
tebesitęsianti iki šiol!
Odą reikia treniruoti, norint, kad ji iki senatvės atrodytų pui-

kiai, - sako Christina Miriam Zehavi, mokslininkė ir kosmetologė 
iš Izraelio. Keliaujančią po visą pasaulį, susitinku ją prie rytinės 
kavos Vilniaus senamiestyje. Ponia Christina apžavi savo trykš-
tančia energija, puikia šukuosena, liekna figūra, išpuoselėta oda, 
arachiso riešuto dydžio smaragdu ant piršto, plačia šypsena ir 
tokiomis žaižaruojančiuomis akimis, kokios būna tik pas aistrin-
gai ką nors įsimylėjusius žmonės. Sunku patikėti, kad ši garbaus 
amžiaus ponia ką tik iš lėktuvo, kuriame praleido naktį ir numigo 
tik valandą, ir, kad šiandien, iškart po pusryčių jos laukia 2 dienos 
intensyvių mokymai bei pranešimų skaitymai. Tai bent energin-
gumas, tyliai sau mąstau, man maždaug perpus mažiau metų, 
bet aš jau dabar neatlaikyčiau tokio tempo. Imu atsargiai teirau-
tis, - „ar pajėgsite?“, - o ji tik nusikvatoja ir iškart beria patarimus, 
kaip nepasenti anksčiau laiko. 

Mes pradedame senti tik gimę, tai neišvengiamas proce-
sas ir jis, deja, akivaizdžiai matosi ant odos. Todėl, kai klien-
tai iš viso pasaulio prašo manęs išduoti stebuklingą jaunystės 
receptą, arba dar labiau stebuklingesnį kremą - atsakau, - jo 
nėra. Jis tiesiog neegzistuoja. Nėra taip, kad nieko nedarysite 
metų metus, o paskui štai užsitepsite kažką magiško ir visos 
raukšlės bei pigmentinės dėmės pradings, veido kontūras at-
sistatys, oda taps stangri ir elastinga tarsi aštuoniolikmetės. 
Taip nebus, teks gultis po plastikos chirurgo peiliu. O jeigu ne-
norite po peiliu, tuomet kelias vienas – duoti odai kryptingo 
darbo. Lygiai taip kaip mes turime kasdien judėti, mankštintis, 
kad raumenys būtų geros formos ir kūnas išliktų lankstus bei 
sveikas iki gilios senatvės, taip ir odą reikia treniruoti. Ir daryti 
tai nuolatos!
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- Skamba keistai, kaip galima treniruoti odą? O gal jau egzis-
tuoja asmeniniai odos treneriai?

- Taikliai pastebėta! Būtent asmeninio trenerio principu dirba 
patys naujausi kosmetologijos preparatai. Aktyvūs ir išmanūs 
jų komponentai dirba individualiai, atsižvelgiant būtent į jūsų 
odos poreikius, o užtepus tą patį kremą ant kitos odos, jis jau 
veiks pagal kita algoritmą. Tarkime, vienuose preaparatuose 
tam tikros retinolio formos gali puikiai tvarkytis su acne pažeis-
ta oda, o kituose, veikti kaip senėjimą stabdantis, raukšles ir 
senatvines dėmes mažinantis, kolageno bei elastino sintezę ir 
regeneraciją skatinantis komponentas. 

- Bet aš nepažįstu nei vienos moters, kuri bent kažkiek nepa-
sirūpintų savo veido oda, juk naudojam ir kremus, ir serumus, 
ir kaukes ir dar bala žino kiek visko stovi vonios lentynėlėje, 
mūsų vyrų giliai nuostabai. Argi to nepakanka?

- Sutinku, bet jums tikriausiai yra girdėtas pasakymas: „nusi-
pirkau labai gera ir labai brangų kremą , bet jis nieko ypatingo 
nepadarė mano odai“.  Tai dažniausia problema. Sistemos ir 
profesionalaus  požiūrio nebuvimas. 

