val . Baseino paslaugoms nuolaidos tai-
komos senjorams, studentams ir neįgaliesiems.

Nauja ,,Baltoji vila“ – 
laukia svečių!

Džiugiausia sezono nau-
jiena - naujas gyvenamasis 
pastatas ,,Baltoji vila“. Pro šios 
istorinės vilos kambarių langus 
mūsų svečiai turi galimybę 
mėgautis gamtos ramybe, ne-
pakartojamu  vaizdu į Nemuną, 
Vytauto parką, gėrėtis lėta upės 
tėkme, klausytis paukščių gar-
sų. Svečių laukia šiuolaikiškai 

įrengti patogūs vienviečiai, dviviečiai kambariai, 
šeimynininiai apartamentai, apartamentai su 
virtuvėle.

Atvykęs svečias yra laukiamas, jį pasitiks 
sanatorijos medikų komanda, šeimyninė aplinka 
ir tik jam tinkamos išskirtinės paslaugos.

Klientams siūlome pasirinkti 
sanatorinio gydymo programas, skirtas 

turintiems sveikatos sutrikimų arba 
norintiems tiesiog pailsėti
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Atgal – į vasarą, arba ar 
bandėte pasivaikščioti 
ant vandens?

Druskininkuose arba Birštone būtume užtrukę visą dieną – jausdami palengvėjusius kūnus 
ir saldų nuovargį su žmona svarstome grįždami iš „Girstučio“ baseino. Jausmas – geras.

Nesu aktyvaus poilsio šalininkas, ir jeigu ne uošviai 
su savo dovana gimtadienio proga – nei straipsniai 
spaudoje, nei kolegių aikčiojimai nebūtų apniukusią 
dieną išvilkę mane iš namų. 

Rekomendavo gydytojas, išsiuntė – uošviai 
Žmonos tėvai padovanojo abonemen-

tą šeimai. „Pigiau grybo“, - merkė akį 
uošvis, kai manoji mėgino protestuoti.   
Uošviui mankštą vandenyje pasiūlė šeimos gy-
dytojas. Vanduo sumažina apkrovas sąnariams, 
stiprinama širdies ir kraujagyslių sistema, gerinama 
medžiagų apykaita, stiprėja visos raumenų grupės. 
„Mankšta vandenyje gerina ne tik žmogaus fizinę, 
bet ir emocinę būklę, kelia nuotaiką“, - konsta-
tavo uošvis, kuriam pritariamai linksėjo žmona. 
Žodžiu, viskas baigėsi tuo, kad teko išsiruošti ir mums.

Teatras ir baseinas – prasideda nuo rūbinės
Nesu drovus, bet nepatinka stumdytis už-

pakaliais. Būtent toks įspūdis liko, kai pasku-
tinį kartą lankiausi baseine. Prieš kiek metų?..  
Vaizdas nustebina. Na taip, baseinas atsidarė vos 
prieš kelis mėnesius. Didžiulė erdvė, patogios spin-
telės. Užraktai – su lustiniais raktais. Taigi, čia ne tie 
rakteliai, su kuriais gali atrakinti nežinia kiek spintelių.  
Po lengvo kultūrinio šoko palieku rūbus savo „seife“, 
ant riešo užneriu „išmanųjį“ raktą, suku į dušą ir 
tipenu dairydamasis į baseiną.

Pirmas išbandymas
Šilta, šviesu, drėgna. Neįprasta. A, štai 

kas – nesijaučia chloro kvapo. Užskaitom.  
Vyresnėlis nėrė į plaukimo  baseiną, žmona su mažėliu 
patraukė mokytis plaukti. Per vasarą taip ir neišmo-
ko . Jau septyneri metai, o aš vis nerandu laiko . . . 
Dairausi, kur čia pirtys. Lendu į pirmą pasitaikiusią. Čia 

jau prakaituoja pora tokių kaip aš ruonių ir kelios undinės.  
Ryžtas, su kuriuo kopiau į pirties viršūnes išbėga sūriu 
prakaitu . Daug prakaito . Nepatogu prieš undines, 
bet prakaituodamas orumo likučius leidžiuosi iš savo 
viršūnių. Šaltas vanduo – ir kūną užlieja energija.  
Einu toliau apžiūrėti būsimųjų „medžioklės plotų“.

Veiksmo – visai šeimai
Manoji undinėlė jau relaksuojasi burbuliuo-

jančiame baseine, tykšta vandens srovės, ma-
žėlis kantriai pūkščia su treneriu. Atrodo, ir van-
dens baimė išgaravusi. Gerai, kad užsiima pro-
fesionalas. Manau, iki vasaros išmoks plaukti.  
Kur vyresnėlis? Antai – jau susirado draugų ir 
pasikeisdami čiuožia vandens kalneliais. Mielai nu-
sileisčiau, bet...

Žodžiu, visi saugūs, užsiėmę. Dairausi. Taigi – čia 
tas penkiasdešimties metrų baseinas, kurį minėjo 
uošvis. Renkuosi mažesnįjį. Pradžiai. Atsispiriu ir...  
„Pūkšt“ gavosi didesnis nei tikėjausi (na, ne visi 
gali būti tobuli) ir varlyte lėtai iriuosi į kitą galą. 
Nėra ko kompleksuoti – tokių kaip aš daugu-
ma, nusprendžiu vogčiom apsidairęs aplinkui.  
Sako, valanda baseine „sudegina“ apie septynis šim-
tus kalorijų. Beveik pusė mano pietų, todėl nenuos-
tabu, kad imu dairytis, kur čia užkandus ir atsigėrus.

Bare – vienos pagundos
Bare „Stop & Go“ jau randu savąją undi-

nėlę, įnikusią į salotas su karšta vištiena. Dali-
jasi pirmaisiais įspūdžiais gurkšnodama kavą.  
„Matei? Yra batutai vaikams, irklentės. – Beria žmona, 
gurkšnodama kavą. - Sutikau buvusią bendradarbę 
– Iloną. Dekretinėse atostogose. Neseniai pagimdė. 
Kai laukėsi, lankė specialias vandens mankštas nėš-
čiosioms. Dabar – vaikšto į bendrus užsiėmimus su 

vaikais. Sako, kad būdama vandenyje kartu su vaiku, 
gali labiau atsipalaiduoti, vanduo šalina stresą, stiprina 
tarpusavio emocinį ryšį. Kadangi užsiėmimai vyksta 
grupėse, vaikas stebėdamas mamą mokosi būti 
kolektyve, taip pat prisitaikyti prie naujos aplinkos ir 
naujų žmonių...“ 

„Aš irgi laukiuosi“, - šmaikštauju glostydamas 
pilvą. Gausiame meniu akį ir skrandį gundo sumuš-
tinių vaizdai. Kumpis, saliamis, agurkėliai, padažai... 
Vienos pagundos .

Stop! Dar reikės daryti „go“ į pirtį. Jų keturios, o 
buvau tik vienoje. Nuodėmė neišbandyti ir žmonai 
neparodyti .

Koks čia kokteilis? Žalios citrinos, salierai, obuoliai, 
agurkai... Na ne – aš ne žaliavalgis. Imu vaisių kokteilį. 
„Karibų saulėlydis“. Egzotika. Ką gi, švęsti tai švęsti.  

Tempiuosi savąją į pirtį, o po to dar manęs laukia 
didysis baseinas. Nuo vasaros suglebę raumenys 
pradeda atgauti prarastą formą. Nuotaika kyla... 

Sutaupėme ir laiko, ir pinigų
„Pustrečios valandos – pats tas, - murkia šalia 

automobilyje įsitaisiusi žmona. - Nereikia važiuoti 
į užmiestį, vargti kelionėje, susitaupo laiko ir pini-
gų“. Ne veltui juokais vadinu ją šeimos buhaltere.  
Mūsų padaužos ant galinės sėdynės kažkaip neįpras-
tai ramūs.  Nusiplūkę, nuvargę.

„Aš galvoju kitą kartą dar nueiti į SPA ir pasidaryti 
masažą. Mačiau, yra įprastas, holistinis aromaterapi-
nis. Visam kūnui, juosmeniui, pėdoms... Penkiolikai 
minučių arba valandai“, - tęsia žmona. 

Man siūlo Aqua aerobikos mankštą. Išvydusi mano 
perkreiptą miną išberia: „Žinai, tavo nugarai būtų kaip 
tik. Trenerė minėjo, kad mankšta vandenyje labai 
gerai ne tik sveikiems raumenis stiprinti, bet ir 
sergantiems įvairiomis sąnarių ligomis, turintiems 
stuburo iškrypimus ar kankinamiems pastovių 
nugaros bei juosmens skausmų, o taip pat sveiks-
tantiems po traumų ar ortopedinių operacijų. Tau 
gi rudenį visada paūmėja. Ir apskritai mažai judi“. 
Pajudinu nugarą. Taigi jau ir dabar – visai neblogai.   
„Klausyk, manau visai gerai būtų kokiai valandai 
nuvažiuoti po darbo. Mačiau, kad dirba iki de-
šimtos valandos vakaro. Taip – kokį porą kartų 
per savaitę ar bent savaitgaliais. Iki vasaros“, 
- svajoja manoji baseine išmirkusi undinėlė.  
„Tėti, aš dar neišbandžiau vaikščiojimo ant 
vandens, su irklentėmis noriu... Kada važiuo-
sime?“ - ant galinės sėdynės ūmai atkun-
ta vyresnėlis mašinai jau įriedėjus į kiemą.  
Ką gi, ateinančią savaitę – atgal į vasarą... 

„Girstučio“ baseinas 
Kovo 11-osios gatvė, Kaunas

Informacija ir registruotis tel.: 
+370 37 37 28 20 

el.p. info@girstuciobaseinas.lt
www.girstuciobaseinas.lt
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1 . Kauno miesto socialinių paslaugų centras - didžiau-
sia didžiausia socialinių paslaugų įstaiga laikinojoje 
sostinėje. 
2 . Ateinančiais metais planuojama pradėti įgyvendinti 
projektą „Integrali pagalba senyvo amžiaus asmeni-
mis su sunkia negalia .

Socialinės paslaugos neįgaliems
kauniečiams bus teikiamos ir
savaitgaliais

Tarp Kauno miesto gyventojų patikimo socialinių paslaugų teikėjo reputaciją pelniusi 
savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno miesto socialinių paslaugų centras artimiausiu metu 
planuoja dar labiau išplėsti teikiamų paslaugų portfelį, o to naudą jau ateinančiais metais 
turėtų pajusti dar daugiau miestelėnų.

Didžiausia socialinių paslaugų įstaiga laikino-
joje sostinėje savo paslaugas kauniečiams teikia  
namuose ir dienos centruose . Pagrindinis paslau-
gų gavėjas - senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys. 
Socialinių paslaugų centro darbuotojų tikslas, 
kad prižiūrimas žmogus kuo ilgiau gyventų savo 
namuose ir jam neprireiktų kur kas brangesnės 
stacionarios globos . 

Paprastai žmogus gyvena savo namuose, o 

socialinių paslaugų centro darbuotojai stengiasi 
patenkinti visus jo egzistencinius poreikius . Iš 
pradžių įvertinamas socialinių paslaugų poreikis, 
sudaroma sutartis pagal savivaldybės tarybos 
patvirtintą paslaugų sąrašą bei įkainius ir centro 
darbuotojai pradeda rūpintis senyvo amžiaus 
žmogumi. Paslaugų spektras – įvairus. Tai gali būti 
paprasčiausias maisto ar vaistų nupirkimas, palyda 
pas gydytoją, namų ruoša ir pan. Taip pat, senyvo 

amžiaus asmuo 
gali gauti socia-
lines paslaugas 
Centro senyvo 
amžiaus asme-
nų dienos cen-
tre .

Kauno mies-
to  soc ia l in ių 
paslaugų cen-
tro direktorės 
Dianos Šatienės 
teigimu, bėgant 
metams socia-
linių paslaugų 

Diana Šatienė
VšĮ „Kauno miesto socialinių 
paslaugų centras“ direktorė

V.Krėvės pr. 9A, Kaunas
+370 322462

www.kaunospc.lt

poreikis Kauno mieste didėja. Kitąmet planuojame 
įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finan-
suojamą projektą, kuris vadinsis „Integrali pagalba 
senyvo amžiaus asmenimis su sunkia negalia Kau-
no mieste“. Kurį laiką keliose šalies savivaldybėse 
vykdytas pilotinis projektas pasiteisino, tad buvo 
nuspręsta nuo ateinančių metų tokias paslaugas 
teikti visose šalies savivaldybėse. 

Pagal projektą, paslaugos turėtų būti pradėtos 
teikti kitų metų trečiajame ketvirtyje. „Planuojama, 
jog  centras turės penkias komandas, kurias suda-
rys socialinis darbuotojas, jo asistentai, slaugytojas, 
slaugytojo padėjėjai, psichologas, masažuotojas 
bei kineziterapeutas. Kiekviena komanda turės au-
tomobilį ir galės aptarnauti 10 klientų. Darbuotojų 
atlyginimai iš dalies finansuojami Europos sąjungos 
lėšomis, tad darbą bus galima organizuoti ir savait-
galių dienomis“, - ateities planais dalijosi D.Šatienė.  

Kita paslaugų gavėjų grupė - šeimos, turinčios 
socialinių problemų ir vaikai iš šių šeimų. Socialinis 
paslaugų centras turi du vaikų dienos centrus Vi-
lijampolėje ir Petrašiūnuose, o Centro darbuotojų 
tikslas yra apsaugoti vaikus nuo globos ir stengtis 
padaryti viską, kad jie galėtų saugiai gyventi savo 
namuose . 
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Kodėl slauga namuose 
gali virsti našta?

Kol esame sveiki ir džiaugiamės sveikais artimaisias, nesusimąstome, jog nuolatinės slaugos 
poreikis gali atsirasti labai greitai ir netikėtai. Kas rūpinsis sergančiu artimuoju, kuris pats sa-
vimi pasirūpinti nebegali – tai klausimas, į kurį bet kuriam iš mūsų gali tekti ieškoti atsakymo.

Daugelio nuomone, geriausia slaugos priežiūros 
tarnyba – šeima. Savarankiškas sergančiųjų slau-
gymas namuose vertas didžiulės pagarbos, tačiau 
būtina suvokti, kad šis pasišventimas – tai didžiulis 
įsipareigojimas ir emocinis krūvis, kuris anksčiau ar 
vėliau gali paliesti visą jūsų šeimą. Laikui bėgant visa 
tai gali peraugti į nerimą, įtampą ir net depresiją. 
Be to, nusprendę savo artimąjį slaugyti namuose, 
daugelis net nenutuokia, kokie iššūkiai jo laukia, o 
netinkama priežiūra gali smarkiai pabloginti ligonio 
būklę.

Tinkamos slaugos reikšmė
Tinkama slauga gali padėti pasveikti ir, netgi, 

atsikelti nuo patalo (pvz., po miokardo infarkto, 
insulto, traumų). Tačiau, tam reikia tinkamų sąlygų. 
Sergantis žmogus turi būti slaugomas atsižvelgiant 
ne tik į ligą, jos sunkumą, amžių, bet ir į individualias 
jo savybes, poreikius .

Slaugomas ligonis turi turėti savo kambarį, kurį 
reikia nuolat vėdinti, palaikyti optimalią temperatūrą. 
Ypač svarbi higiena. Ligonio prakaitas, šlapimas ir 
fekalijos sudaro tinkamą terpę praguloms atsirasti, o 
vasaros karščiai dar labiau didina šią tikimybę (ypač 
apkūnesniems ligoniams). Gulinčio ligonio rankos, 
veidas, kaklas turi būti prausiami, dantys valomi 
kiekvieną dieną. Ligonio galva turi būti trenkama 
kartą per savaitę. 

Sunkiai sergantiems ligoniams ar reabilitacijos 
laikotarpiu būna reikalinga speciali priežiūra. Dažnas 
įtrynimas medikamentais ar tiesiog apšluostymas 
šlapiu rankšluosčiu yra naudingas ne tik higieniniais 
sumetimais . Be to, pats prisilietimas nuramina 
sergantį žmogų. 

