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Kviečiame tapti mūsų šeimos klinikos pacientais  
ir gauti kvalifikuotą medicinos pagalbą.  

Tikimės, kad savo ir artimųjų sveikatą patikėsite mums.

šalinami riebalai. Vienos procedūros metu riebalai 
ištirpinami maždaug 2 cm gyliu. Aparatas distanci-
niu būdu nuskenuoja pažymėtą vietą ir apskaičiuoja, 
kiek impulsų reikės, kad joje esantys riebalai būtų 
ištirpinti. Svarbu tai, kad sunaikintos riebalų ląste-
lės toje vietoje jau nebeatsinaujina. 

„Beveik visada atliekamos procedūros, kurios 
greičiau nudrenuoja riebalus. Vėliau jau žiūrime 
individualiai: jeigu yra koks odos laisvumas, tada 
taikome visą kompleksą procedūrų, kurios didina 
odos stangrumą. Tai yra kiekvienam žmogui, 
konsultacijos metu jį apžiūrėjus, sudaromas indi-
vidualus procedūrų planas. Norėdami pasiekti kuo 
geriausių rezultatų, deriname įvairias procedūras,“ – 
pasakoja gydytoja. 

Kodėl rinktis UltraShape? 
Apie įvairias ultragarsinio riebalų tirpinimo proce-
dūras girdėjome ne kartą, šiuolaikinius metodus 
siūlo ne viena grožio klinika, tad kodėl vertėtų pasi-
rinkti procedūrą būtent šiuo aparatu? 

„UltraShape  yra vienintelis pasaulyje patvirtintas 
medicininis aparatas, skirtas būtent riebalinio audi-
nio pertekliui koreguoti ir gydyti. Dėl to skiriasi ir 
saugumas, ir rezultatai“, – sako gydytoja ir pataria 
tiems, kurie ryžtasi tokiai kūno dailinimo procedū-
rai, visada pasiteirauti specialistų, ar procedūra bus 
atliekama šiuo aparatu. 

GK klinika vienintelė Lietuvoje turi visą riebalų 
koregavimo procedūrų paletę – nuo chirurginių rie-
balų nusiurbimo operacijų iki lazerinės lipolizės ar 
visiškai neinvazinės UltraShape  procedūros. Gydy-
toja džiaugiasi, kad ši procedūra didžiajai daliai 
pacientų padėjo išdailinti savo kūno linijas tiesiog 
idealiai. 

Taigi, jei pasiryžote, lieka tik pasikonsultuoti su 
specialistais ir džiaugtis tobulomis kūno linijomis. 
Ir nebereiks  bijoti pažvelgti į veidrodį.

ParenGė Jurgita Pranskienė

Veidrodėli, veidrodėli, pasakyk…

Noriu būti graži
Mūsų modernioje visuomenėje jau baigęs įsitvir-
tinti grožio etalonas – lieknas ir grakštus kūnas. 
Laikraščių puslapiuose ar per televiziją mirga dai-
lios gražuolės. Daugelis ima vertinti žmones, ir ne 
tik jaunus,  pagal išvaizdą. Todėl vis daugiau moterų 
ir vyrų ryžtasi dailinti savo kūno linijas. Tačiau nėra 
taip paprasta. Net ir po alinančių dietų retai sulau-
kiama ilgalaikių rezultatų.

Labai svarbu tai, kad neretai žmonėms, kurie 
jaučia nevisavertiškumą dėl savo išvaizdos, kyla psi-
chologinių problemų. Jaunesnes moteris kartais 
tai gali netgi privesti prie depresijos, jos ima jaustis 
negeidžiamos. 

Kai kūno formos gražios, ir šių problemų nelieka. 
O pastaruoju metu, tobulėjant kūno modeliavimo 
būdams, atsiranda galimybių atsikratyti visų savo 
problemų visiškai neskausmingais būdais. Vieną 
tokių daug pasiruošimo nereikalaujančių proce-
dūrų siūlo GK klinikos gydytojai.

Dailesnės formos greitai ir be skausmo
GK klinikos plastinės rekonstrukcinės chirurgijos 
gydytoja Gytė Grigonytė-Babajan apie neseniai pra-
dėtą atlikti UltraShape procedūrą pasakoja, kad, 
skirtingai nuo riebalų nusiurbimo operacijų ar rie-
balų tirpdymo lazeriu, ji yra visiškai neinvazinė ir 
visiškai neskausminga.

„Labai retais atvejais pacientas gali jausti labai 
nedidelį dilgčiojimą, procedūros metu gali būti 
nedidelis paraudimas ar atsirasti nedidelių pūslelių, 
bet viskas išnyksta tuoj pat po procedūros, nelieka 
jokių žymių,“ – ramina bijančius ryžtis gydytoja. Vie-
nintelis apribojimas yra tas, kad savaitę tenka riboti 
riebalų kiekį. Kitką valgyti galima kaip visada.

Ši procedūra patogi ir tuo, kad nereikia gulėti 
ligoninėje ar atsiprašyti iš darbo. Ji gali būti atlikta 
net pietų pertraukos metu. 

Ypač tinka, kai yra lokalizuotas riebalų  perteklius, 
pavyzdžiui, pilvo, juosmens, kojų srity, ir visiškai 
nesvarbu nei lytis, nei amžius, ji tinka visiems. Pasak 
pašnekovės, procedūros metu ultragarsas veikia tik 
riebalų ląsteles, nepažeisdamas aplinkinių audinių, 
nervų ar kraujagyslių. Sistema dirba tiksliai, todėl neį-
manoma nieko praleisti ar padaryti per daug.

Kaip tai vyksta?
UltraShape metu riebalinės ląstelės yra suskaido-
mos į riebalų rūgštis, trigliceridus ir pašalinamos 
iš organizmo. Prieš procedūrą aptariamos kūno 
vietos, kurias reikėtų koreguoti. Pažymima, kur bus 

Deja, ne visada veidrodėlis pasako tai, ko norime. Ypač bėgant metams, kai net ir 
buvusias gražiausias kūno linijas sutrikdo nepageidaujamas riebalų sluoksnis... Sportui 
laiko vis neatsiranda, o susikaupusius riebalus pašalinti chirurginiu būdu – baugu. 
Tačiau dabar jau yra neskausmingų šiuolaikiškų būdų, galinčių  padėti greitai ir efekty-
viai – be skalpelio ir pjūvių.

Gytė 
Grigonytė-Babajan
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