Aš jau dvidešimt metų keliauju po pasaulį ir mokau profesio-
nalus,  kaip spręsti odos problemas. Man liūdna girdėti, kai mo-
terys sakosi einančios pas kosmetologą tiesiog ....paslaugų. Na, 
maždaug, atsirado laisva valandėle,  užbėgsiu, jeigu bus laisvų 
vietų. Jeigu ne -  tada kada nors. Tuo tarpu įsigyjamas vienas 
kremas,  kitą mėnesį, kitoje parduotuvėje – jau kitas, o dar po 
kelių mėnesių draugė pasiūlė jai patikusį kremą, kurį irgi reikia 
išbandyti, ir taip ši karuselė sukasi ir sukasi. O paskui girdžiu, ak 
tiek pinigų išleidau, bet niekas nepasikeitė.  

Taip neišspręsite jokios rimtesnės problemos. Net ne rimtes-
nės, apskritai jokios neišspręsite, nes visų pirmą reikia aiškiai 
įsivardinti kokio rezultato norite pasiekti. Tarkime, noriu, suma-
žinti 50% pigmentinių dėmių, arba pagelbėti riebiai, spuoguo-
tai odai – sumažinti blizgesį, riebalų perteklių, spuogus, o gal 
nuraminti sudirgusią odą, sumažinti odos tempimo jausmą, iš-
ryškėjusias kraujagysles ir reaktyvumą.. Tada, kruopščiai atsirin-
kus profesionalų kosmetologą, eiti pas jį prašant sudaryti planą 
tam rezultatui pasiekti. Nes net jeigu jūsų draugei tiko viena 
priemonė, dar nereiškia, kad ji taip pat gerai tiks jums. Odos 
DNR juk yra individualus. Ir tik patyręs profesionalas gali per-
prasti kas būtent vyksta su jūsų oda ne tik paviršiniame sluoks-
nyje, bet ir keli  cm  po ja, kodėl veidas glemba, arba kodėl for-
muojasi raukšlės ten ir ten, arba kodėl ji neatrodo skaisti, nors 
jūsų amžius visai dar jaunas, kodėl oda išsausėja ir pleiskanoja, 
nors jums atrodo, kad tepate geru kremu ir geriate pakankamai 
vandens<,. Tuomet geras specialistas Jums pasiūlys sprendimo 
būdus, sudaryts planą ir jį nuosekliai įgyvendins. Tuomet jau po 
3 mėnesių jūs turėsite akivaizdžius,  pamatuojamus, rezultatus. 

- Manau, dažna moteris, klausydama jūsų pagalvos, kad ne-
gali sau leisti lankytis pas kosmetologą ir todėl perka kremus 
parduotuvėse. 

- Ir taip ir ne.  Jeigu paskaičiuotumėte, kiek pinigų išleidote 
„pro šalį“, kai efekto negavote, ir kiek kainuotų apsilankymas pas 
kosmetologą bei jo parinktos priemonės naudojimui namuose, 
atsižvelgiant būtent į jūsų odos problemą,  ir kokį galiausiai re-
zultatą turite, tai tikrai būsite išlošusi. Juk profesionalioje kosme-
tologijoje naudojamos priemonės yra kur kas labiau prisotintos 
aktyviais komponentais. Salone kosmetologas naudos labiausiai 
koncentruotus preparatus, išjudins problemą iš mirties taško ir 
užduos odai darbinę kryptį. Tuomet gausite priemones naudoji-
mui namuose, su mažesne koncentracija, tačiau labai efektyvias 

ir su tomis pačiomis veikliosiomis medžiagomis. Taip atsi-
randa nuosekli sistema, kurios produktai veikia sinergiškai ir 
papildo vienas kitą, jūs rūpinsitės kryptingai ir duosite darbo 
odai, o matydama pokyčius, džiaugsitės matomais rezultatais.  
Esame sukūrę kremus, kurie teigiamai veikia odos DNR, pri-
verčia odą pristabdyti senėjimą, skatina ją dirbti, atsinaujinti. 
Siūlome itin veiksmingas priemones, kurios neleidžia odai tin-
giniauti, verčia ją mankštintis ir palaikyti gerą formą. 