Kodėl namuose geriau?
Deja, dažnai tenka girdėti istorijų apie netinkamas 

sąlygas valstybiniuose slaugos namuose. Perpildyti 
kambariai, nepakankamas dirbančio personalo kiekis, 
profesionalų dėmesio trūkumas ir pan. Be to, dažnai 
atsisveikinimais su namais, sava aplinka pasunkina 
ligonio emocinę būklę, tuo pačiu ir sveikatą.

Namai – tai ne tik namų sienos, bet visų pirma 
artimieji, svarbūs daiktai, gyvūnai, kitaip tariant, vis-
kas, kas artima, sava ir brangu sergančiam žmogui. 
Tačiau, ne visuomet yra galimybė slaugyti artimą 
žmogų jo paties namuose. Kai žmogus negali apsieiti 
be kitų pagalbos, labai svarbu leisti jam pajusti, kad 
jis nėra praradęs statuso savo namuose ir šeimoje. 
Tokiu atveju ideali išeitis –  slauga namuose – er-
dvėje, kurioje viskas sava ir artima.

Pasitikėkite profesionalais
Galbūt susirgo jūsų artimas žmogus ar jūs pats 

ir norite būti slaugomi namuose, kur saugu ir jauku, 
ten kur viskas miela ir artima? Galbūt esate pavargę 
nuo kylančių rūpesčių ir slaugos rutinos, todėl jums 
reikalinga patikima ir profesionali komanda, galinti 
tinkamai pasirūpinti jūsų artimu žmogumi? Jums 
reikalingos plataus spektro medicininės paslaugos 
namuose  ir/ar pagalba buityje?

UAB „Orange Group Baltic“ slaugos namuose 
padalinys Lietuvoje – profesionalių slaugytojų, jų pa-
dėjėjų ir socialinių darbuotojų komanda, pasiruošusi 
rūpintis sergančiaisiais užklupus ligai, įvykus traumai 
ar atėjus garbingai senatvei. Dirbdama komanda va-
dovaujasi skandinavišku slaugos namuose modeliu, 
kurio pagrindas – išskirtinis dėmesys ir pagarba žmo-
gui bei įsiklausymas į jo poreikius. Todėl suteikiamas 
garantas rūpintis viskuo, kas sergančio žmogaus 
gyvenimą padarys kiek tik galima lengvesnį.

Slaugos paslaugas namuose „Orange Group 
Baltic“ teikia, remiantis Lietuvos Respublikos teisės 
aktais bei Skandinavijos slaugos namuose sistemos 
kokybės standartais. Komandos siekiamybė – mak-
simaliai patenkinti slaugomo žmogaus poreikiai, o 
pasitelkus inovacijas ir geriausią tarptautinę praktiką 
užtikrinamas visapusiškas ir rūpestingas slaugymo 
namuose procesas .

„Orange Group Baltic“ slaugos namuose pa-
slaugą teikia visoje Lietuvoje. Profesionalų komanda 
garantuoja, jog kiekvienu klientu bus pasirūpinta 
atsižvelgiant į individualius poreikius. Slaugos na-
muose paslaugą pasirinkusieji galės būti ramūs dėl 
savo artimųjų: nesvarbu, ar tai sunkus ligonis ar 
konkrečios priežiūros reikalaujantis senjoras. Klientų 
patogumui „Orange Group Baltic“ suteikia gali-
mybę pasirinkti vieną iš siūlomų slaugos namuose 
paketų arba sukomplektuoti reikalingą paslaugą iš 
keleto galimų ir labiausiai tinkamų variantų. Pasirū-
pinsime ir tais, kuriems būtina nuolatinė, reguliari 
slaugos paslauga (higienos procedūros, maitinimas, 
kita pagalba), ir tais, kuriems reikalinga vienkartinė 
medicinos procedūra (po traumų, operacijų ir pan.).

Jauskitės ramūs ir suteikite galimybę jaustis 
saugiems jūsų artimiesiems su „Orange Group 
Baltic“ komanda .

www.orangecare.lt
+370 616 16077
+370 614 14401

slauga@orangehelse.no
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Tai, ko nežinojote apie masažą
Išgirdę žodį „masažas“ iš karto pagalvojame apie kūno malonumus, tačiau tai – ir sielos te-

rapija, dvasios gydymas. Pajutę, kad jūsų gyvenime atsiveria tuštuma ir viską apninka chaosas, 
neskubėkite griebtis vaistų. Masažas – tai ne tik fizinių skausmų šalinimo būdas, tai sveikatos 
ir ilgaamžiškumo garantas, apie kurį Lietuvoje dar labai mažai žinoma. 

 Apie masažo galią žinota jau gilioje senovėje. 
Masažo paskirtis - harmonizuoti dvasinę ir fizinę 
žmogaus pusiausvyrą, gydyti jo kūną ir sielą, su-
teikti  ramybės, įkvepiančios naujiems darbams. 
Norint atlikti kokybišką masažą, būtina išmanyti 
ne tik fizinę žmogaus kūno sandarą, bet ir mokėti 
atpažinti žmogaus tipą bei charakterį. Prieš atliekant 
masažą su kiekvienu žmogumi bendraujama, paren-
kamas labiausiai tinkantis masažas ir aliejai. Pagal 
ajurvedą skiriami įvairių konstitucijos tipų žmonės: 
vėjo (vata), ugnies (pita) ir žemės (kapha). „Dėl 
žinių stokos visi suspaudžiami į rėmus ir priskiriami 

vienam tipui. Todėl žmonės jaučiasi ne savo kailyje, 
kenčia nuo įvairių negalavimų, skausmų, susirgę 
puola gerti tabletes ir varstyt gydytojų kabinetų 
duris. O padėti gali masažų terapija, kuri yra ir ligų 
profilaktika“, - pasakoja gydytoja A. Davydavičienė.

Turinti daugiau nei 20 metų masažo specialistės 
patirties, mokiusis Tailande, Vokietijoje, Vietname, 
Indijoje, gydytoja A. Davydavičienė pabrėžia, kad ma-
sažo galia Lietuvos medicinoje įvertinama nepakanka-
mai. Masažų gausa prilygsta vaistų pasirinkimui, todėl 
galima tikrai atrasti žmogui labiausiai tinkantį masažo 
tipą. Ajurvediniai (aliejiniai) masažai atliekami 

natūraliais, šiltais 
aliejais, harmo-
nizuoja kūną, 
protą ir emoci-
jas, maitina odą, 
valo nuo toksi-
nų ir atjaunina 
ląsteles, mažina 
skausmus, stipri-
na imuninę siste-
mą, miegą, kelia 
darbingumą. At-
liekant Tailando 
taškinį masa-
žą yra veikiami 
atitinkami kūno 
taškai meridia-
nuose, pėdose 

ir delnuose, balansuojamos ir atstatomos visos or-
ganizmo sistemos. Kaip erelis nepuola gyvatės, taip 
ir ligos nepuola to, kuris prieš miegą pasimasažuoja 
pėdas – sakoma indų mitologijoje.

Ypač veiksmingas ir klinikos pasididžiavimu 
laikomas – Keturių rankų masažas verslinin-
kams. „Šis masažas padeda pajusti ryšį su savuoju 
vidiniu pasauliu, slopina nerimą ir depresiją, atstato 
ryšį su aplinka, išlaisvina nuo streso. Sinchroniškai 
masažuojamas visas kūnas, pašalinama įtampa, 
kiekvienas organas pradeda dirbti savo ritmu“, - 
priduria gydytoja A. Davydavičienė ir pamini, kad 
sveikatos centre greit pasirodys nuostabus „Tre-
čiosios akies” masažas, kitaip dar vadinamas 
Shirodhara masažu – jo metu ypatingi aliejai pilami 
ant žmogaus kaktos išplauna negatyvias emocijas, 
stresą ir nuovargį. 

Sveikatos centre „Amžinoji sandora“ ne tik atlie-
kama, bet ir mokoma įvairių masažų, savimasažo 
ir streso valdymo technikų. Šiame centre taikoma 
garsų, kvapų, kvėpavimo terapija, teikiamos indivi-
dualios konsultacijos .

Gyd. Aurelija Davydavičienė
VšĮ Sveikatos centro

„Amžinoji sandora” direktorė
ajurvedinių masažų centro vadovė, 

įvairias masažų technikas studijavusi 
Indijoje, Vietname, Vokietijoje ir Tailande 

(darbo patirtis 20 metų) 
LSMU ir asociacijos „Šviesuva“ 

alternatyvios medicinos lektorė, 
apdovanota „Gerumo kristalu“
Knygų „Sveikatos pamokos” ir 

“Tūkstantmečio žiedas. Vilties ir meilės 
laiškai Lietuvai” autorė

www.ajurvediniaimasazai.lt,  
Facebook: ajurvediniai masažai Kaune

Tel . : +370 685 67767

Naebejotina fitopreparatų nauda  
Kosmetikos ir maisto papildų gamintojai dažnai viešai deklaruoja, kad chemines medžiagas 

jie naudoja itin mažais ir leistinais nustatytais kiekiais. Tačiau ilgalaikis cheminių medžiagų, 
naudojamų higienos, kosmetinėse priemonėse, maisto papilduose, poveikis nėra ištirtas iki galo 
ir gali sukelti labai rimtų sveikatos problemų. Pripažinta, jog kurios medžiagos yra linkusios 
kauptis organizme.

Šiandien vis daugiau žmonių domisi žolinėmis 
arbatomis. Užeikite į bet kurią vaistinę ar prekybos 
centrą: lentynose, šalia įprastų juodos ar žalios 
rūšies arbatų, jūs pamatysite žolių pagrindu 
pagamintą gėrimų gausą. Ir neatsitiktinai, tai – 
sugrįžimas prie pamirštų tradicijų. 

Nuo seno žmonės garbino arbatą kaip gydantį 
gėrimą ir vartojo ją tik kaip vaistinę priemonę. 
Liaudies gydytojai ją naudojo kovai su gausybe 
negandų. Ir šiandien vaistažolių arbata sėkmingai 
konkuruoja su farmakologiniais preparatais, o ne-

retai ji nepakeičiama gydant įvairias ligas. Arbata 
veikia kompleksiškai, paliesdama, visas organizmo 
fiziologines sistemas. Vaistažolių nuovirai ir užpilai 
yra vieni seniausių ir efektyviausių žmogaus at-
rastų gydomųjų priemonių.

Pirma, fitoarbatoje biologiškai aktyvios me-
džiagos yra tokia forma, kuri maksimaliai greitai 
įsigeria ir efektyviai veikia. Antra – vartojant fito-
arbatas praktiškai visai neįmanoma perdozavimo 
ir šalutinio poveikio galimybė. Trečia – fitoarbatoje 
mes galime lengvai sujungti įvairius augalus.

Be to, labai 
daug dėmėsio ir 
teigiamų atsilie-
pimų paskutiniu 
metu sulaukia 
f i toprobiot ikai 
– papildai ga-
minami iš įvai-
rių žolelių, bičių 
produktų ir kitų 
natūralių medžia-
gų. Kiekvienam 
žmogui galima 
individualiai pa-
rinkti tinkamiau-
sią būdą, norint 
pagerinti sveika-
tą, pvz.: išvalyti 
organizmą, ku-

riame nuolat kaupiasi šlakai, medžiagų apykaitos 
atliekos ir kiti žalingi junginiai; pagerinti atmintį ir 
darbingumą; atjauninti odą, vartojant preparatą 
į kurio sudėtį įeina natūralus hormono estrogeno 
analogas – fitoestrogenas genisteinas; sustiprinti 
širdies ir kraujagyslių sistemą bei atlikti ateroskle-
rozės profilaktiką; sureguliuoti moters hormonų 
pusiausvyrą, palengvinti klimakso požymius; 
pagerinti kepenų funkcijas; pagerinti inkstų ir kitų 
šlapimo organų funkcijas; sustiprinti sąnarius ir 
kaulus; pagerinti regėjimą; normalizuoti anglia-
vandenių apykaitą, atlikti diabeto profilaktiką; 
padėti geriau sudeginti riebalus (lieknėjimui); 
sustiprinti imunitetą.

Siberian Health asortimente yra veido, kūno ir 
plaukų priežiūros priemonės,

maisto papildai, vaistažolių arbatos, vita mi-
neralai ir kosmetikos prekės yra su žolelėmis ir 
augalų ekstraktais. Produkcija skirta: moterims, 
vyrams ir vaikams . Labiausiai stebina itin patrau-
klios ir visiems prieinamos produkcijos kainos, 
dėl kurių ši produkcija tampa dar patrauklesnė.

Oficialus Siberian Health produkcijos atstovas 
Lietuvoje:

Vilta Augaitienė
UAB „Vilkanta”

K . Petrausko g .13-62, Kaunas
+370 640 20322
www.vilkanta.lt



sveikata/ grožis ► 

32

Kur dažniausiai gražinasi 
Kauno vyrai?

Esame įpratę, jog į grožio salonus, kirpyklas, kosmetologijos kabinetus dažniausiai 
užsuka dailiosios lyties atstovės. Tačiau laikai keičiasi, o su jais – ir reikalavimai, stereoti-
pai, stiliaus bei grožio normos. Šiandien neužtenka, kad stilingą vyrą puoštų tik tvarkinga 
šukuosena, jis dvelktų švara bei prabangiais kvepalais. Besirūpinantys savo odos būkle, 
tvarkingais plaukais, nagais bei barzda kauniečiai žino profesionalių meistrų komandą, 
kuri įsikūrusi grožio namuose „Ditė“. Nors „Ditės“ grožio namai siūlo daugybę galimybių 
vyrams, tačiau čia visuomet laukiamos ir moterys bei vaikai. Kuo gi traukia ši paslaptinga 
darbščių fėjų buveinė?

Pirmiausia, čia viena iš tų vietų, kur teikia-
mos barzdos priežiūros paslaugos. Retai mo-
terys simpatizuoja tiems vyrams, kuriems ant 
smakro styro netvarkingas plaukų kuokštas, 
tačiau ir jis, tikėtina, trokšta tapti dailiosios 
lyties žavėjimosi objektu. Tinkamai suformuoti 
barzdą, atsižvelgiant į vyro burnos dydį, nosies 
bei žandikaulio formą, parinkti labiausiai tin-
kančios barzdos modelį, suteikti kuo daugiau 
žinių apie jos priežiūrą – tai grožio namų „Ditė“ 
meistrų darbas. Tinkamai suformuota barzda 
ne tik išryškins patraukliausius veido bruožus, 
bet ir nukreips dėmesį nuo 
trūkumų. Beje, čia galima 
įsigyti barzdos formavimo 
priemonių.

Grožio namuose bus pasi-
rūpinta ir tais, kuriuos vargina 
nepageidaujami plaukeliai, 
rekomenduotina fotoepiliacija 
– ilgalaikis plaukų šalinimas 
intensyvia pulsine šviesa . 
Tai visiškai neskausminga, 
bene efektyviausia ir ilgalaikė procedūra, 
sumažinanti ar visiškai panaikinanti ir tamsių, 
ir šviesių plaukų atsiradimą tose vietose, kur 
jie nereikalingi. O štai tiems, kuriuos vargina 
plaukų slinkimas, praverstų mezoterapijos 
galvos odai procedūra, skatinanti jų augimą.

Tiek vyrai, tiek moterys trokšta turėti kuo 
sveikesnę ir gražiai atrodančią odą. Tačiau jos 
išvaizda priklauso ne tik nuo to, ką ant jos tepa-
me – oda yra viso organizmo sveikatos būklės 
„vizitinė kortelė“. Tai, kuo maitinamės, kiek ir 

kokių skysčių vartojame, kiek ilsimės ir kokio-
mis sąlygomis dirbame – visa tai bus matoma 
mūsų veide. Jei pageidaujate panaikinti veido 
raudonį ir išsiplėtusius kapiliarus, pašalinti 
pigmentines dėmes, aknę, randus ar strijas, 
tereikia apie tai prasitarti grožio namų „Ditė“ 
specialistėms, taikančioms intensyvios šviesos 
impulso procedūras. Tai turi ir stebuklingai 
akivaizdų atjaunintį odos poveikį nepažeidžiant 
jos paviršinio sluoksnio. Po šios procedūros, 
atliktos profesionaliai ir kokybiškai dirbančios 
meistrės, oda tampa stangria, tampria ir švy-

tinčia, atrodo žymiai sveikesnė, skaistesnė, 
taigi – ir gražesnė. Tai rekomenduojama ne tik 
pajutus amžiaus pėdsakus odoje, bet ir jauna-
me amžiuje, nes tokios procedūros naudingos 
ir gydant jaunatvinius spuogus .

