
ne įgimtas talentas, tad jei jūs to nemokate, mes galime jus išmokyti, kad 
rezultatai būtų optimalūs ir įspūdingi.
Jums tik 30 metų, o jau tiek daug pasiekėte, dėstote tokias plačias 
programas. Kas buvo jūsų mokytojai?
Man labai pasisekė, kad patekau į tokią bendrovę, kurioje galiu tobulėti. 
„Valleks M“ pakviesti į Rusiją atvyksta garsiausi Europos specialistai ir 
aš galiu dalyvauti visuose jų mokymuose, betarpiškai su jais bendrauti.
Koks jūsų laisvalaikis?
Mėgstu aktyvų poilsį, kalnus, jūrą. Mokausi antros užsienio kalbos – 
prancūzų, nes tai plastinės chirurgijos specialistų kalba, Prancūzijoje 
vyksta geriausi kongresai. Dabar džiūgauju galėdama sulipdyti paprastą 
sakinį, bet tikiuosi įvaldyti šią kalbą.
Ką galite pasakyti apie šiandienos estetinę mediciną?
Jau yra nemažai pacientų, kurie periodiškai eina pas gydytojus, atlieka-
ma per daug procedūrų. Svarbu – pajusti ribą, kada sustoti, optimaliai 
išsaugoti natūralų kliento grožį. Žmonės vis daugiau investuoja į savo 
jaunystės grožio išlaikymą, bet aš, pirmiausia kaip gydytoja dermatolo-
gė, suprantu, kad senėjimas neišvengiamas. Estetinės medicinos spe-
cialistas padeda odai, bet juk sensta visi organai, tad atrodyti jaunai dar 
nereiškia išlikti jaunam. 
Bendraudami su kli-
entu specialistai turi 
pasistengti aptarti jo 
gyvenimo būdo kokybę, 
pradedant geru mie-
gu, tinkama mityba ir 
teisingu psichologiniu 
požiūriu į gyvenimą. 
Svarbiausia – mokėti 
džiaugtis tuo, kas yra 
šią akimirką. 

Seminarų progra-
ma labai įvairi, 
gvildenama labai 
daug temų. Kaip 
ją sudarėte?
Programą papras-
tai sudaro visa 
komanda, o man 
tenka garbė ją dės-
tyti. Kadangi šioje 
srityje yra begalė 
metodų, mūsų tiks-
las – viską sujungti 
ir pateikti platų 
temų spektrą, kad 
profesionalai savo 
pacientams pateik-
tų optimalų terapi-
jos variantą, skirtą 
tam tikrai estetinei 
zonai ar problemai. 

Seminare ne tik dėstoma, bet ir keičiamasi žiniomis. Pateikta informacija 
suteikia galimybę užduoti klausimus, atsakinėdama į juos tobulėju ir aš. 
Jūs tik dėstote ar dirbate ir su pacientais?
Gyvenu ir dirbu Maskvoje, esu „Valleks M“ Estetinės medicinos ir apara-
tinės kosmetologijos skyriaus mokslinė konsultantė, dirbu klinikoje, ku-
rioje yra ir mokymo centras, taip pat joje dirbu ir su pacientais. Kontūrinė 
plastika – tai tokia specializacija, kurioje būtina praktika, tad ir aš nesu 
tik teoretikė. Šiandien pirmą kartą Vilniuje dalysiuosi patirtimi su Lietuvos 
kolegomis. Turiu mėgstamą posakį, kad kontūrinės plastikos valdymas – 
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Siekiant natûralaus groſio
Gegužės pabaigoje estetikos centras „Kosmedija“ surengė trijų dienų seminarų apie mezoterapiją ir kontūrinę plastiką 
ciklą. Seminarus vedė gydytoja Jelena Rumianceva iš Maskvos. Džiaugiamės, kad per pertraukėlę turėjome galimybę 
ją pakalbinti.