Oda yra didžiausias žmogaus kūno organas. Labai svarbu tai 
įsisąmoninti ir nuo mažens aiškinti tai savo atžaloms, mokyti 
juos tinkamai prižiūrėti ir rūpintis savo oda. Ji atlieka daugy-
bę gyvybiškai svarbių funkcijų – ne tik veikia kaip barjeras ir 
saugo kitas mūsų organizmo sistemas nuo žalingų išorinių 
aplinkos veiksnių, bet ir atlieka termoregulines, šalinimo, kvė-
pavimo, imunines ir daugelį kitų funkcijų. Oda keičiasi nuolat, 
joje vyksta dešimtys tūkstančių reakcijų – užgimsta naujos 
ląstelės, senosios ir jau nugyvenusios savo gyvenimą miršta 
ir palaipsniui nusipupa, sudėtingų cheminių reakcijų metu 
gaminasi pigmentas melaninas, kuris įtakoja mūsų odos, 
plaukų, akių spalvą, odos Langerhanso ląstelės sukuria vietinį 
odos imunitetą ir saugo mūsų organizmą nuo priešiškų ląs-
telių. Oda tarsi milžiniškas megapolis, kuriame dieną ir naktį 
vyksta intensyvus gyvenimas, todėl ir rūpintis ja reikia nuolat, 
o ne kartas nuo karto. Reikia labai dalykiškai kalbėtis su savo 
kosmetologu, nes investuojate ne tik pinigus ir laiką, bet ir 
galimybę kažką pakeisti tinkamu laiku. Su kiekvienais metais 
tos galimybės vis mažėja, net jeigu pinigų ir laiko daugėja. Tik 
pradėjusį deformuotis kolageną yra kur kas lengviau atstatyti į 
reikiamą formą, nei tokį, kurio molekulės jau negrįžtamai pa-
sikeitusios, nes vykstant senėjimo procesams kolageno fibri-
linės skaidulos kietėja, praranda  gebėjimą sugerti ir išlaikyti 
savyje vandenį, fragmentuojasi, jo sintezė lėtėja, formuojasi 
gilesnės raukšlės, oda netenka gyvybingumo, suglemba. Nors 
mes dirbame ir su tokiomis stadijomis.  Pavyzdžiui, naudo-
jame inovatyviausias medžiagų pernešimo sistemas, kurios 
tikslingai nukreipia ir transportuoja aktyviuosius ingredientus 
(pvz. specialių peptidų mišinį, retinolį ar pan.) į konkretų tiks-
lą, efektyviai prasiskverbia pro apsauginį odos barjerą ir 
veikia konkrečią problemą, pvz. mimikos raukšes. 

- Jūs nuolat keliaujate po pasaulį, kaip skiriasi grožio supra-
timas kitose šalyse?

- Labai skiriasi. Pavyzdžiui, rusėms svarbiausia yra odos jau-
numas, italėms – kuo mažiau pigmentacijos nuo saulės per-
tekliaus, prancūzėms, kad oda būtų išpuoselėta reguliariais 
masažais ir individualiai parinkta kosmetika,  korėjietėms oda 
labai svarbu, bet apatinio žandikaulio forma dar svarbesnė, 
pagrindinės investicijos daromos į tai, o brazilės apskritai už-
pakaliuko oda rūpinasi beveik tiek pat, jeigu ne daugiau, nei 
veido, nes tame krašte būtent toks grožio etalonas.