Nė kiek ne mažiau svarbi  žmogui jo figūros 
išvaizda bei savijauta. Todėl labai teisingas 
posakis „Kaip jautiesi – taip ir atrodai“, ga-
lintis tapti netgi gyvenimo taisykle. Tačiau ne 
visuomet žmogaus pastangos (maitinimasis, 

judėjimas, nervinė būsena ir kt.) sulaukia tokių 
rezultatų, kurie džiugintų. Tuomet į pagalbą 
galima pasitelkti profesionalias priemones ir su 
jomis dirbančius meistrus, be skausmo ir vargo 
naikinančius riebalų ląsteles. Efektyvus kūno 
riebalų mažinimo – ultragarsinės lipokavitacijos 
– lieknėjimo būdas ne tik formuoja kūno linijas, 
bet ir mažina celiulito požymius. Dažniausiai 
riebalų skaidymo procedūros atl iekamos 
pilvo, juosmens, sėdmenų, šlaunų bei žastų 
srityse. Kavitacijos procedūra yra nemalonių, 
skausmingų ir kartais net pavojingų riebalų 
nusiurbimo operacijų priešingybė, kurios re-
zultatas, laikantis specialisto rekomendacijų, 
yra patrauklios kūno linijos. O argi ne to ir 
trokšta kiekvienas, kuriam svarbu būti ne tik 
patraukliam kitiems, bet ir sau?!

Sveikai ir gražiai odai bronzinį įdegį net 
atšiaurią žiemą suteikia soliariumo spinduliai, 
tačiau jie itin dažnai sukelia nepageidaujamų 
šalutinių potyrių. „Ditės“ grožio namai džiau-

giasi ir soliariumo paslaugomis 
prisideda prie kliento sveikatos 
saugojimo, todėl patraukliam 
įdegiui išgauti naudoja kolage-
no lempas . Tai – vadinamasis 
„naujos kartos“ soliariumas, 
ne tik gražinantis odą, bet ir ją 
sveikatinantis .

Tobulam grožiui išlikti ilgą 
laiką pasirinkite mikropigmen-
taciją, kuri yra neskausminga, 

o naudojami pigmentai yra netoksiški ir nea-
lergiški, nes gaminami augaliniu pagrindu . Ši 
procedūra padės atrodyti patraukliai įvairiau-
siomis situacijomis .

Ir tai – tik keletas procedūrų, kuriomis 
garsėja „Ditės“ grožio namai, o visas jas iš-
bandyti ir nenusivilti reikia asmeninių potyrių. 
Ne veltui šių namų klientų ratą sudaro visos 
giminės atstovai: čia kiekvienas pasitinkamas 
kaip svečias, juo pasirūpinama, atsižvelgiant 
į individualias savybes suteikiama reikalingos 
informacijos ir netgi pasiūloma įsigyti būti-
niausių grožio priemonių. Juk negali būti nieko 
patogiau šiais laiko stokos laikais – paslaugos 
atliekamos greitai, kokybiškai, o po jų iškart 
galima toliau tęsti kasdieninius darbus. Tiesa, 
jau su žymiai pakilesne nuotaika, pasitikėjimu 
savimi, o tai juk skatina nepriekaištinga šukuo-
sena, kuriai kasdienybėje reikia skirti minimalių 
laiko sąnaudų, patrauklus manikiūras, spindinti 
ir sveikai atrodanti oda, prie individualių bruožų 
pritaikytas makiažas.

Grožio namai „Ditė“
Jonavos g . 60, Kaunas

(p.c. „Prisma“)
8 610 62004

just.stralkute@gmail.com 
https://www.facebook.com/

DitesGrozioNamai

Tai, kuo maitinamės, kiek ir 
kokių skysčių vartojame, kiek ilsimės ir 

kokiomis sąlygomis dirbame – visa tai bus 
matoma mūsų veide.
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„DL Grožio terapijos studijoje“ taip pat galė-
site mėgautis ir išbandyti šias paslaugas:
1 . Klasikinės veido procedūros: veido SPA, veido 
valymas ultragarsu, drėkinimas, stangrinimas, 
veido masažai;
2 . Grožio injekcijos: mezoterapija, biorevitalizacija, 
hialurono rūgšties užpildai;
3 . Masažai: atpalaiduojantis karštų akmenų su 
aromaterapiniais aliejais, anticeliulitinis vakuuminis 
ir stangrinantis vakuuminis, gydomasis klasikinis;
4 . Ilgalaikis makiažas, bei daugelis kitų grožio 
procedūrų, kurios atliekamos su modernia kosme-
tologine įranga.
Tegul oda atgauna spindesį, skaistumą,  
gyvybingumą ir jaunatvišką išvaizdą!

Efektyvi pagalba  išvargintai ir senstančiai 
odai, pasitelkus šiuolaikinius gydymo metodus

Mūsų odoje nuolat vyksta daug sudėtingų fiziologinių procesų. Oda atspindi mūsų  įpročius, 
gyvenimo būdą, ligas, taip pat atlieka daug gyvybiškai svarbių funkcijų. Rūpintis ja – ypač 
svarbu. 

Žvelgiant iš medicininės pusės,  raukšlės nėra 
kenksmingos sveikatai: „Senėjimas - natūralus 
procesas, bet jeigu jaučiamas diskomfortas, dėl at-
sirandančių išvaizdos pokyčių, kodėl nepasinaudojus 
šiuolaikinėmis galimybėmis?!“ – teigia grožio terapijos 
specialistė Diana Lobyncevienė. 

Į kovą su odos senėjimu: kuo ankščiau, 
tuo geriau

Pasak kosmetologės,  kuo ankščiau pradedama 
senėjimo prevencija – tuo ilgiau išlaikomos kokybiškos 
odos ląstelės, ir tuo vėliau prireiks taip vadinamų 
stipriųjų intervencinių jauninimo procedūrų ar 
agresyvių medžiagų: „Jaunai odai užtenka užtikrinti 
tinkamą drėgmės balansą ir saugoti ją nuo UVA ir 
UVB spindulių, apie 25-30 jau reikėtų pagalvoti apie 
giluminį odos drėkinimą,“.

Odos jauninimas – pasitelkus moderniau-
sius gydymo metodus

Šiuolaikinės priemonės ir metodai suteikia 
neįtikėtinų galimybių, kurios leidžia atsikratyti nepa-
geidaujamų odos senėjimo požymių. Pasak specia-
listės, nereikia pradėti nuo pačių stipriausių raukšlių 
naikinimo būdų ir medžiagų, o pats efektas turi būti 
pasiekiamas laipsniškai, individualiai parinkus tinkamą 
gydymo metodą. „DL grožio terapijos studija“ raukšlių 
gydymui ir odos jauninimui naudoja pačius naujau-
sius ir efektyviausius metodus, kurie yra parenkami 
kiekvienam klientui individualiai . 

Natūralus raukšlių gydymo metodas:  
„ridustar“ 

Šiomis dienomis siūlomas pats natūraliausias  ino-
vatyviausias, ir efektyviausias  raukšlių gydymo būdas 
- „Ridustar“ metodas,  kuris ypač tinka koreguojant 
pykčio ar mimikos raukšles. Lietuvoje šią procedūrą 
teikia tik kelios grožio terapijos studijos. Tarp jų „DL 
grožio terapijos studija“.

„Procedūros metu  elektros srovės impulsais ir 
adatiniais elektrodais, į organizmą neįvedant jokių 
kenksmingų medžiagų skatinami natūralūs bioche-
miniai procesai. Link adatėlių  pritraukiamas audinių 
skystis, raukšlės vagelė pakeliama, išlyginama. 
Raukšlių gylis sumažėja, kadangi procedūros metu 
jos užsipildo nuosavomis riebalinėmis ląstelėmis, 
kurių dėka raukšlės išsilygina, o lyginimas atliekamas 
be jokių injekcijų,“ – dalinasi grožio terapeutė- kos-

metologė Diana. 
Tinkamo metodo parinkimas ir  saugumas
Kosmetologė pabrėžia, jog pradedant kovoti 

su senėjimo požymiais ir raukšlėmis ypač svarbu 
parinkti tinkamą metodą, tik tuomet galima užtikrinti 
patį geriausią ir ilgalaikį rezultatą. Taip pat ypač 
svarbu – kliento saugumas. Išanalizavus odos būklę, 
su klientu aptariamas jam  tinkamiausias raukšlių 
gydymo būdas, jo kursas, išlaidos, odos priežiūra 
po procedūros ir t.t. Tik nuolatos rūpinantis  galima 
išsaugoti skaisčią, spindinčią ir jaunatvišką odą!

Diana Lobyncevienė
Med. kosmetologė – grožio terapeutė

dlgrozioterapija@gmail.com
+370 610 02106

Maironio g . 10, Kaunas

Naujai suspindęs moteriškumas
Gamta mus apdovanojo nevienodai, bėgantys metai ir gyvenimo patirtys irgi neišvengiamai 

paliečia kiekvieno kūną. Ir nors dažnai sakome, jog svarbiausia – vidinis grožis, bet... Kartais 
ir jam reikia šiokio tokio palaikymo – kaip gražių rėmų puikiam paveikslui. Todėl net nedidelės 
išorinės permainos gali padėti susigrąžinti gyvenimo džiaugsmą bei pasitikėjimą savimi.

 Vienos moters istorija
„Ji stovėjo priešais veidrodį ir įdėmiai žiūrėjo į 

savo atvaizdą. Lėtai braukdama smiliais per skruos-
tus, ties smilkiniais kilstelėjo odą į viršų. Netrukus 
rankos nuslydo žemyn kaklu, kuris išsitiesė lyg gul-
bės, galiausiai sustodamos ties krūtine. Dabar jos 
atvaizdas nė iš tolo nebepriminė to, kurį matydavo 
prieš pusę metų ar dar vos prieš kelis mėnesius. Jai 
nebereikėjo rankomis kilstelėti krūtų ir, pasisukus 
šonu, įsivaizduoti, kaip jos atrodytų – suspaudus 
krūtis delnais, stebėti, kaip jos tampa iškilesnės, 
suapvalėja, o tarpkrūtis išraiškingai pagilėja. 
Anuomet, patraukusi rankas, atvaizdą veidrodyje 
ji visuomet palydėdavo slogiu atodūsiu. Nors ir 
suprato, kad kūnas pasakoja savą, pasididžiavimo 
vertą istoriją, tačiau, kaip ir kiekviena moteris, 
žvelgdama į save, tiesiog norėjo jaustis gerai. Būti 
graži. Gražesnė. Patikti. Pirmiausia – sau. Šiandien 
ji regėjo save kitaip. Veidrodis atspindėjo jos pasi-
tikėjimą savimi, švytėjimą ir didžiulį pasitenkinimą 

tuo, ką mato. Lėtai, besigėrėdama, pirštų galiukais 
ji atkartojo naujus tobulų krūtų kontūrus.“

Populiariausia plastinės chirurgijos pa-
slauga

Krūtų didinimas ir formos korekcija implantais 
yra viena populiariausių plastinės chirurgijos 
paslaugų. Nors motyvai skirtingi – noras atgauti 
prarastą formą po nėštumo ir žindymo, kompen-
suoti įveiktų ligų padarinius ar pažaboti genetiką 
pristabdant senėjimo procesus, visas moteris 
vienija bendras noras – tapti gražesnėmis, labiau 
pasitikėti savimi, švytėti.  Kiekvienais metais dau-
giau nei 100 moterų atveria Tautrimo Aštrausko 
klinikos duris, norėdamos patobulinti moteriškumo 
simbolį – krūtis.

Atvykite konsultacijai
Konsultacijos yra bene svarbiausia krūtų didini-

mo implantais procedūros dalis. Jų metu gydytojas 
ne tik sužino pacientės poreikius, bet ir suteikia visą 
reikiamą informaciją apie būsimą operaciją, mora-
liškai paruošia pacientę pooperaciniam laikotarpiui.

Atsižvelgdamas į pacientės pageidavimus, spe-
cialistas padeda pasirinkti tinkamą implanto dydį, 
formą bei tekstūrą. Krūtų didinimui naudojame tik 
aukščiausios kokybės implantus, kurių patikimumas 
ir saugumas yra patvirtinti per kelis dešimtmečius 
sukaupta patirtimi .

Konsultacijų metu moterys gali žvilgtelėti į 
ateitį – pasimatavusios specialias bandomąsias 

liemenėles, pacientės gali pamatyti, kaip atrodys 
jų krūtys po operacijos. Ne mažiau svarbu susipa-
žinti ir su ankstesnių gydytojo darbų rezultatais. 
Profesionalaus specialisto atlikti darbai – natūraliai 
atrodančios ir „akies nerėžiančios“ krūtys.

Operacija
Operacija – tai techninis konsultacijų metu 

pasiektų susitarimų įgyvendinimas. Jos metu 
chirurgas į krūtinės audiniuose suformuotą kišenę 
patalpina implantą.

Pjūviai gali būti atliekami keliais būdais: po 
krūtimi, aplink spenelį arba itin populiarėjančiu 
būdu - pažastyje. Krūtų didinimas per pjūvį pažas-
tyje patrauklus tuo, kad yra atliekamas natūralioje 
odos raukšlėje, todėl randas po operacijos gyja be 
tempimo ir yra beveik nepastebimas, o po metų 
kone visai išnyksta .

Prieinama paslauga
Šiandien grožio chirurgija nebėra dideles pa-

jamas gaunančiųjų privilegija. Krūtis implantais 
norinčios pasididinti moterys atranda itin aukštos 
kokybės paslaugas už prieinamą kainą. Be kita ko, 
pacientams siūlome galimybę už suteiktas paslau-
gas atsiskaityti išsimokėtinai.

Be krūtų didinimo klinikoje atliekamos ir kitos 
krūtų operacijos, veido jauninimas, riebalų perso-
dinimas, pilvo plastika, riebalų siurbimas, sėdmenų 
didinimas, nosies korekcijos, injekuojami užpildai 
ir daugelis kitų grožio procedūrų bei operacijų.

Tautrimo Aštrausko Klinika
Č. Sasnausko 19, Kaunas, Lietuva

Tel . +370 37 733202 
mob . +370 68503095

info@tautrimas.com
www.tautrimas.com
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Magiška limfodrenažinio 
masažo galia su Roll Shaper
Net 98 proc. moterų pripažįsta, jog pritaikius maisto derinimo programą arba pasirinkus sau 
tinkančią, dietą svoris krenta daug greičiau. Be to, oda nesuglemba, formos pasidaro dailesnės 
ir stangresnės. O mesti svorį su Roll Shaper sporto-masažo procedūra ir dar pritaikius dietą – 
rezultatai du kartus greitesni.

Esant limfinės sitemos sutrikimamas (sutrikus 
vienos zonos limfmazgių veiklai), limfodrenažinis 
masažas padeda suaktyvinti limfotaką ir išvalyti 
limfmazgius nuo toksinų, todėl dingsta limfmazgių 
uždegimai, organizmas mažiau kaupia skysčius, 
suaktyvinama limfotaka, atitolinami dramblialigės 
simptomai (genetinis paveldimumas 
– limfmazgių veiklos sutrikimas).

Kraujotakai sureguliuoti
Viso kūno limfodrenažinis masažas 

– puiki išeitis toms moterims, kurios 
pavargo nuolat kovoti reguliuodamos 
kraujospūdį ir vartoti įvairius vaistus. 
Limfodrenažinio masažo metu aktyvi-
nama viso kūno kraujotakos sitema, 
sistemingai atliekant procedūras (1 
mėn. po 2 kartus per savaitę) susinor-
malizuoja kraujotakos veikla . 

Esant migrenai, po 4-5 procedūros moterys 
džiaugiasi įveikusios šio nemalonaus negalavimo 
simptomus ir toliau lanko pilną kursą (rekomenduoja-
ma 20-30 procedūrų 2 kartus per metus). Specialistai 
pastebi, kad migrena moterims atsikartodavo ne taip 
stipriai, o per 2-3 metus jos atsikratydavo visiškai .