- O kas jums, patyrusiai profesionalei, yra grožio etalonas?
- Visuma! Bendras švytėjimas! Aš daug metų gyvenau Pran-

cūzijoje, ten mokiausi, ten gimė mano vaikai, ten daug  nuvei-
kiau profesinėje srityje. Mane vienareikšmiškai žavi brandžių 
prancūzių grožio filosofija.  Nežinau, kodėl, bet jaunos pran-
cūzės gali eiti į viešumą su šukuosena just out of the bed, tarsi 
ką tik iš lovos, vilkėti neaiškios formos, boyfriend tipo, rūbus. 
Bet, jeigu pamatau moterį su klasikiniais  aukštakulniais, pui-
kiu kirpimu, žvilgančiais, prižiūrėtais plaukais, išpuoselėta oda 
ir spindinčiomis akimis, – jau iš tolo žinau, kad tai bus brandi 
moteris,  mokanti pasirūpinti savimi. Ji niekada nepersistengs, 
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nei makiažu, nei plastinėmis operacijomis, nei apranga, bet 
apie viską pagalvota, viskuo pasirūpinta, ir tai net nepriklauso 
nuo finansinių galimybių, nes yra įvairių kainų lygių viskame 
kame, ir kosmetologija ne išimtis.  

Tai greičiau požiūrio dalykas. 

- O kaip savo jaunatvišką išvaizdą ir neįtikėtiną energingu-
mą savo amžiuje palaikote jus?

- Ak, prašau, nepriminkite man mano amžiaus, nenoriu net 
girdėti apie senatvę!, - kvatoja  ir ekspresyviai mojuoja ranko-
mis ponia Christina.  – Prisipažinsiu, aš tikrai nesilaikau jokių 
specifinių dietų. Aš net nesportuoju, nes ir taip nuolat vejuosi 
lėktuvą, ką tik grįžau iš Lenkijos, prieš tai buvo Japonija, dar 
prieš tai Honkongas ir Prancūzija.  Bet man labai svarbu kas-
dien bent trumpam pabūti saulėje. Saulė suteikia energiją ir 
gerą nuotaiką. Aš nuolat keliauju po pasaulį ir galutinai įsiti-
kinau, kad ne pinigai, o saulės kiekis daro žmones laiminges-
nius. Todėl yra šalių, kur aš net nelabai noriu keliauti verslo 
reikalais, nes žinau, kad saulės nebus, o žmonės bus paniurę, 
žemos energijos, surūgę. 

- O, kaip įdomu, ir kokios tai šalys? Ar mes patenkame į šį 
niūrų sąrašą?

- Na, nesakyčiau, Lietuvoje nėra taip blogai. O apie kitus at-
leiskit, nenoriu atsakyti. Nenoriu užgauti tų žmonių. Manau 
jie nekalti, tai įtakoja klimatas. Tiesiog stengiuosi pagal gali-
mybes apsupti save energingais, aistringais savo profesijoje, 
mokančiais džiaugtis gyvenimu žmonėmis, su kuriais ką beda-
rytum,  esi geroje kompanijoje, kuri neprislegia. Pozityvumas 
gyvenime labai svarbu. Todėl aš sąmoningai vengiu surūgusių, 
stresuotų ar amžinai dejuojančių piliečių.  

O dėl maisto mano patarimas labai paprastas –žiūrėkite ne 
tik ką jūs valgote, bet ir kas valgo jus. 

- ?... Ar turite galvoje blogą kompanija? Na tokią, kuri net 
esant puikiam maistui gali apkrėsti blogomis emocijomis?

Ak, prajuokinot!, - skaniai kvatoja ponia Christina ir jos akys 
eilinį kartą sąmokslininkiškai  sužimba. Na, tam tikra prasme, 
žinoma,  bloga kompanija gali būti labai netgi toksiška, subti-
liame, emociniame lygyje, bet aš turėjau galvoje ne tai.  Norė-
jau pasakyti, kad, reikia labai kreipti dėmesį į tai ką valgome. 
Nes yra produktų ir jų derinių, kurie labai intensyviai gamina 
laisvuosius radikalus, kurie, savo ruožtu skatina organizmo 
oksidaciją. O oksidacija – tai senėjimas. Aš nuolat su tuo su-
siduriu savo srityje, nes oda labai akivaizdžiai išduoda mūsų 
gyvenimo būdą ir tai, kuo mes maitinamės. 

- Kaip kosmetologė jūs garsėjate savo progresyviu, nukreip-
tu į ateitį ir į rezultatyvumą požiūriu. Žinau iš jūsų kolegų, 
kad savo kūryba ir išradimais nuolat esate kažkur ateityje, o 
mes tik vejamės, bet juk tai, kas atrodo savaime suprantama 
šiandien, kažkada irgi buvo visiška naujovė. Kaip gimsta jūsų 
idėjos?

Esu aistringai įsimylėjusi savo profesiją. Be to visuomet 
buvau pastabi, analizuojanti, ir visada norėjau padėti žmo-
nėms. Prieš 40 metų aš dirbau ligoninėje kur gydėsi žmonės 
po nudegimų. Kai oda apdega, ji praranda labai daug svarbių 
komponentų. Vienas iš jų yra vanduo. Drėgmė. Ji visiškai iš-
džiūsta nuo liepsnos ir karščio. Mes tuomet naudojome medi-
kamentinę hialurono rūgštį. Matydama, kaip ši rūgštis atstato 
drėgmę apdegusių pacientų odai, pradėjau mąstyti, kodėl jos 
nepanaudojus tiesiog senstančiai ir vystančiai odai drėkinti. 
Pradėjau kurti kremus savo klientų ratui. Tai davė puikius re-
zultatus, tuomet ėmiau gilintis į šią sritį vis labiau ir labiau. 
Vėliau sukūriau kremus su matriksil Matrixil peptidu, kuris 
atkuria odos baltymą, dar vėliau ėmiau gilintis į epigenetiką, 
kuomet kremo pagalba galima įtakoti odos DNR, „pasukti“ 
senėjimo procesą link atsijauninimo. Aprūpinus odą amino-
rūgštimis, vitaminais, lipidais išmokau skatinti odos baltymą 
tvirtėti, tapti labiau elstingu, tuomet gilumianiai odos sluoks-
niai, derma, veikia viršutinius ir veido odos reljefas tampa 
lygesnis, smulkios raukšleles nyksta. Taip pat  naudoju daug 



aktyvių Negyvosios jūros ingredientų: koralus, purvus, drus-
kas, dumblius.

Klientai ateidavo ir džiaugsmingai dėkodavo. O aš vis klausda-
vau,  kas būtent jiems patinka mano priemonėse.  Ir dažniausiai jie 
atsakydavo: „Žinai, tiesiog tai veikia! Aš tai akivaizdžiai matau!“  

Taip atsirado mano įmonės  šūkis, nusakantis mano veiklos 
esmę: „Because it works!”. Visuomet laikausi principo, kad tu-
riu pasiūlyti klientams tai, kas veikia, ir tai rezultatai turi būti 
akivaizdūs. 

Ir apskritai, profesionalioje kosmetologijoje negali būti jokių 
abrakadarba. Jokių neapčiuopiamų pažadų. Tai mokslas. Šian-
dien hialurono rūgšties pagrindu esu sukūrusi tokius kremus, 
kurie veikia bene taip pat efektingai, kaip mezoterapija.  