Sumažinkite apimtis
Trokštančioms greitų rezultatų (lankant 3 kartus 

per savaitę) po 12 procedūrų gali tikėtis sumažėjusių 
apimčių per šlaunis (nuo 1 iki 3 cm), per klubus 
(nuo 1-3 cm), per liemenį (iki 7cm), per žąstą (iki 
3 cm). Apimčių mažėjimas susijęs su per ilgą laiko-

tarpį susikaupusių skysčių pertekliaus pašalinimu 
iš organizmo. Būtent dėl šios priežasties sėkmingai 
mažėja apimtys. Paradoksalu, tačiau kuo jaunesnis 
organizmas ir mažesnis viršsvoris, tuo apimtys ma-
žėja lėčiau. Turintiems didesnį viršsvorį ir vyresnio 
amžiaus žmonėms rezultatai ypač džiuginantys – 

apimtys per 1 mėn. net 98 proc. sumažėja 1 dydžiu.
Sumažinkite celiulitą ir pastangrinkite odą
Moterys pasirinkusios masažus su Roll Shaper 

aparatu vienbalsiai tvirtina iki 95 proc. sumažinusios 
celiulitą. Jau po 4 procedūrų, klientės lankančios 3 
kartus per savaitę individualias procedūras su Roll 
Shaper aparatais, pastebėjo, kad oda tapo stan-
gresnė ir lygesnė. Tiesa, stipriai celiulito paveiktoms 
zonoms reikia 7-15 procedūrų, kad rezultatas būtų 
pastebimas . 

Tokio pobūdžio masažai ypač rekomenduojami 
mamytėms po gimdymo: praėjus 2 mėn. po gim-

„Studio figura“ 
masažo salonai Kaune: 

Senamiestyje, Birštono g . 12, 2a . 
I-V 8-21, VI 9-16, VII-nedirba  

Registracija:  +370 690 55 444

Žaliakalnis, Vaižganto g. 9 
(šalia Sporto Halės) 

Išankstinė reg.: +370 670 81814   

Šilainiuose, Kuršių g. 7-IIA 
Išankstinė reg.:+370 643 00222 

Swan shaper infra - kologeno terapija

Dainava, V.Krėvės pr. 53 
Išankstinė reg.: +370 674 53105

www.studiofigurakaunas.ltPirma procedūra-konsultacija 5€

dymo, jei nebuvo atlikta cezario operacija (tokiu 
atveju – po 3mėn.) ar nebuvo kompilikacijų (būtina 
pasitarti su ginekologu). Beveik 99 proc. mamyčių 
numetė svorio (per 1,5 mėn iki 7 kg), o po 7 proce-
dūros rezultatai daugelio yra vienodi – jos tvirtina, 
kad pilvas tiesiog prilipo, strijos pabalo ir sumažėjo, 
oda pasidarė švelni ir lygi.

Išvalykite organizmą nuo toksinų
Per ilgą laiką žmogaus organizmas užsiteršia, 

atsiranda pasikartojantys uždegimai, susilpnėja imu-
ninė sistema, patinsta limfmazgiai. Žiemos sezonu 

dažnai sunkiai sergama virusinėmis 
ligomis, neišvengiama komplikacijų. 
Organizmo valymas limfodrenažo 
procedūra – puiki išeitis norinčioms 
rečiau sirgti ir siekiančioms sustiprinti 
imuninę sistemą. Rekomenduojama 
atlikti 20 procedurų kursą prieš žiemą. 
Net 85 proc. moterų pastebi, jog po 
organizmo valymo kurso žiemą viru-
sinėmis ligomis nebesirgo arba, kaip 
pačios teigia, išsigydė per 3 dienas su 
aviečių arbata.

Siekis – dailesnė figūra
Dažniausiai moterys, pasirenkančios sveiką 

mitybą, sportą, masažus (idealu, kai viską kartu), 
siekia suformuoti dailesnę, riestesnę ir stangresnę 
sėdimąją dalį, atsikratyti „kabančių“ žąstų; suma-
žinti ir/ar atsikratyti „rinkučių“ nugaroje, atsikratyti 
(išmasažuoti) klubų „rankenas“, sumažinti pilvuką ir 
riebalinę dalį po krūtine.  

Masažo salonuose „Studio figura“ dirbančios 
specialistės teigia, jog nuolatos matuoja ir stebi visų 
klienčių rezultatus. Savo srities meistrės pastebėjo, 
jog per 10-20 jų salonuose atliekamų procedūrų 
klientėms akivaizdžiai sumažėja šlaunų, klubų, lie-
mens, žąsto apimtys. 

Procedūros Roll Shaper aparatu – puiki profilakti-
nė priemonė sinusito, šienligės, odos ligų (egzemai, 
žvynelinei), ausų, gerklės uždegimo simptomams 
mažinti. Tai aktualu ne tik moterims, bet ir vyrams, 
juk chroniškomis ligomis serga visi .

Naujiena - „Studio figura”  šilainuose - 
Swan Shaper Infra!

Pristatome naujieną Studio figura Kaune – Swan 
Shaper! Tai 3-jų junginių -sporto, kolageno ir inf-
raraudonųjų spindulių - kompleksas. Sportuokite ir 
pasiekite rezultatus 3 kartus greičiau nei sportuojant 
įprastai, tuo pačiu metu mėgaukitės kolageno ir infra-
raudonūjų spidulių jauninimo procedūra. Procedūros 
trukmėnuo 16 iki 60 min. Rekomenduojamas 20-30 
programų kursas. 

Organizmo valymas 
limfodrenažo procedūra – puiki išeitis  
norinčioms rečiau sirgti ir siekiančioms 

sustiprinti imuninę sistemą
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Kaip teisingai pasirinkti sportinį 
krūvį? Tik gerame sporto klube!

Nors gali atrodyti, kad sportas nėra mokslas, tačiau taisyklingai ir efektyviai atlikti judesius 
mokosi tos smegenų dalys, kurios naudojamos bandant perprasti tiksliuosius ir humanitarinius 
mokslus, praktikuojantis mene ar socialiniame gyvenime. Besimokydamos tam tikrų sporto 
judesių, smegenys harmoningai vystosi ir lavėja. Nuo ko pradėti? Visų pirma, išsirinkti patin-
kančią fizinės veiklos rūšį, tinkamą vietą sportui ir pamažu pradėti ja mėgautis.

Renkantis sporto specifiką sveikatai or kūno 
formoms palaikyti, nereikia tikėtis, jog pasieksite 
profesionalaus sporto aukštumų. Bet galite būti 
tikri – jei neapleisite sporto, jis padės jums siekti 
sveikesnio ir laimingesnio gyvenimo. Mūsų pasi-
rinkimą, kur ir kaip sportuoti, neretai lemia įvairios 
aplinkybės – draugų patarimai, mada, patogios 

sąlygos. Didelės įtakos turi ir tai, ar mums ta spor-
to rūšis teikia malonumą – juk maloni veikla yra 
naudingesnė mūsų savijautai nei tai, ką darome 
sukandę dantis. Tačiau ne mažiau svarbu atsižvelgti 
į tai, ką naudingo kiekviena sporto rūšis duoda 
ir kam kenkia. Idealu, kai yra galimybė suderinti 
sportą, mitybą, gyvenimo būdą ir siekius.

Kas skatina žmones pra-
dėti lankyti sporto klubą? 
Noras pagerinti savo figūrą, 
padaryti ją patrauklesne, tap-
ti stipresniais, sveikesniais . 
Tačiau paplitusi nuomonė, 
kad bet koks sportas yra 
naudingas, nėra visiškai tei-
singa . Bet koks neteisingas 
fizinis krūvis yra stresas or-
ganizmui, ir jeigu kūnas šitai 
apkrovai yra nepasiruošęs 
arba tuo metu vyraujantis 
gyvenimo būdas nesuteikia 
galimybių pilnavertiškai mai-
tintis ir ilsėtis, tai treniruočių 
pasekmėmis gali tapti trau-
mos, imuniteto susilpnėjimas 

ar chroniškų ligų sustiprėjimas.
Užsiėmimai sporto klube, neabejotinai gali pa-

dėti pasiekti auskštų asmeninių rezultatų ir tikslų, 
tačiau labai svarbu teisingai pasirinkti starto pozi-
ciją, kitaip rezultatai gali būti visai nedžiuginantys. 
Svarbiausia taisyklė sportuojant yra laipsniškumas. 
Reguliarios treniruotės ir konsultacijos su profesio-
naliais treneriais padeda atrasti tinkamiausią savo 
organizmui rėžimą. 

Renkantis sporto klubą, būtina atsižvelgti į ten 
esančius treniruoklius bei dirbantį personalą.  Trene-
ris profesionalas visada patikrins treniruoklių padėtį, 
tinkamumą kiekvienam klientui konkrečiai, pasirū-
pins, kad sėdynės padėtis ar rankenos aukštis būtų 
priderintas prie sportuojančiojo kūno proporcijų. Tik 
tokiu būdu nebus juntamas diskomfortas, vėliau ga-
lintis sukelti rimtų sveikatos problemų. Daug geriau, 
kai pataria ir paslaugą suteikia tikri specialistai – juk 
kiekvienas turime dirbti savo darbą.

Dažnai žmonėms pritrūksta motyvacijos pradėti 
reguliariai sportuoti ir laikytis subalansuotos mitybos 
principų, siekti aukščiausių tikslų, tačiau neabejoja-
me, kad sporto klube „Saulėtekio antika“ dirbantys 
profesionalai suteiks visą reikiamą informaciją nuo 
ko pradėti ir kaip judėti tikslo link.

Kaune, Raudondvario pl., įsikūręs ir sėkmingai 
trečius metus gyvuojantis sporto klubas „Saulėtekio 
antika“ – puiki alternatyva ieškant tinkamiausios 
sportinės veiklos. Jaunas, veržlus ir itin profesio-
nalus kolektyvas padės kiekvienam čia atrasti tai, 
ko nori kūnas ir siela.

Sporto klubas
„Saulėtekio antika“

Raudondvario pl . 127, Kaunas .
+370 (602) 27822

nerijuspaplauskas@gmail.com

Ir vėl apie jogą? Nusibodo!
Iš tiesų sakote „nusibodo“ apie tai, ko pažįstate tik mažytę dalelę. Tikrai nenorite pažin-
ti daugiau?

Į jogos užsiėmimus dažnas pradeda eiti vedamas 
panašių intencijų, kurios atveda ir į sporto klubą. 
Truputį pasportuoti. Numesti svorį. Šiek tiek geriau 
jaustis. Joga dažnam ir mados reikalas – ji tokia 
tinkama pasigirti . . . 

„Visai tipiškas dalykas, kad žmonės ateina į 
jogos užsiėmimus dėl sveikatos“, - sako Natalija 
Mozerienė , Kauno centre įsikūrusios sveikatingumo 
ir  jogos studijos „Lotus“ kūrėja. – Tai nėra blogesnė 
paskata už kitas. Tik gerokai vėliau žmonės aiškiai 
pamato, kad joga – tai labai didelės galios dvasinė 
praktika. Praktika, leidžianti dirbti su savimi ir save 
keisti. Keisti save yra didžiulis dalykas, kuris tikrai 
nedažnam pavyksta“.   

Yra vienas skirtumas tarp paskatų einant į sporto 

klubą ir į jogos užsiėmimus. Sporto klubuose visai 
tipiška, kad žmonės eina dar ir save parodyti bei į ki-
tus pažiūrėti,  sako pašnekovė. Jogos užsiėmimams 
tai nebūdinga, to ieškantys pasitraukia labai greitai. 
Jogos užsiėmimuose besilankantys   čia tiesiog gali 
pabūti savimi. 

„Mūsų studijoje daug dėmesio skiriama prade-
dantiesiems, - pasakoja  Aurelija Antanavičienė. 
studijos „Lotus“ trenerė. – Juk jiems sunkiausia. 
Paprastai daugelyje studijų jie atsiduria užsiėmimuo-
se, kuriuose dalyvauja įvairaus lygio patirtį turintys 
žmonės. Tada naujokai neretai pasimeta ir nežino, ką 
jiems daryti. Joga turi daugybę sudėtingų praktikų, 
kurios nepatyrusiems gali būti netgi pavojingos – 
galima rimtai susižeisti. Mes naujokams rengiame 

specialiai jiems skirtus šeštadieninius 
kursus.  Naujai pradėjusiam užsiiminėti 
joga pirmiausia reikia išmokti susitvarky-
ti kvėpavimą, kūno laikyseną. Mes jiems 
padedame susitvarkyti kūno energetinę 
būseną. Paskui, laipsniškai, jeigu tik 
turės noro, jie gali siekti daugiau“.

Jogos studija „Lotus“ priima ir jau 
turinčius jogos patirties, lankiusius 
užsiėmimus kituose klubuose. Juk joga, 
nepaisant įvairių jos atšakų, yra vientisas 
organizmas .

„Tarp mūsų užsiėmimų lankyto-
jų – daug moterų, -pasakoja Natalja 
Mozerienė. – Galime joms pasiūlyti 
specializuotų programų, kurios joms 
padėtų susitvarkyti su įvairiais jų gyve-

             
1 . Sporto klubuose visai tipiška, kad žmonės eina 
dar ir save parodyti bei į kitus pažiūrėti.  Jogos 
užsiėmimams tai nebūdinga, to ieškantys pasitraukia 
labai greitai. Jogos užsiėmimuose besilankantys   čia 
tiesiog gali pabūti savimi. 

2 . Moterims jogos studija „Lotus“ gali pasiūlyti spe-
cializuotų programų, kurios joms padėtų susitvarkyti 
su įvairiais jų gyvenimo ciklais – padėti įveikti PMS, 
menopauzės, kitus reiškinius. Rengiamos specialios 
jogos stovyklos, padedančios žmonėms harmonizuoti 
savo gyvenimą.  Esant poreikiui, studijos „Lotus“ mo-
kytojai gali surengti seminarus ar jogos užsiėmimus 
ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose ir miesteliuose . 
Gali atvykti pravesti užsiėmimų ir į darbovietes.

Sveikatingumo ir jogos
 studija „LOTUS“

A.Mickevičiaus g. 47, Kaunas
Aurelija Antanavičienė: +370 656 39822

Natalija Mozerienė: + 370 688 24182
info@studijalotus.lt
www.studijalotus.lt

nimo ciklais – padėti įveikti PMS, menopauzės, kitus 
reiškinius . Rengiame specialias jogos stovyklas, pa-
dedančias žmonėms harmonizuoti savo gyvenimą“.

Esant poreikiui, studijos „Lotus mokytojai gali su-
rengti seminarus ar jogos užsiėmimus ne tik Kaune, 
bet ir kituose miestuose ir miesteliuose . Gali atvykti 
pravesti užsiėmimų ir į darbovietes. 

„Smagu matyt, kad žmonės iš mūsų užsiėmimų 
išeina pasikrovę teigiamos energijos visai dienai, kai 
jie čia atsiskleidžia, - sako trenerės. – Tai suteikia 
daugiau prasmės ir mūsų pačių tolesniam tobulėji-
mui – siekiame, kad jis būtų nenutrūkstantis“.  
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Važiuojate dviračiu? 
Darykite tą sveikai

Kiekvienas esame skirtingas. Kojų ilgiai, rankų ilgiai, korpuso ilgiai, raumenų sanda-
ra ir kiti dalykai padaro mus kitokiais, tad sėdėti ant vieno dviračio taip pat negalime. 
Bėgant ar plaukiant galite savo neteisingą techniką koreguoti, tačiau atsisėdus ant dvi-
račio, esate fiksuoti. Jeigu esate fiksuoti neteisingai, kol nuvažiuojate savo kilometrus, 
padarote tūkstančius neteisingų judesių. Neteisingus judesius kompensuoja sąnariai, 
raiščiai, raumenys.

Kodėl reikia sureguliuoti dviratininko 
sėdėseną? 