Ant tų produktų, kuriuos kuriu ir ką naudoja mano klientai, 
aš juk pasirašau savo šeimos vardu ir garbe, o tai reiškia, kad 
negaliu nei pasislėpti, nei kaip kitaip likti šešėlyje savo siūlo-
mos prekės. Jeigu priemonės  butų neefektyvios, nekokybiš-
kos -  negalėčiau savo šalyje gatve praeiti iš gėdos. Juk žinot, 
Izraelio žmonės labai temperamentingi, tikrai nenutylėtų! Su 
manimi dirba ir vyras, ir sūnus, ir dukra, bet kartu su mumis 
dirba dar 120 profesionalų. Mes turime savo mokslininkus, 
savo laboratoriją, savo  gamybą, taikome naujausius moks-

lo išradimus ir naujausias technologijas, kad odos problemų 
sprendimo priemonės būtų ir efektyvios, ir saugios. Su mumis 
bendradarbiauja virš 6000 profesionalių kosmetologų visame 
pasaulyje iš 40 šalių ir mes dirbame jau 30 metų. Tai aukščiau-
sia profesinė kosmetologijos lyga, NBA lyga, kalbant krepšinio 
terminais, o lietuviai juk krepšinio šalis, jeigu neklystu? 

- Jūs kasdien prisiliečiate prie kosmetologijos mokslo nau-
jienų, kaip manote, kokia bus kosmetologija ateityje, tarkime 
pagalvos,  suskaičiuos,  ir padarys mūsų odai? 

- Sunku pasakyti... Aš manau mes jau dabar gyvename nau-
jojoje epochoje. Jau dabar profesionalioje kosmetologijoje 
naudojamos priemonės turi savyje neįtikėtinai protingų kom-
ponentų, kurie kaip sakėte nuskaito, pagalvoja ir suveikia tada 
ir taip kaip reikia būtent jūsų odai. Ne draugės, ne šou žvaigž-
dės, bet būtent jūsų odai.  Kuo toliau juo labiau mokslas sten-
giasi atsakyti į individualius poreikius.  Šį kartą atvažiavau į Lie-
tuvą pristatyti inkapsuliuotus produktus +snius XX priemones, 
bet paskirsto jas ne iš karto, o palaipsniui, tada, kada jūsų odai 
labiausiai reikia, atsižvelgiant į jos būklę. O Medical produktai 
apskritai praplečia kosmetologijos ribas, jie dar nėra medici-
nos priemonė, bet jau ir nebe vien kosmetologijos priemonė. 
Tai tarsi tarpinė disciplina, kurioje mes galime apjungti abiejų 
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sričių žinias ir pasiūlyti visiškai naują odos problemų spren-
dimo lygį bei efektyvumą. Čia jau naudojamos ir aukštosios 
technologijos, ir aukštoji matematika, chemija, irbiologija.  

Tačiau, šiai dienai nėra ir, nemanau, kad kada nors atsiras 
toks stebuklingas kremas, kurį užtepus viena kartą odos pro-
blemos išsispręs akimirksniu ir visiems laikams. Pernelyg gerai 
išmanau odos sandarą, kad patikėčiau tokiu pažadu. 

Nors, prisipažinsiu, aš tikrai labai mėgstu kurti ką nors la-
bai naujo ir efektingo. Mano viduje dega labai stipri aistra šiai 
profesijai, o profesinė aistra, beje yra puikus antioksidantas, 
tačiau, kartais atsitinka taip: aš ateinu spindinčiomis akimis ir 
entuziastingai pristatau savo laboratorijos naujieną kolektyvo 
branduoliui, tikėdamasi kuo greičiau tai pasiūlyti savo atsto-
vams po pasaulį ir išgirsti padėkos žodžius už super efektyvu-
mą. Tuo tarpu kolegos išklauso, pritaria, kad tai puiku ir nauja, 
bet... švelniai „nuleidžia“ mane ant žemės, sakydami, kad rin-
ka dar nepribrendo tokiai naujovei, kad tai gali būti pernelyg 
„efektyvu“ ir tai pernelyg rizikinga, nes oda yra labai jautrus 
ir individualus organas. Taigi, jau esu sukaupusi kolekciją tokių 
„atidėtų“ naujovių.  Bet aš, žinokit, taip lengvai nepasiduodu! 
Vis parodau tas naujoves savo klientams ir sakau, o dabar jau 
jūs prašykite mano įmonės vadovų, kad jie  kuo greičiau tes-
tuotų ir paleistų į gamybą, jeigu manote, kad tai verta daryti.  
Tai mes kartu nugalėsime rinkodaristus.