Dviratį reikia susireguliuoti, kad ant jo jaus-
tumėtės kiek įmanoma patogiau ir nežalotume 
savo kūno. Daugelis žmonių galvoja, kad jeigu 
važinėja su dviračiu ir jaučiasi gerai, nieko 
neskauda, tai viskas yra gerai su-
reguliuota. Deja, tai nebūtinai gali 
būti tiesa, neigiamus sėdėsenos 
padarinius galite pajausti ne iš 
karto – tik po tam tikro laiko . Bet 
ilgalaikę žalą atitaisyti yra sunkiau.

Body Geometry Fit ir yra dviračio 
sureguliavimas konkrečiam žmogui. 
Tai prisegamų dviratininko batų re-
guliavimas, balnelio aukščio, pločio 
atstūmimo, atstumo iki vairo, vairo 
aukščio, pločio bei kitų parametrų 
teisingas nustatymas remiantis 
konkretaus dviratininko anatomija .   

Būtina paminėti, jog klaidingas įsitikinimas, 
jog Body Geometry Fit reikalinga tik dviratinin-
kams profesionalams. Sportininkai daugiausiai 
rūpinasi rezultatu, jėga, greičiu, o ši paslauga, 
nors ir pagerina sportininkų rezultatus, bet 
yra orientuota į ergonominius dalykus. Body 
Geometry Fit rūpestis yra teisingas ir sklandus 
sąnarių judėjimas, raumenų, kurie neturi dirbti 
judesio metu atpalaidavimas taip pat apkrovos 
stuburui nuėmimas.

Kokį dviratį reikia turėti?

Ši paslauga yra daroma visiems dviračiams 
be išimčių: nuo vaikiškų iki pačių sportiškiausių. 
Mums svarbiau dviratininkas, ne dviratis .

Body Geometry Fit paslaugos kaina – 80 
eurų. Paslaugos kaina tikrai nėra labai dide-
lė, pavyzdžiui, Latvijoje ši paslauga kainuoja 
100 eurų, Didžiojoje Britanijoje – 200 svarų. 
VELOMANIJA padarė šią paslaugą prieinamą 
kiekvienam. Ir tai yra vienintelė vieta Lietuvoje, 

kur atliekama ši paslauga . 

VELOMANIJA specialistai teigia, jog šiandien 
internete galite rasti labai daug informacijos, 
daug „pasidaryk pats“ instrukcijų, tačiau rei-
kia labai gerai atsirinkti, kuri informacija yra 
verta dėmesio, o kuri yra klaidinga. Tam tikros 
sėdėsenos gairės, kurias galite rasti internete 
gali netikti jums dėl pvz. turimos traumos ar 
neįvertintos kūno anatomijos, skirtingų galūnių 
ilgių, riboto lankstumo... Body Geometry Fit 
paslauga yra labai individuali, todėl tai, ką rašo 
internete, nebūtinai tiks Jums, o tai kas tinka 
Jums, greičiausiai netiks Jūsų draugui. Kiekvie-
nas žmogus yra kitoks, turi kitokias traumas, 
skirtingus užsibrėžtus tikslus. Į tai reikia kreipti 
labai daug dėmesio, internete to negausite.

Eimantas Gudiškis
Body Geometry Fit technikas

UAB „Velomanija” parduotuvės: 
Kaune, Laisvės al. 12

8 37 20 60 49  
Serviso tel . 8 684 49182 

kaunas@velomanija.lt
Darbo laikas: 

I-V 10-19, VI 10-16

Vilniuje, Šeimyniškių g. 3
8 640 24840

Serviso tel . 8 655 57982
vilnius@velomanija.lt

Darbo laikas: 
I-V 10-19, VI 10-16

Svarbiausia – klientas 

Žmonės pas mus dažniau ateina su kažko-
kiais skausmais, kelių skausmai po ilgų važia-
vimų, bendras viršutinės kūno dalies nuovargis 
jau po valandos važiavimo, balnelio nepatogu-
mai, apatinės nugaros dalies skausmai. Jeigu 
nėra kažkokių pažeidimų, dėl kurių klientui reikia 
apsilankyti pas kineziterapautą ar gydytoją, 
dažniausiai po sėdėsenos sureguliavimo tie 
skausmai išnyksta .

Dažnai apsilanko ir sportininkai, kurie siekia 
maksimalių rezultatų, tikrai esame reguliavę 
sėdėsenas daugeliui Lietuvos dviratininkų, kurių 

pavardes dažnai galite perskaityti 
žiniasklaidos antraštėse. Kartais jie 
kenčia skausmus patys galvodami, 
kad tai yra normalu, nes treniruo-
jasi itin daug ir intensyviai, o po 
„Body Geometry Fit“ reguliavimo 
kremtasi, kad neatvyko anksčiau. 

Be to, VELOMANIJA siūlo pla-
čiausią „Body Geometry Fit“ akse-
suarų asortimentą. Ne paslaptis, 
kad reguliuojant dviratį, ne visos 
dalys esančios ant jūsų dviračio 
yra tinkamos jūsų taisyklingai 

sėdėsenai. Todėl pakankamai dažnai yra reko-
menduojama pakeisti tą dalį į labiau tinkamą, 
kuri suteiks jums daugiau komforto ir važiavimo 
malonumo. Velomanija Jums gali pasiūlyti įsi-
gyti visus aksesuarus kuriuos siūlo Specialized 
gamintojas (ergonominiai batų vidpadžiai pagal 
pėdos keltį, laipsniškai pakreiptos tarpinės, 
kad ištiesinti čiurnos/pėdos nukrypimą, jums 
tinkamo pločio ir formos balnelį, skirtingų ilgių 
ir kampų vairo iškyšas).

Body Geometry Fit ir yra 
dviračio sureguliavimas 

konkrečiam žmogui
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Kaip išsirinkti tinkamą treniruoklį?
Po alinančios darbo dienos ne kiekvienas randa laiko skubėti į sporto salę, o savarankiškos 

treniruotės be specialisto priežiūros gali ne tik nepagerinti, tačiau net ir pabloginti savijautą. 
Elipsiniai treniruokliai – geriausias būdas norintiems sportuoti namuose.

Efektyvus būdas deginti kolorijas
Įtemptas gyvenimo ritmas, judėjimo stoka bei 

nesubalansuota mityba gali sukelti rimtų sveikatos 
sutrikimų. Įsigyti treniruoklį yra gana praktiškas pasi-
rinkimas, nes nereiks gaišti tiek daug laiko kelionėje 
į ir iš sporto salės bei stovėti kamščiuose. Be to, 
net ir treniruodamiesi vieni būsite saugūs. Elipsiniai 
treniruokliai puikiai tinka lengvai apšilti, laikytis svorio 
mažinimo programos ar aktyvinti širdies veiklą, todėl 
nerizikuosite pasirinkti per didelį krūvį.

„Stresas ir nuovargis prisideda prie ligų paūmė-
jimo, o nuolatinis laiko stygius nesuteikia galimybės 
savo sveikata pasirūpinti taip, kaip iš tiesų derėtų. 
Elipsiniai treniruokliai yra vienas populiariausių būdų 
sportuoti namuose“, - pasakojo įvairių rūšių treniruo-
kliais prekiaujančio UAB „EuroAtletas“ vadybininkas 
Linas Kleinas .

Pasak jo, elipsinis treniruoklis yra bene efektyviau-
sias būdas deginti kalorijas, kadangi sportuojant juo 
dirba viso kūno raumenys. Kartu su dviračiu, bėgimo 
takeliu bei irklavimo treniruokliu, elipsinis priskiriamas 
kardiotreniruoklių kategorijai. Iš visų anksčiau pami-
nėtų treniruoklių sunkiausia išsirinkti būtent elipsinį 
treniruoklį.

Atsakingas pasirinkimas
„Tikrai nerekomenduoju jo pirkti tiesiog per 

elektroninę parduotuvę iš paveiksliuko arba vien 
tik perskaičius parametrus. Kiekvieno treniruoklio 
biomechanika sudėliota skirtingai: kojų ir rankų pozi-
cijos, pedalų plotis, judėjimo amplitudė. Taigi vienam 
žmogui treniruoklis gali puikiai tikti, o kitam būti visai 

nepatogus. Todėl prieš perkant būtinai rekomenduo-
čiau treniruoklį išbandyti“, - ragino specialistas.

Elipsiniai treniruokliai būna dviejų tipų – su prie-
kiniu arba galiniu smagračiu. Galinį smagratį turintis 
treniruoklis veikiausiai bus kompaktiškesnis, tačiau jo 
minusas, kad žingsnis nėra visiškai teisingas – koja, 
leidžiantis pedalui, yra linkusi kristi. Taigi, jei smagratis 
nebus sunkus, mynimas treniruokliu gali būti nesta-
bilus . Kojos juo juda ratu, o ne elipse, o tai reiškia, 
kad tai nėra visiškai natūralus žmogaus judėjimas. 
Aukštiems žmonėms toks treniruokliais taip pat netiks, 
nes keliai gali liesti priekines konstrukcijas. Priekinį 
smagratį turintys treniruokliai yra kur kas universalesni 
ir dėl šios priežasties naudojami sporto klubuose. 
Pedalai juose juda elipse . 

Kad treniruoklis jau po kelių savaičių netaptų rūbų 
kabykla, L.Kleinas prieš perkant šį daiktą siūlo ne tik 
jį išbandyti, tačiau ir atkreipti dėmesį į keletą esminių 
parametrų: smagračio svorį ir vartotojo svorio palai-
kymą. „Pagal juos galima spręsti ir apie treniruoklio 
kokybę, - įsitikinęs pašnekovas. - Jei vartotojo svorio 
palaikymas yra didelis, reikia tikėtis, kad ir treniruoklio 
konstrukcija bus stora, treniruoklis bus stabilus, turės 
gerus guolius.“

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad vieni pardavėjai 
nurodo smagračio svorį, o kiti – sukimosi masę. Teisin-
gesnis parametras būtų pastarasis, kadangi judėjimo 
inercija priklauso ne tik nuo paties smagračio, bet ir 
nuo slidžių, pedalų, rankenų ir pan. Kai kurie parda-
vėjai bando gudrauti ir smagračio svorį nurodo kaip 
sukimosi masę, tad čia vertėtų neapsigauti.

1 . Iš kitų įrenginių elipsiniai treniruokliai išsiskiria tuo, 
kad sportuojant dirba visi kūno raumenys, o ypač 
stiprinama širdis. Įsigiję tokio tipo treniruoklį ne tik 
sutaupysite laiko ir pinigų, tačiau turėsite galimybę 
skirti sveikatos priežiūrai tiek dėmesio, kiek reikia.

2 . Iš kokybiškų ,,EuroAtletas” siūlomų gaminių (šiuo 
metu siūlomos net trijų gamintojų prekės) tikrai 
išsirinksite .

Motyvacijos kėlimui - programos
Kitas žingsnis – funkcijų pasirinkimas. Žmogui 

reikia apsispręsti, ar nori išmanaus treniruoklių su 
daugybe programų, ar jį tenkins visiškai neprograminis 
treniruoklis su keliais pasipriešinimo lygiais . Tiesa, 
pastarieji treniruokliai irgi rodo visus svarbiausius 
parametrus - kalorijas, atstumą, greitį, pasipriešinimo 
lygį, laiką. 

„Programos – daugiau motyvacinė priemonė. 
Tiesa, yra ir tokių programų, kurios sukurtos profe-
sionalių sportininkų ir ištirtos medicinos specialistų“, 
- pasakojo L .Kleinas . 

Specialistas pažymi, kad elipsiniai treniruokliai 
yra jautresni ir turi daugiau judančių detalių už kitų 
rūšių treniruoklius, tad perkantiems derėtų atkreipti 
dėmesį į pardavėjų siūlomas garantijas. „EuroAtletas“ 
su pagrindiniais gamintojais, kaip „Horizon Fitness“ 
ar „Vision Fitness“, dirba daugiau nei 10 metų, tad 
savo prekėms suteikia dvejų metų garantijas su visu 
pogarantiniu servisu . 

Linas Kleinas
UAB „EuroAtletas“ vadybininkas
8 37 353934, atletas@atletas.lt

www.altetas.lt 
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Gero miego paslaptis -  
kokybiškas čiužinys

Geras miegas lemia mūsų savijautą, nuotaiką ir darbingumą. Jeigu naktį gerai 
išsimiegosite, dieną geriau seksis spręsti įvairias problemas ir užduotis, galėsite 
atlikti daugiau darbų, nuotaika bus pakili ir nepervargsite. Miegodami praleidžiame 
trečdalį savo gyvenimo, todėl ieškodami naujo čiužinio, nepamirškime, kad būtent 
miegas iš esmės lemia ir mūsų gyvenimo kokybę.

 Čiužinio paieškos subtilybės

Didmeninės prekybos čiužiniais atstovai 
Lietuvoje UAB „Relaks Baltic“ pažymi, kad 
čiužinio pasirinkimas – labai svarbus ir atsa-
kingas žingsnis. Galvojantiems apie kokybišką 
ir ramų miegą, specialistai rekomenduoja skirti 
laiko čiužinio įsigijimui, palyginti ne tik kainas 
internete, bet ir detalius čiužinių aprašymus, 
esant galimybei pasidomėti apie gamyboje 
naudojamų medžiagų kokybę, gamintojų bei 
pardavėjų suteikiamas garantijas, bei gyvai iš-
bandyti ne vieną, o kelis čiužinius. Atkreiptinas 
dėmesys ir į tai, kad tas pats čiužinys negali 
tikti visiems žmonėms - čiužinys kaip ir rūbas, 
gali būti skirtingų išmatavimų, pagamintas iš 
skirtingų medžiagų, vieni čiužiniai yra labiau 
tinkami šilumą mėgstantiems žmonėms, kiti 

– norintiems miegoti vėsiau, vieni kietesnių 
čiužinių mėgėjams, dar kiti - minkštesnių.

„Patariame neieškoti pigiausių alternatyvų 
ir būtinai prieš įsigyjant prekę ją išbandyti. 
Čiužinio pasirinkimą lemia labai daug ir įvairių 
detalių, kaip žmogaus individualūs poreikiai, 
čiužinio kietumo klasifikacijos, tipas ir pan.“, 
- pasakojo UAB „Relaks Baltic“ vadovė Lina 
Karalevičiutė. 

Pageidautina, kad optimali miegamojo 
kambario temperatūra būtų 16-18 °C, o oro 
drėgmė 45-60 %. Tai yra tinkamiausios są-
lygos sveikam miegui, čiužinių, lovų grotelių 
ir pagalvių naudojimui bei laikymui.

Būtina atkreipti dėmesį į turimos ar naujai 
perkamos lovos konstrukciją, lovos dugną, 

kuris turėtų būtį laidus orui ir drėgmei, pa-
kankamai tvirtas ir stabilus. Naujai įsigytas 
čiužinys turi būti naudojamas su čiužiniui 
tinkamomis lovų  grotelėmis, kurios atlieka 
ne tik lovos dugno funkciją, bet ir pagerina 
čiužinio ergonomines savybės, prailgina 
čiužinio eksploatacijos laiką. Kokybiškų lovos 
grotelių pagalba galima koreguoti čiužinio 
kietumą, išgaunant maksimaliai komfortišką 
čiužinio prisitaikimą.

Įsigijus čiužinį, nepamiršti, kad čiužinį 
reikėtų vartyti, kad medžiagos sugebėtų 
atgauti ankstesnę formą ir ilgiau tarnautų, 
tinkamai jį prižiūrėti, laikantis visų gamintojo 
nurodytų priežiūros reikalavimų.

Kokybės beieškant

UAB „Relaks Baltic“ jau beveik dešimt 
metų mūsų šalyje atstovauja išskirtinai 
vokiškus prekės ženklus „Fey“ ir „Metzeler“. 
Abu jie siūlo kur pas platesnę gaminių pa-
letę, nei dauguma kitų Lietuvoje populiarių 
čiužinių gamintojų. Tai leidžia patenkinti net 
ir paties reikliausio bei gero miego išsiilgusio 
kliento poreikius .
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1 . Galvojantiems apie kokybišką ir ramų miegą, 
specialistai rekomenduoja patiems apsilankyti pre-
kybos vietose ir išbandyti čiužinį, kuris geriausiai 
tenkins poreikius .

2 . Čiužinį reikėtų vartyti, kad medžiagos sugebėtų 
atgauti ankstesnę formą. Periodiškas čiužinio 
apvertimas prailgina jo naudojimo laiką.