- O ką jūs manote apie plastikos chirurgija? Jūs už ar prieš?
- Nei už nei prieš. Aš asmeniškai plastinių operacijų nesi-

darau, bet jeigu daug mano klientų darosi ir aš jų nesmerkiu. 
Aš tik labai juos skatinu nepamiršti sistemingos profesionalios 
odos priežiūros tarp vienos operacijos ir kitos. Nes jeigu kar-
tą per pusmetį apsilankysite pas plastikos chirurgą, o paskui 
nieko nedarysite, nes ir taip puikiai atrodote, tai tapsite įkaite, 
nes po kelių metų vėl reikės chirurgijos. 

Kitą vertus, šiais laikais jau niekam nebesvarbu kiek jums iš 
tiesų metų,  kiek parašyta pase. Svarbu kaip jūs atrodote ir kaip 
jaučiatės. Net jaunystė jau nebėra jaunų žmonių savaiminė 
privilegija. Į mane dažnai kreipiasi aukštas pareigas užimančių 
jaunų moterų, kurios guodžiasi, kad ofise jaučiasi seniausios. 
Nors išties ne tik, kad ne seniausios, bet kaip paaiškėja, gal 
net jauniausios, jeigu į pasą pažiūrėti.  Kodėl? Ogi todėl, kad 
jos taip intensyviai kovoja su gyvenimo tempu, stresu, pro-
fesine konkurencija, begaliniais pareigų ir rūpesčių sąrašais, 
kad oda viso šito nebeatlaiko ir ima streikuoti. Atsiranda aler-
gijos, bėrimais, perdžiūvimai, išsausėjimai, raukšlės, išberia 
spuogai, atsiranda egzemos ir dermatitai.  Tos moterys taip 
stipriai kovoja dėl savo išlikimo profesiniame negailestinga-
me pasaulyje, kad oda, kaip didžiausia ir atviriausias žmogaus 
organas, nebeatlaiko tokio spaudimo ir ima streikuoti, gintis, 
siųsti matomus skausmingus ženklus: Žmogau, pasirūpink ir 
savimi, ir manimi, nes aš „nebepatraukiu“ tokio krūvio“. Tai 
ypač aktualu profesinėje konkurencijoje. Pastebiu, kaip kas-
met vis labiau ir labiau,  odos išvaizda tampa svarbi karjeros 
siekime. Juk odos nepaslėpsi. Kad ir kokie geri rūbai būtų. Oda 
viska papasakos!

- Ar tai aktualu tik moterims ar ir vyrams?
- O, vyrai tiek nelaukia, jie skuodžia pas kosmetologę iškart, 

kai pastebi, kad išvaizda gali jiems trukdyti karjeroje. 

- Na, čia, tikriausiai, Izraelio vyrai tokie dendžiai, manau, 
lietuviai taip nesirūpina dėl naujos raukšlelės.

- Ak, kaip jūs smarkiai klystate! Aš tai žinau iš savo Lietu-

vos kolegės Linos Vasiliauskienės, ji net svarsto ar nepadarius 
atskirų durų savo kosmetologijos centre „Kosmedija“, kad VIP 
klientai galėtų išsliuogti nematomi. Kiek žinau lietuviai vyrai 
ne masiškai, bet tie, kurie vadovauja, būna viešumoje, užima 
solidžias pareigas tikrai rūpinasi savo išvaizda, ir tikrai lankosi 
pas profesionalius kosmetologus. Tik jie, daug santūresni, nei 
mūsiškiai pietiečiai, ir daro tai tyliai, diskretiškai, nesigiria ir 
pageidauja būti nematomi tame procese. Kiekvienoje šalyje 
kitas kultūrinis požiūris, bet nesitaikstymas su senėjimu visur 
yra aktualus.  