3 . UAB „Relaks Baltic“ jau beveik dešimt metų 
mūsų šalyje atstovauja išskirtinai vokiškus  
prekės ženklus „Fey“, „Metzeler”.

„Fey“ prekės ženklo produktai vertinami 
dėl išskirtinai gero kainos ir kokybės san-
tykio. Pirkėjus paperka inovatyvus „Fey“ 
požiūris į gilias tradicijas turinčius čiužinius, 
suteikiantis laikmetį atitinkantį produktą. 

Šie čiužiniai vertinami dėl tobulai suba-
lansuotos sandaros, gerų oro pralaidumo 
savybių bei malonaus odai čiužinio pavir-
šiaus. Gamintojas pažymi, jog čiužiniai yra 
pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų 
naudojant moderniausias technologijas ir 
išlaikant šiuolaikinį elegancijos pojūtį. 

„Metzeler“ prekės ženklo produktai ati-
tinka visus prabangių čiužinių kriterijus. Ši 
kompanija turi savo poliuretano gamyklą, 
tad kokybiški čiužiniai yra puikus būdas iš-
reklamuoti aukštųjų technologijų medžiagas.

Inovatyvias sistemas ir technologijas 
kompanija pritaiko ir kurdama čiužinius. 
Šios kompanijos  AIRLINE linijos „Luxury“, 
„Glamour“ ir „Delight“ čiužiniai išsiskiria 
ypač aukšta naudojamų medžiagų kokybe, 
išgaunamomis ortopedinėmis savybėmis 
ir nepralenkiamai aukštu komforto lygiu. 
Pažymėtina ir tai, kad šio prekės ženklo pro-
dukcija turi AGR sveikos nugaros sertifikatą, 
kuris suteikiamas tik tiems produktams, kurie 
buvo testuoti nepriklausomos audito komisi-
jos kartu su medicinos ir mokslo ekspertais .  
Iš Lietuvoje prekyboje esančių čiužinių AGR 
sertifikatą turi tik „Metzeler“ čiužiniai.

Puikiai lietuviai įvertino ir Vokietijoje spe-
cialiai Lietuvos rinkai gaminamų „MYhome 
Resort“ čiužinių liniją. Tai - universalaus 
kietumo Visko-Clima® poliuretano čiužiniai, 
dėl skirtingų kiekvieno sluoksnio savybių pre-
cižiškai prisitaiko ir tinka įvairaus sudėjimo 
žmonėms. Visco-Clima® putų poliuretanas 
išsiskiria savo termoreguliacinėmis savybė-
mis, t.y., miegant ant čiužinio su šiuo putų 
poliuretanu, žmogui nebus nei per šilta, nei 
per šalta, nes šis poliuretanas žmogaus kūno 
šilumą tolygiai paskirsto čiužinio paviršiumi.

Svarbu!

Specialistų teigimu, lietuviai visuomet 
išsiskyrė tuo, jog buvo orientuoti į geresnės 
kokybės produktą, mūsų šalies vartotojas 
– konservatyvus ir atsargus, todėl čiužinį 
renkasi ypač apdairiai.

Perkantiems čiužinį vertėtų atkreipti 
dėmesį ir į tai, kad kiekvienas kokybiškas 
čiužinys turėtų savo branduolyje turėti 
suformuotas septynias anatomines zonas. 
Pirmoji (galvos) zona yra pati kiečiausia, 
kadangi mažiausiai įsispaudžia, antroji sri-
tis – pati minkščiausia, nes pečiai yra labai 
jautrūs ir išsikišę, toliau seka juosmens ir 
dubens sritys . Pastaroji paprastai daroma 
vidutinio kietumo, kad dubuo įkristų išly-
gindamas stuburą. Specialistų teigimu, jei 
nekreipiama dėmesio į zonas, pradeda tirpti 
pečiai arba  kojos, nepailsi stuburo ir viso 

UAB „Relaks Baltic”
R. Kalantos g. 76 C, Kaunas

+370 37 200197
info@relaksbaltic.lt
www.relaksbaltic.lt

kūno raumenys. Čiužiniai, turintys mažiau 
nei 7 anatomines zonas, neatitinka žmogaus 
anatomijos ir vietoje to, kad suteiktų žmogui 
tinkamą atramą, gali net ir pakenkti bendrai 
žmogaus savijautai ir sveikatos būklei.
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Merinosų vilna naudinga 
kūdikių sveikatai

Žmogus gana ilgą laiką buvo nusigręžęs nuo gamtos ir jos gėrybių, bet vėliau susiprato – 
reikia grįžti prie to, kas natūralu. Ekologiški produktai sparčiai populiarėja, o natūraliausio 
audinio titulą vis dar turi vilna. Jos dar niekas nepranoko, o švelniausios vilnos karalienė 
tai – merinosų veislės avis. Gaminiai iš šios vilnos tinka bet kokio amžiaus žmonėms.

Kuo ypatinga ekologiška merino vilna? Tai 
viena geriausių vilnų pasaulyje, nes plona, lengvai 
šukuojama ir turi daug gerų savybių, naudingų 
žmogaus sveikatai. Teigiama, kad merino avis 
per metus užaugina apie 15 kg aukštos kokybės 
vilnos, kai kitų veislių avys tik apie 6 kg per me-
tus. Vis dėlto, esmė ne gaunamos vilnos kiekyje, 
o kokybėje. UAB „Benberas“ sprendimą gaminti 
drabužėlius vaikams bei kūdikiams būtent iš 
merino vilnos lėmė tai, kad merino vilna savaime 
yra švelni kaip pūkas. Kitų veislių avys pasižymi 

šiurkštesne vilnos tekstūra.
Jautresni žmonės, o ypač vaikai, kuriems 

stinga kantrybės, šiurkščios vilnos gaminių ne-
mėgsta, nes ji „kandžiojasi“. Manyti, kad visa 
natūrali bei ekologiška vilna yra nemaloni odai, 
būtų klaida. Merino vilnos prisilietimas yra švelnus 
kaip mamos .

Kodėl naudinga kūdikius ir vaikus rengti 
vilnoniais drabužiais? Merinosų vilna savo švel-
numu papirko ne vienos mamos simpatijas, nes 
maži vaikai noriai vilki drabužius iš šios vilnos. 
Vilnos vertybė – apsauga nuo peršalimo ir nuo 
perkaitimo .

Vilna – tai unikalus audinys, nes vilnoniai 
drabužiai tinka bet kokiu oru. Artėjančios žiemos 
proga geriausia dovana kūdikiui, tai tėvų rū-
pestingumas ir vilnonės kepuraitės, pirštinaitės, 
tapukai ar kojinės. Žmogaus kūnas daugiausiai 
šilumos aplinkai atiduoda per galūnes, t. y., per 
plaštakas, pėdas ir viršugalvį. Todėl šios kūno 
vietos turi būti kruopščiai šildomos. Su merino 
vilnos drabužiu kūdikis jaučiasi tarsi rūpestingai 
ir meiliai apkabintas mamos ar tėčio.

Švelnus merinoso vilnos gaminys tinka patiems 
mažiausiems ir išrankiausiems. Vilna net sudrė-
kusi nenustoja šildyti žmogaus kūno, gerinti jo 
kraujo apytaką bei saugoti nuo mikroorganizmų 

(Pvz., dulkių erkučių). UAB „Benberas“ užtikrina, 
kad merino vilna nealergizuoja, nes yra natūrali. 
Įmonė savo gaminiams gaminti nenaudoja jokių 
chemikalų vilnai apdirbti, nes merino vilna ir taip 
yra švelni. Jos nereikia nuriebalinti, todėl vilna 
išsaugo savyje esantį lanoliną, kuris vilnai suteikia 
jos gerąsias savybes.Vilnos mėgėjai jau įsitikino, 
kad vilnoniai drabužiai nepriekaištingai sugeria 
prakaitą ir net šlapimą. Jie neutralizuoja kvapus 
ir sulaiko net 40 % drėgmės, todėl kūdikis bus 
ramus, jo jautri odelė nebus dirginama. Kūdikiai ir 
vaikai yra per maži patys pasirūpinti savimi, todėl 
ši atsakomybė priklauso tėvams arba globėjams. 
Prie kūdikių ir vaikų gerovės prisideda ir UAB „Ben-
beras“, siūlydamas įsigyti odai malonius vilnos 
gaminius: apykakles-šalikėlius, kombinezonus, 
kepurėlę, antklodę, kelnes, liemenę ar megztinį, 
kumštinukes arba kojinaites mažiesiems.

Vilkėti drabužius ir natūralių audinių – išmin-
tingas sprendimas .

1 . Merino vilna yra natūraliai švelni, todėl vaikai 
neatsisakys vilnonių drabužių.
2 . Vilna – daugiausiai drėgmės sugeriantis audinys, 
kuris išsaugo šilumą. Vaikai su vilnoniais drabužiais 
nesušals per šalčiausią žiemą ir neperkais kaitrios 
vasaros metu. Merino vilna netrukdo odai kvėpuoti ir 
yra natūraliai apsaugota nuo kenkėjiškų mikroorga-
nizmų – mikrobų, dulkių erkučių.
3 . Vilnoniai drabužiai stimuliuoja kraujotaką, tai 
naudinga sveikatai .

UAB „Benberas”
Tel . 867 400086

www.benber.lt
www.facebook.com/benber.lt

Gediminas Guzelis
„Baltic toys“ direktorius 

„EndEndu“ parduotuvė Kaune:
Pramonės pr. 29, 2 a.(PC „Maxima“)

E - parduotuvė: www.endendu.lt
UAB „Baltic Toys“
+370 618 79 045

Žaislai, keičiantys stereotipus
Išgirdęs apie ekologiškus žaislus dažnas ironiškai šypteli, tačiau paėmęs į rankas – nustemba 
ir nebenori paleisti. „Mano paties požiūris stipriai pasikeitė, nors jau seniai domiuosi ekologija 
ir įmonių socialinės atsakomybės idėjomis“, - prisipažįsta Gediminas Guzelis, bendrovės „Baltic 
toys“ direktorius, kuris netradicinius žaislus vadina šiuolaikiška filosofija.

Plastiški ir lavinantys mąstymą
Ekologiškų produktų idėja Gediminas užsikrėtė dar 

gyvendamas Londone . „Visi norime 
gyventi švarioje, sveikoje aplinkoje, 
vartoti švarius produktus . Norime, 
kad ir mūsų vaikai būtų ne tik 
sumanūs, išradingi bet ir sveikesni 
bei laimingesni už mus“, - sako jis.

Jo paties ir kolegų stereotipai bei žinios apie ekolo-
giškus žaislus stipriai pasikeitė didžiausioje Europos 
žaislų gamintojų parodoje, kurioje pirmąkart į 
rankas paėmė ekologiškus bei ilgaamžius PLAN 
TOYS žaislus.
„Įsivaizduokite, natūraliai, be pesticidų, kitų 
cheminių priemonių augančių kaučiukmedžių gi-
raitėje nuimamas kaučiukas, kuris vėliau specialia 
technologija susmulkinamas, supresuojamas, nu-

dažomas tik na-
tūraliais dažais. 
Buvau suža -
vėtas – jokio 
plastiko, jokių 
kancerogenų, o 
žaislai – plas-
tiški, šilti, įdo-
mūs lavinantys 
mąstymą, - švyti 
Gedimino akys 
pasakojant .
Jokia paslaptis, 
kad dažnas kal-
bant apie eko-
logiškus žaislus 
paprastai įsivaiz-
duoja grubokus 
medinius gami-
nius .

Ir žaidimas, ir ugdymas
Šilta, miela, jauku – tai dažniausi atsiliepimai tėvų, 
kurie, įsigiję žaislų, darkart grįžta į netradicinių 
žaislų parduotuvę bei kitus prekybos taškus Kaune.
 „Šie žaislai ne tik saugūs, skirti kūdikiams bei 
sulaukusiems šešerių ar devynerių metų. Lavina 
pažintinius, mąstymo gebėjimus, moko priimti 
savarankiškus sprendimus ir įtraukia pačius tėvus, 
o juk ryšys su tėvais yra svarbiausia vaikams. Tai 
daugiau nei žaislai, tai yra šiuolaikiška filosofija, 
kuri formuoja mūsų mažylius“, - sako Gediminas 
Guzelis .
Prieš šventes žaislų padovanojo ir keliems žino-
miems Lietuvos žmonėms, kurie pasidalijo savo  
ir mažylių susižavėjimu.
Plečiasi ir ieško partnerių
Tuo metu, kai dažnas ekologiškų produktų gamin-
tojas ir pardavėjas Lietuvoje skundžiasi, kauniečių 
įmonė plečia konsignacijos tinklą su boutigue tipo 
parduotuvėmis, knygynais ir kitomis parduotuvė-
mis, kurioms miela ekologija ir vaikų edukacija.
Ir susidomėjimas žaislais socialiniame Facebook 
tinklalapyje, ir pardavimai tradiciniuose prekybos 
taškuose bei elektroninė prekyba jau patvirtino, 
kad pasirinkta teisinga kryptis .
„Ieškome socialiai atsakingų žaislų gamintojų 
visame pasaulyje, domimės naujovėmis ir norime 
pateikti tai kas naudingiausia mūsų vaikams“, - pa-
brėžia Gediminas Guzelis, „Baltic toys“ direktorius.
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Lietuviškos buitinės  
chemijos gamintojai  
keičia tautiečių  
skalbimo įpročius
Prieš trejus metus sukurtą „Profline“ lietuviško prekės ženklo buitinę chemiją atranda 
ir mūsų šalies gyventojai. Kurdami šią liniją, technologai panaudojo geriausią vokišką 
patirtį, tad savo kokybe šio prekės ženklo produktai ženkliai lenkia užsienietiškus.

Svarbiausia - ekologija
Marijampolėje įsikūrusios įmonės tikslas - am-

bicingas. Su šios srities profesionalais ir moksli-
ninkais dirbanti įmonė siekia sugriauti stigmą, kad 
draugiški aplinkai produktai blogai valo ir brangiai 
kainuoja. Šiandieninės buitinės chemijos sudėtyje 
dažniausiai būna ūminiu poveikiu pasižyminčių 
medžiagų – ėsdinančių, alergizuojančių, dirginan-
čių odą ir kvėpavimo sistemą. Tuo tarpu lietuviš-
kieji „Profline“ produktai yra draugiški aplinkai, 
nes sudaryti iš natūraliai suyrančių ingredientų, 
neturi jokių fosfatų ar natrio sulfato.

„Skirtingai nuo kitų rinkos dalyvių, gaminančių 
aplinkai draugiškas valymo priemones, „Profline“ 
gaminių kaina yra konkurencinga, taigi nereikia 
mokėti daugiau norint būti draugišku aplinkai“, - 
pažymi „Profline“ švaros produktais prekiaujančios 
UAB „Švaros vilkai“ direktorė Jurgita Letukienė.

Rūpinimasis ekologija vis populiarėja ir tampa 
ne tik mados reikalu, bet ir sąmoningai suvokiamu 
kasdienio gyvenimo procesu. Natūralūs ingredi-
entai naudojami „Profline“ produktuose yra NSF, 
DFE ir CleanGredient sąrašuose, todėl juos visiškai 
saugu naudoti, gabenti ar laikyti be specialaus 
pasiruošimo . „Draugiški aplinkai produktai turi 
stigmą, susijusią su tuo, kad jie valo blogai, tačiau 
tai negalioja „Profline“ atveju. Šiuose produktuose 
naudojama pažangios technologijos skirtos sukurti 
unikalias chemines reakcijas, kurių pagalba gami-
nami valymo produktai yra gerokai pranašesni už 
kitus aplinkai draugiškus produktus“, - pasakojo 
J.Letukienė. 

Ekonomiškumas – dar vienas labai svarbus 
veiksnys, kalbant apie kasdienį skalbimą. „Švaros 
vilkai“ paskaičiavo, kad vienas įprastas skalbimas 
naudojant „Profline“ priemones, atsieina vos 12 
euro centų, tuo tarpu naudojant kitą buitinę 
chemiją – 25-30 euro centų.

Užsienio rinkas užkariauti lengviau
Per trejus metus, kuriuos šis prekės ženklas 

yra rinkoje, jo žinomumas gerokai išaugo. Nors 
neigiamų atsiliepimų iš tautiečių praktiškai ne-
sulaukiama, J.Letukienės teigimu, vis dar kur 
kas lengviau skintis kelią į užsienio vartotojų 
širdis. „Yra nemažai vartotojų, kurie labai vertina 
lietuvišką produktą, tačiau nemažai yra ir tokių, 
kurie į mūsų šalyje pagamintą buitinę chemiją 
žiūri skeptiškai. Dažnas verčiau renkasi lenkišką 
produktą įsivaizduodamas, kad jis yra geresnis, 
nors kokybe tos priemonės atsilieka net kelis 
kartus“, - šypsosi pašnekovė.

Jos teigimu, užsieniečiai kur kas labiau vertina 
paties produkto kokybę. „Pavyzdžiui, gaminame 
skalbimo miltelius „Green Nature“, kuriuos Lie-
tuvoje vargu ar parduosi. Žmonių, kurie būtų 
suinteresuoti mokėti didesnę kainą už natūralų 
produktą, nėra daug. Tuo tarpu vokiečiams labai 
svarbu, kad produktas turėtų kuo mažiau dažų, 
kuo mažiau konservantų“, - rinkų skirtumus pa-
sakojo „Švaros vilkų“ vadovė.

Skalbimas geliu - modernesnis
Konkuruoti ypač nuožmioje užsienio rinkoje 

„Profline“ padeda platus ir visus vartotojo po-
reikius tenkinantis asortimentas. Be jau minėtų 

draugiškų aplinkai „Green Nature“ produktų, 
bendrovė siūlo puikią liniją namams „Home Line“ 
į kurią įeina visos skalbimo ir valymo priemonės.

„Dažnas vartotojas klausia: kuo geriau skalbti 
geliu ar milteliais? Nors skalbimo milteliai turi 
didesnę skalbimo jėgą, kasdieniniam naudojimui 
rekomenduočiau gelį. Tai yra kur kas pažangesnė 
technologija“, - įsitikinusi J.Letukienė. 

Specialistės teigimu, gelis puikiai išskalbs įvai-
raus nešvarumo audinius, tačiau labai nešvarius 
darbo drabužius rekomenduojama skalbti milte-
liais, kadangi jie geriau išima specifines dėmes, 
pavyzdžiui tepalo. Tačiau taip pat reikia žinoti, 
kad skalbimo milteliai iš audinio pilnai pasišalina 
tik per 15 skalavimų. Likę audinyje, skalbimo 
milteliai liečiasi su kūnu ir gali stipriai alergizuoti, 
todėl skalbimas geliu yra saugesnis. Renkantis 
skalbimo priemonę svarbu atkreipti dėmesį į jo 
sudėtį, patartina rinktis kuo mažiau kvapų ar dažų 
turinčius skalbiklius, nes būtent kvapai yra vieni 
pagrindinių alergenų žmonėms, turintiems jautrią 
odą. Visose „Profline“ priemonėse yra minimaliai 
kvapiklių, o kai kurios yra visiškai bekvapės, pa-
vyzdžiui „Profline“ skalbimo gelis Sensitive.

Ypač daug malonių atsiliepimų „Profline“ 
technologai sulaukia ir už valymo purkštukų liniją. 
Visos „Profline“ valymo priemonės yra švelnaus 
kvapo, kurios nereikalauja daug šveitimo, tiesiog 
užpurškiate, palaikote, kad aktyviosios putos 
atliktų savo darbą ir nuvalote.

„Auto Line“ - linija, sukurta profesionalų 
profesionalams. Rankų pasta skirta verslui – nau-
dojamas įvairiausiose pramonės šakose (laivyba, 
autoservisai ir t .t .) .  Ši pasta yra visiškai saugi ir 
pagaminta tik iš natūralių medžiagų: medienos 
ambrazyvo, farmacinio glicerino ir baltojo molio.

1 . Lietuviško prekės ženklo „Profline“ produktai 100% 
draugiški aplinkai, nes sudaryti iš natūraliai suyrančių 
ingredientų, neturi jokių fosfatų ar natrio sulfato.

2 . Vienas įprastas skalbimas naudojant „Profline“ 
priemones, atsieina vos 12 euro centų, tuo tarpu 
naudojant kitą buitinę chemiją – 25-30 euro centų.
3 . Nors skalbimo milteliai turi didesnę skalbimo jėgą, 
kasdieniniam naudojimui rekomenduojama naudoti 
skalbimo gelį. Tai yra kur kas pažangesnė  
technologija ir skalbimo ateitis .

Jurgita Letukienė
UAB „Švaros vilkai“ direktorė
Pramonės pr. 16,  Urmo bazė 

12 sandėlys
+370 615 57184

www.svarosvilkai.lt
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Akvariumas – puiki priemonė 
stresui mažinti
JAV mokslininkai įrodė, jog net 78% darbuotojų patiria stresą darbe. Ilgos darbo valandos, 
dideli kavos kiekiai, įtemptas darbo grafikas - tai bene kiekvieno lietuvio kasdienybė. Ta-
čiau toks darbo ritmas – kelias į stresą ir lėtinių ligų išsivystymą. Ar yra būdas, kaip darbo 
vietoje sumažinti stresą?

Biomedicinos mokslų daktarės Idos Liseckienės 
teigimu medikai yra sunerimę, nes visuomenėje 
didėja lėtinių ligų paplitimas, kurių atsiradimui di-
delę įtaką daro stresas. Ne paslaptis, jog didžiausią 
stresą žmogus patiria darbo vietoje, tad akivaizdu, 
kad reikia imtis priemonių kuriant stresą mažinančią 
aplinką. „Darbdaviai turėtų susirūpinti ir imtis inici-

atyvos kuriant ne tik saugią, tačiau ir sveiką darbo 
aplinką“, – teigia ekspertė Ida.

„Sergantis darbuotojas, patiriantis stresą nėra 
produktyvus: lėtėja jo darbo tempas, kūrybiškumas, 
iniciatyva. Deja, kelių metų laikotarpyje, tikėtina, jog 
jam išsivystys lėtinės ligos (padidinto kraujospūdžio 
liga, depresija ir kt.), kurių pasekmės – blogesnė 
gyvenimo kokybė, sumažėjęs darbingumas. Siekiant 
išvengti neigiamo streso poveikio būtina galvoti apie 
tai, kaip jį sumažinti darbo aplinkoje“.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad akvariumas 
gali sumažinti arterinį kraujospūdį, nerimą, gerinti 
vaikų psichomotorinę raidą. Vandens raibuliavimas ir 
žuvelių nardymas teigiamai veikia psichiką, padeda 
atsipalaiduoti. „Stresą mažina aplinka artima gamtai. 
Ypatingu poveikiu pasižymi akvariumai, nes vanduo, 
žuvys ir augalai ramina, sukuria tinkamą aplinką 
meditacijai, mažina nerimą ir įtampą“, - pasakoja 
gydytoja Ida Liseckienė.

Gyvojo kampelio turėjimas biure liudija apie 
aukštą kompanijos kultūrą, dėmesingą požiūrį į 
darbuotojus bei klientus. Vakarų šalyse gydytojų 
kabinetuose, laukiamuosiuose esantys akvariumai 
suprantama kaip neatsiejama darbo aplinkos dalis . 
Lietuvoje veikiančios įmonės, kur klientai patiria 
daugiausia streso, turi atkreipti dėmesį ir būti 
dėmesingais bei kurti stresą mažinančią aplinką. 
Pasak biomedicinos mokslų daktarės: „Idealu būtų 

sukurti darbo kultūrą, kurioje darbuotojai poilsio 
pertraukėlių metu galėtų stebėti plaukiojančias žuvis 
ir atsipalaiduoti geriant arbatą“.

Akvariumai šiandien nebėra prabangos prekė. 
Įmonėms tai nėra didelių investicijų reikalaujantis 
objektas. “Šiomis dienomis, iki tol Lietuvoje egzotika 
buvę jūriniai akvariumai gali būti visiškai prieinama”, 
- teigia įmonės „Akvariumų studija“ direktorius. 
Tačiau tik noro turėti akvariumą neužtenka. Pasak 
daugiametę patirtį šioje srityje turinčių „Akvariumų 
studija“ įmonės ekspertų, reikia atkreipti dėmesį į 
šiuos aspektus: „Labai svarbu suprasti, kaip teisingai 
įrengti akvariumą, kaip parinkti tinkamą apšvietimą, 
kaip kiekvienam gyvūnui sudaryti tinkamas gyveni-
mo bei maitinimosi sąlygas, kad nebūtų nusivylimų 
eigoje. Apsilankiusiems mūsų studijoje maloniai 
suteikiame visą reikiamą informaciją apie jūrinius ir 
gėlavandenius akvariumus. Mūsų studijoje klientų 
laukia gausus asortimentas, o akvariumai gali būti 
montuojami ir pritaikomi pagal kiekvieno kliento 
poreikius“.

„Akvariumų studija“ 
Savanorių prospektas 284 A, Kaunas 

Tel . +370 655 75544
info@akvariumustudija.lt
www.akvariumustudija.lt

Įmonėje „Akvariumų studija“, turinčioje specialistus su 
30-mete patirtimi:
1 . Jums parinks ir pagamins akvariumą, pagal naujau-
sias technologijas ir dizainą; 
2 . Gausite profesionalius patarimus apie žuvų, koralų 
ir augalų auginimą; 
3 . Rasite gausiausią koralų ir jūrinių žuvų asortimentą 
visoje Lietuvoje, išskirtines gėlavandenes žuvis ir 
augalus .
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1 . Visapusiškai subalansuotas vegetariškas maistas 
apsaugo nuo sunkių ligų, prailgina gyvenimo trukmę 
ir gerina bendra savijautą. Netinkama vegetariška 
mityba gali sukelti sveikatos problemų, todėl būtina 
dažnai atlikti kraujo tyrimus, kad įsitikinti būtinų 
medžiagų kiekiu organizme.

2 . Vegetariški patiekalai – puikiausias maistas 
gurmanams, ištroškusiems naujų skonio potyrių.

Vegetariškas maistas – 
sveikas, skanus ir sotus

Vis dažniau visuomenėje diskutuojant, jog mėsa sukelia nemažai pavojingų ligų, žmonės 
nebežino, ką dėti į lėkštę. Mėsa – nesveika, salotos – neskanu, tada ką valgyti, kad būtų ir 
sotu, ir gardu, ir sveika? 

Vegetarai – kas jie ir kodėl?
Vegetarizmas, kaip rašoma „Tarptautinių žodžių 

žodyne“, yra maitinimosi vien tik augaliniu maistu 
sistema. Tačiau vegetarais tampama dėl skirtingų 
įsitikinimų: sveikatos, religijos, aplinkosaugos ar 
dorovinio požiūrio. Kaip tvirtina pasirinkusiejį šį 
gyvenimo kelią, vegetarizmas jiems daugiau susijęs 
su harmoningu gyvenimo būdu, o ne maitinimosi 
ypatybėmis.

Pagal vartojamus produktus skiriamos trys vege-
tarinės mitybos rūšys:

Ovolaktovegetarai vartoja pieno produktus, 
kiaušinius bei visus augalinius maisto produktus, 
bet nevalgo mėsos;

Laktovegetarai, kaip ir ovolaktovegetarai, tačiau 
atsisako kiaušinių;

Veganai vengia visų gyvulinės kilmės maisto 
produktų ir vartoja tik augalinius maisto produktus. 

Vegetarai „mėsa“ vadina ir paukštieną, žuvį, jūrų 
gėrybes bei kt., kaip jie teigia, šalutinius skerdimo 
produktus .

Vegetariškas maistas – sveika?
Vegetariškas maistas nuo seniausių laikų priskiria-

mas prie sveiko gyvenimo būdų. Remiantis atliktais 
moksliniais tyrimais galima teigti, kad vegetariškas 
maistas apsaugo nuo kai kurių rūšių vėžinių susirgi-
mų, prisideda saugantis širdies ir kraujagyslių ligų, 
mažina galimybę susirgti cukriniu diabetu, reguliuoja 
kraujospūdį, mažina nutukimo riziką. Mat daugelio 
augalų sudėtyje yra daug maistinių skaidulų ir mažai 
sočiųjų riebalų. Vegetariškas maitinimosi būdas yra 
sveikas organizmui tik tokiais atvejais, kai jis yra 
subalansuotas. Jei mitybą imamasi savarankiškai 

reguliuoti ir valgyti tai, ko norima, o ne ko reikėtų 
pilnavertiškai organizmo veiklai, tokia mityba jam ga-
lima ne padėti, o pakenkti. Subalansuota vegetarinė 
mityba yra tuomet, kai vietoj gyvulinės kilmės maisto 
yra vartojami tokie produktai, kurie suteikia panašių 
maistinių medžiagų. Itin svarbu, kad vegetariškame 
maiste būtų gausu geležies, cinko, kalcio, vitamino 
B 12, baltymų, būtinų amino rūgščių. Kad nesupras-
tėtų bendra savijauta, per daug nenukristų svoris, į 
maisto racioną reikėtų įtraukti viso grūdo duonos bei 
dribsnių, pieniškų patiekalų ar sojų produktų, kurie 
praturtinti kalciu, riešutų, sėklų, džiovintų pupelių, 
ankštinių, kuo daugiau įvairių vaisių ir daržovių, 
nedidelį kiekį polinesočiųjų ir mononesočiųjų riebalų. 
Ypač reikėtų stebėti tokį maistą valgančius vaikus, 
kuriems augant ir bręstant svarbu gauti visas būtinas 
maisto medžiagas. 

Vegetariškas maistas – neskanus?
Vegetariškas maistas puikiai vertinamas ne tik 

vegetarų, bet ir įprastai besimaitinančių žmonių. 
Tiesa, jie, ko gero, nėra tradicinės lietuviškos 
virtuvės fanatikai, o pasižymi gurmanišku skoniu. 

Anot vegetariškos mitybos šalininkų, toks 
maistas neapsunkina virškinimo, o tai nesukelia 
mieguistumo, tingulio. Nemažas karbonadas ar 
nemenka cepelinų porcija iš tikrųjų ilgokam laiko 
tarpui atima jėgas, o štai vegetariški patiekalai, 
atvirkščiai, suteikia energijos, jėgų antplūdį. Tai 
yra elementari virškinimo sistemos reakcija, kai 
riebiam, sunkiam maistui suvirškinti prireikia 
nemenkų organizmo pastangų, todėl visam kitam 
energijos ir nebelieka .

Indijos kultūros ir papročių žinovas, Vedų 
kultūros centro direktorius Gediminas Bukanas 
tvirtina, kad vegetariški patiekalai yra ne tik svei-
ki, neapsunkinantys virškinimo sistemos, bet dar 
ir skanūs. Net ir tuos skeptikus, jog vegetariški 
patiekalai nesuteikia tiek energijos kiek mėsiški, 
G . Bukanas ragina paragauti maisto iš sojos, kuris 
yra gana sotus . 

Restoranas „Ganga“
Panerių g. 187, Kaunas

www.gangarestoranas.lt
8 37 265007

Savaime suprantama, viskas priklauso nuo 
paties maisto paruošimo – kokie produktai, pries-
koniai (o jų ajurvedinėje virtuvėje ypač gausu), 
žolelės yra naudojami. Mūsų tautiečiai dažnai 
išsako nuomonę, jog vegetariškas maistas jiems 
prilygsta salotų lapų ar košių valgymui, tačiau 
tai yra netiesa. Netgi tie, kas yra įprasto maisto 
mėgėjai, tačiau norintys neapsunkinti savo kūno 
bereikalingais kilogramais, turėtų paragauti ve-
getariškų patiekalų. Jų gausa populiarėja Kauno 
restoranas „Ganga“, kur užsuka ne vien vegetarai 
ar jiems prijaučiantys. Mėgstate kibinus? Tuomet 
jums turėtų patikti ir tradicinės Gangos samosos, 
įdarytos daržovėmis, sojomis ir panyru (sūriu), o 
saldžiosios – su varške, obuoliais ir bananais. O 
argi ne viliojančiai skamba plovas su daržovėmis 
ir kepta soja, patiekiamas su šviežių daržovių sa-
lotomis? Arba, pavyzdžiui, vegetariška pica... O gal 
sojos kepsnys su džiovintų persikų ir slyvų įdaru? 
Aprašyti visos skonių įvairovės neįmanoma – viską 
reikia įvertinti savo receptoriais.
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Ar Jūsų šuo džiaugiasi savo 
namais?