Be to vyrai labai konkretūs. Jie dalykiškumą atsineša tai iš 
verslo aplinkos. Ateina, labas-labas, ir iškart duria į pirštu į 
problemą: „Štai čia, matote, naujų raukšlių po akimis atsirado, 
be to išbėrė ir dar papilkėjęs kažkoks pastaruoju metu atro-
dau. Ką darom, nes man tai nepatinka! Turit ką pasiūlyti? Nes 
aš neketinu taip greitai pasenti ir būti nurašytas!“ 

Jaunai atrodyti, nesenti aktualu visiems, nepriklausomai ar 
vyras ar moteris. Skirtumas tik tas, kad vyresni žmonės sten-
giasi sugrąžinti jaunatvišką išvaizdą, o jauni žmonės ne visada 
laiku pasirūpina, kad neprarastų to, ką dar turi. 

O be to, atrodyti jaunai, kalbant apie odą, nereiškia, būti 
visai be raukšlelių ar be amžiaus požymių, nes nuo tam tikro 
amžiaus tai neišvengiama.  Kur kas svarbiau yra atrodyti gai-
viais, šviežiai, kaip uoga, ką tik nuskinta ir dar su rasos lašeliais. 

Pastebėkite, būna sutinki jauną moterį, bet jos oda neatro-
do gaivi ir šviežia. Taip atsitinka, kai moteris pasensta vidumi 
prieš laiką, kai ji užguita, pavargusi nuo gyvenimo, nelaimin-
ga... Tuomet ji desperatiškai bando tai slėpti didesniu kiekiu 
makiažo, stipresniais kvepalais, brangesniais rūbais, bet tai 
nesuteikia norimo efekto. Nes oda išduoda ne tik mūsų gyve-
nimo būdą, bet ir savijautą. Odai kaip veidrodis. Ji viską, deja, 
papasakoja, norime to ar ne. 

- Kaip negailestingai skamba...
- Ne negailestingai, o realistiškai. Nesvarbu, ar naudosite 

mano sukurtas priemones, ar kieno nors kito, svarbu, kad 
apskritai rūpintumėtės savimi ir savo oda. Ir mano patarimas 
– kreipkitės į profesionalus. 

- O jeigu man viskas patinka mano odoje, ar tuomet esu 
laisva nuo „darbą  su oda“?

- Na, jums pasisekė, gal būt jūsų genetika puiki. Bet taip ne-
bus amžinai. Senėjimo procesai padarys savo darbą. Tokioms 
moterims patariu įsivardinti kitą tikslą, tarkime: „Noriu palai-
kyti gerą odos būklę kaip įmanoma ilgiau, kad kuo ilgiau, ne-
priklausomai nuo bėgančių metų, džiugintų oda be raukšlių, 
be pigmentinių dėmių, nesuglebusi, kad veido ovalas išliktų 
jaunatviškas, kad drėgme būtų aprūpinta. Ir kad rankos ir ka-
klas atrodytų taip pat gerai, ir kad viso kūno oda būtų laiminga 
ir džiugintų mane kuo ilgiau“. Ir pateikti tokią užduotį kosme-
tologui įvykdyti, nes ir su šia užduotimi yra ką daryti! 

- Na taip, o tada dar, tikriausiai, reiktų pridėti: šiek tiek ne-
alinančios mankštelės, pasibuvimo gryname ore, truputį sau-
lės, lengvo, bet nuolatinio įsimylėjimo, džiuginančio darbo.... 
Gal turite receptą kaip visa tai pasiekti?

- Ne!,- kvatoja ponia Christina,-  aš juk tik kosmetologė! Bet 
tikrai žinau, jeigu dažniau pasimatysite su žmonėmis, kurie 
džiugina jūsų sielą, tai odai jums už tai tik padėkos!
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