Šuo tikrai nepasiguos, jog jam šalta ar skauda – savuoju augintiniu turi sumaniai pa-
sirūpinti šeimininkai. O Jūsų augintinis ar turi tai, kas jį apsaugotų nuo ligų ar sužeidimų, 
pavyzdžiui, šiltą, jaukų ir saugų voljerą?

Nuo senų senovės žinomas posakis, nu-
sakantis oro sąlygas, kuriomis „net šuns į 
lauką neišvarytum“. Tačiau šie gyvūnai, kaip ir 
žmonės, serga peršalimo ligomis, kurios negy-
domos tampa chroniškomis, o ypač linkę sirgti 
senyvo amžiaus ar lepesni augintiniai. Jei šuo 
staiga nustojo lakti, sunkiau kvėpuoja, jaučiasi 
neįprastai, pasirodė išskyros iš nosies, akių, 
pakilo temperatūra, jis kosti ir čiaudo, reikėtų 
kuo greičiau suteikti veterinaro pagalbą ir šil-
tas sąlygas. Šunims dėl nušalimo gali pakisti 
kraujagyslių sienelės ir sutrikti audinių mityba, 
o dėl to netgi išsivystyti nekrozė (audinių apmi-
rimas). Gyvūnui taip pat pavojinga hipotermija 

(būsena, kai organizmo temperatūra nukrenta 
iki žemesnės nei būtina). Visa tai gali baigtis 
gyvūno netektimi, todėl kiekvieno jo šeiminin-
ko pareiga yra suteikti maisto, vandens ir kuo 
geresnes gyvenimo sąlygas.

Jei, anot liaudies, „šuo – geriausias žmo-
gaus draugas“, tuomet jis tikrai vertas namų. 
Šeimininkai, nusprendę savarankiškai suręsti 
augintiniui būstą, gali padaryti jam žalos, patys 
to nenorėdami. Mat naudojant nekokybiškas 
medžiagas, reikiamai jų neapdirbant ir pan., 
gyvūnas gali susižeisti, o šeimininkui teks nusi-
vilti savuoju statiniu. Tačiau voljeras, patyrusių 
specialistų įrengtas ne tik pagal aukščiausius 

žmonių standartus, bet atsižvelgiant ir į daugu-
mą augintinių poreikių, bus puiki užuovėja, šilta 
buveinė ir netgi minimalus judėjimo plotas. Jei 
esate rūpestingas šeimininkas ir manote, kad 
jūsų namų ir kiemo sargas vertas paties geriau-
sio, voljerą jam rinkite tik įsitikinę jo saugumu ir 
kokybe, pagamintą patyrusių meistrų. Juk kuo 
judresnis ir didesnis šuo jame gyvens, tuo labiau 
tikėtina, kad „įvertins“ kiekvieną voljero kampe-
lį. Kai voljero grindys yra platesnės nei rėmas, 
išvengiama grėsmės šuniui užkišti koją ir susi-
žeisti. Natūralios medienos lentos impregnuoja-
mos gyvūnams nekenksmingomis medžiagomis, 
o dėl špuntuotų dailylenčių neatsiranda tarpai. 
Jei netinkamai apdirbtos ir prastai pritvirtintos 
jo dailylentės, vartelių mechanizmai ar neįtvir-
tinta šėrykla, šuo gali susižeisti (nusibrozdinti, 
įsivaryti rakštis, išsinarinti ar susilaužyti koją, 
dantis), galų gale – pabėgti. Kad šuo nesusi-
žeistų ir būtų tvirčiau, verta naudoti cinkuotus 
rėmus su virbais, kuriu diametras nemažesnis 
nei 16 mm . Jei voljero konstrukcijos cinkuotos 
karštuoju būdu, jos nerūdys.

Šeimininkai privalo pasirūpinant augintinių 
gerbūviu, tačiau jis turi būti itin saugus.

Rolandas Simukaitis
+370 687 44741, info@voljeras.lt 

www.voljeras.lt

 
1 . Šunys serga peršalimo ligomis, o stiprus sušalimas 
gali sukelti audinių apmirimą.

2 . Savarankiškai pastatytas voljeras gali tapti 
augintinio sužeidimų priežastimi.
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Produktų kaloringumas
DARŽOVĖS Baltymai Riebalai Anglia-

vand. 
Kalori-

jos

Baklažanai 0.6 0.1 5.5 24
Žalieji žirneliai 5.0 0.2 13.3 72
Cukinijos 0.6 0.3 5.7 27
Baltagūžiai kopūstai 1.8 0 5.4 28
Raudonieji kopūstai 1.8 0 6.1 31
Žiediniai kopūstai 2.5 0 4.9 29
Bulvės 2.0 0.1 19.7 83
Svogūnų laiškai 3.0 0 7.3 40
Porai 1.7 0 9.5 43
Morkos 1.3 0.1 7.0 33
Agurkai 0.8 0 3.0 15
Žalioji paprika 1.3 0 4.7 23
Raudonoji paprika 1.3 0 5.7 27
Rabarbarai 0.7 0 2.9 16
Ridikėliai 1.2 0 4.1 20
Ropė 1.5 0 5.9 28
Salotų lapai 1.5 0 2.2 14
Pomidorai 0.6 0 4.2 19
Pupelės 4.0 0 4.3 32
Krienai 2.5 0 16.3 71
Česnakas 6.2 0 21.2 106
Špinatai 2.9 0 2.3 21

MĖSA Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Ėriena 16.3 15.3 0 203
Jautiena 18.9 12.4 0 187
Triušiena 20.7 12.9 0 199
Riebi kiauliena 16.4 27.8 0 316
Neriebi kiauliena 11.4 49.3 0 489
Veršiena 19.7 1.2 0 90
Elniena 19.5 8.5 0 155
Avienos inkstai 13.6 2.5 0 77
Avienos kepenys 18.7 2.9 0 101
Avienos širdis 13.5 2.5 0 82
Jaučio smegenys 9.5 9.5 0 124
Jaučio kepenys 17.4 3.1 0 98
Jaučio inkstai 12.5 1.8 0 66
Jaučio širdis 15.0 3.0 0 87
Jaučio liežuvis 13.6 12.1 0 163
Kiaulės smegenys 10.5 8.6 0.8 119
Kiaulės inkstai 13.0 3.1 0 80
Kiaulės kepenys 18.8 3.6 0 108
Kiaulės širdis 15.1 3.2 0 89
Kiaulės liežuvis 14.2 16.8 0 208
Žąsiena 16.1 33.3 0 364
Kalakutiena 21.6 12.0 0.8 197
Vištiena 20.8 8.8 1.6 165
Antiena 16.5 61.2 0 346

ŽUVIS IR JŪROS 
GĖRYBĖS

Baltymai Riebalai Anglia-
vand. Kalorijos

Lašiša 21.0 7.0 0 147
Plekšnė 16.1 2.6 0 88
Karosas 17.7 1.8 0 87
Karpis 16.0 3.6 0 96
Stinta 15.5 3.2 0 91
Lydeka 18.8 0.7 0 82
Karšis 17.1 4.1 0 105
Jūrinis ešerys 17.6 5.2 0 117
Ežerinis ešerys 18.5 0.9 0 82
Silkė 17.7 19.5 0 242
Skumbrė 18.0 9.0 0 153
Menkė 17.5 0.6 0 75
Tunas 22.7 0.7 0 96
Ungurys 14.5 30.5 0 333
Midijos 11.5 2 3.3 77
Austrės 9.0 2.0 4.5 75
Vėžiai 18.0 0.8 0 83
Krabai 16.0 0.5 0 69
Krevetės 18.0 0.8 0 83
Jūros kopūstai 0.9 0.2 3 5
Kalmarai 18.0 0.3 0 75

KIAUŠINIAI Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Vištos kiaušinis 12.7 11.5 0.7 157
Putpelių kiaušiniai 11.9 13.1 0.6 168
Kiaušinių milteliai 45 37.3 7.1 542

VAISIAI IR UOGOS Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Abrikosai 0.9 0 10.5 46

Svarainiai 0.6 0 8.9 38

Mažosios slyvutės 0.2 0 7.4 34

Ananasas 0.4 0 11.8 48

Bananai 1.5 0 22.4 91

Vyšnios 0.8 0 11.3 49

Granatai 0.9 0 11.8 52

Kriaušės 0.4 0 10.7 42

Figos 0.7 0 13.9 56

Kivi 0.8 0 8.1 47

Persikai 0.9 0 10.4 44

Slyvos 0.8 0 9.9 43

Persimonai 0.5 0 15.9 62

Trešnės 1.1 0 12.3 52

Obuoliai 0.4 0 11.3 46

Apelsinai 0.9 0 8.4 38

Greipfrutai 0.9 0 7.3 35

Citrina 0.9 0 3.6 31

Mandarinai 0.8 0 8.6 38

Bruknės 0.7 0 8.6 40

Vynuogės 0.4 0 17.5 69

Mėlynės 1.0 0 7.7 37

Gervuogės 2.0 0 5.3 33

Braškės 1.8 0 8.1 41

Spanguolės 0.5 0 4.8 28

Agrastai 0.7 0 9.9 44

Avietės 0.8 0 9.0 41

Baltieji serbentai 0.3 0 8.7 39

Raudonieji serbentai 0.6 0 8.0 38

Juodieji serbentai 1.0 0 8.0 40

Datulės 0 0 69.2 292

Džiovinti abrikosai 5.0 0 67.5 278

PIENO PRODUKTAI Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Natūralus jogurtas 1.5% 5.0 1.5 3.5 51

Kefyras (neriebus) 3.0 0.1 3.8 30

Kefyras (riebus) 2.8 3.2 4.1 59

Pienas 2.8 3.2 4.7 58

Kondensuotas pienas 7.0 7.9 9.5 135
Kondensuotas pienas su 
cukrumi 7.2 8.5 56 315

Grietinė 10% 3.0 10.0 4.0 118

Grietinė 20% 2.8 20.0 3.6 205

Sūreliai 7.1 23.0 27.5 340

Sūriai ~23.0 ~20.0 ~0.5 ~310

Varškė (riebi) 14.0 18.0 1.3 226

Varškė (pusiau riebi) 16.7 9.0 1.3 156

Varškė (neriebi) 18.0 0.6 1.5 86

Pieniški ledai 3.7 3.5 21.3 132

Grietininiai ledai 3.7 15.0 20.4 232

KRUOPOS Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Grikiai 12.6 2.6 68 329
Manai 11.3 0.7 73.3 326
Avižiniai dribsniai 11.9 5.8 65.4 345
Perlinės kruopos 9.3 1.1 73.7 324
Soros 12.0 2.9 69.3 334
Ryžiai 7.0 0.6 73.7 323
Kviečiai 12.7 1.1 70.6 325
Kukurūzų kruopos 8.3 1.2 75.0 325

RIEŠUTAI IR SĖKLOS Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Lazdyno 16.1 66.9 9.9 704
Migdolai 18.6 57.7 13.6 645
Graikiniai 13.8 61.3 10.2 648
Žemės 26.3 45.2 9.7 548

Anakardžių 18,5 48,5 
22,5 600 18.5 22.5 600

Saulėgrąžos 20.7 52.9 5 578
Sezamų sėklos 19.4 48.7 12.2 565

MILTAI IR DUONOS 
GAMINIAI

Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Ruginė duona 4.7 0.7 49.8 214

Kvietinė duona 7.7 2.4 53.4 254

Barankėlės 10.4 1.3 68.7 312

Džiūvėsėliai 11.0 1.3 73.0 330

Krekeriai 11.2 1.4 72.4 331

Kvietiniai miltai 10.3 0.9 74.2 327

Ruginiai miltai 6.9 1.1 76.9 326

Grikių miltai 13.6 1.2 71.9 353

Ryžių miltai 7.4 0.6 80.2 356

Kukurūzų miltai 7.2 1.5 72.1 331

RIEBALAI IR ALIEJUS Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Majonezas 3.1 67 2.6 627
Kiaulienos šoninė (be 
odelės) 1.4 92.8 0 816

Nekaloringas margarinas 0.5 60 0.7 545

Sumuštinių margarinas 0.5 82 1.2 744

Augalinis aliejus 0   99.9 0 899

Sviestas 0.6 82.5 0.9 748

Kanapių aliejus 0 99.9 0 899

Riebalai 0 99.7 0 897

KONDITERIJOS 
GAMINIAI

Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Medus 0.8 0 80.3 308
Čiulpiami saldainiai 0.5 0 80.4 305
Zefyrai 0.8 0 78.3 299
Marmeladas 0 0.1 77.7 296
Karamelė 77.7 0.1 0 296
Šokoladu dengti saldainiai 2.9 10.7 76.6 396
Cukrus 0.3 0 99.5 374
Saulėgrąžų chalva 11.6 29.7 54 516
Juodas šokoladas 5.4 35.3 52.6 540
Pieniškas šokoladas 6.9 35.7 52.4 547
Pyragėliai su kremu 5.4 38.6 46.4 544
Pyragėliai su vaisiais 5.7 25.6 52.7 454

MAISTO PRIEDAI Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Garstyčios 9.9 12.7 5.3 143
Mielės 12.7 8.5 2.7 109
Želatina 87.2 0.7 0.4 355
Krakmolas 1.0 0.6 83.5 343
Kviečių sėlenos 16.0 16.6 3.8 165
Druska 0 0 0 0
Vyno actas 0  0 0 9.0

GĖRIMAI Baltymai Riebalai Anglia-
vand. 

Kalori-
jos

Sausas vynas 0.2 0 0.3 64
Pusiau sausas vynas 0.3 0 2.5 78
Pusiau saldus vynas 0.2 0 5 88
Saldus vynas 0.2 0 8 100
Likeris 0.5 0 30 212
Degtinė 0 0 0.4 235
Brendis 0 0 1.5 240
Šviesus alus 0.3 4.6 0 42
Tamsus alus 0,3 0 5.7 48
Duonos gira 0.2 0 5.2 27
Juoda kava be cukraus 0.2 0.5 0.2 7
Morkų sultys 1.1 0.1 12.6 56
Burokėlių sultys 1.1 0.1 12.6 56
Pomidorų sultys 1.0 0.1 2.9 18
Ananasų sultys 1.0 0.1 2.9 18
Apelsinų sultys 1.0 0.1 2.9 18
Vynuogių sultys 0.3 0.2 16.3 70
Vyšnių sultys 0.7 0.2 11.4 51
Granatų sultys 0.3 0.1 14.2 56
Greipfrutų sultys 0.3 0.1 7.9 38
Citrinų sultys 0.6 0 3.9 33
Persikų sultys 0.3 16.5 0 68
Slyvų sultys 0.3 0.1 15.2 68
Obuolių sultys 0.3 0.1 15.2 68
Arbata su cukrumi 0.1 0 7.0 28
Coca cola 0  0 8.7 38

Viskas matuojama 100-ui gramų
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Vytauto pr. 18 Vytauto pr. 43 Savanorių pr. 3 Kaunas I    I    I  
  I    I  +370 699 03287 arvensi@hotmail.com
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VAIKŲ KIRPYKLĖLĖ
V. Krėvės pr. 43, Kaunas
Tel. 8 657 38633

UAB „DAIDENTA“
Visos odontologijos paslaugos
V.Krėvės pr. 53, Kaunas
Tel: (8-37) 313959

ALMOS BERNACKIENĖS  
STOMATOLOGINIS KABINETAS
Gydymas, protezavimas
Šiaurės pr.8A
Tel. (8-37) 386 892

KALNIEČIŲ  
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Visos odontologijos paslaugos
Geležinio Vilko g. 1A, Kaunas
Tel: (8-646) 40300
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MASAŽO
L AIKAS

VISOMS PICOMS
taikoma 50% nuolaida!!!

Pristatymas į namus,
Užsakymai telefonu

8 616 98229

Facebook puslapis: Pas Paolo
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