
TIESA.● Net kla si ki niai de zo do ran tai 
ga li vi są die ną ap sau go ti nuo pra kai to kva po. 
Bet jei no ri te la biau ap si sau go ti nuo pra kai
ta vi mo, rin ki tės an ti pers pi ran tą.

Jų su dė ty je yra ypač sub ti lių aliu
mi nio jun gi nių, ku rie, pa te kę ant 
odos, su ku ria ne ma to mą ap sau
gi nį sluoks nį.

Jis stab do rie ba lų liau kų veik lą 
pa žas ty se, ta čiau dėl mi ni ma laus 
aliu mi nio jun gi nių kie kio ne ken
kia svei ka tai.

DaivaKAIKARYTĖ

„Stiliaus“korespondentė

M
i mi kos raukš lių ga li ma iš vi so ne
tu rė ti. Svar biau sia – lai ku pra dė ti 
leis ti bo tu li ną, ku ris šio je sri ty
je ne tu ri kon ku ren tų. Ge res nio 

bū do pa nai kin ti raukš les pa sau ly je tik rai 
grei tai neat si ras. Taip ti ki no gy dy to ja G.Gri
go ny tėBa ba jan.

Ko dėl apie bo tu
li ną vis dėl to gir dė ti ir 

nei gia mų at si lie pi mų?
„Gan dai stab do prog re są. 

Mū sų mo te rys dar per ma žai do mi si 
gro žio pro ce dū ro mis, ta ria si tik su drau ge 

ar kai my ne, bend rau ja lie tu viš ko se in ter ne to 
sve tai nė se. Ver tė tų pas kai ty ti, ką apie vie ną ar 
ki tą gro žio pro ce dū rą, gy ve ni mo reiš ki nį ma no 
Niu jor ko mo te rys“, – pa ta rė plas ti nės ir re
konst ruk ci nės chi rur gi jos spe cia lis tė.

Gy dy to ja G.Gri go ny tėBa ba jan bo tu li ną 
gro žio pro ce dū roms nau do ja jau de šimt me tį. 
No rin čių jų taip gra žin tis skai čius vis di dė ja.

Tai, kad bo tu li nas pa ra ly žiuo ja rau me nį, 
pasak G.Gri go ny tėsBa ba jan, yra mi tas. Veiks
min go ji me džia ga jo net ne pa sie kia.

Mi mi kos raukš lė at si ran da, nes odą glam žo 
po ja su sit rau kian tis rau muo. Rau me nų ak ty
vu mą mes pa vel di me – są mo nin gai jų val dy
ti neį ma no ma.

Sens tant lė tė ja ląs te lių ga my ba, jų at si nau ji
ni mas, tad raukš lė pra de da gi lė ti, nes oda tu ri 
vis ma žiau ga li my bių ją iš tie sin ti.

Bo tu li nas pa ten ka ne į rau me nį, o tarp ner
vų ga lū nės ir rau mens.

Rau me nį ju dė ti pri ver čia iš ner vų siun čia
mas sig na las, kai no ri me juok tis ar pri si merk
ti nuo sau lės.

Bo tu li nas ir ne lei džia sig na lui pa siek ti rau
mens. Šis, mums reiš kiant emo ci jas, yra ra my
bės bū se nos – at si pa lai da vęs, o ne įsi tem pęs. 
To dėl ne si for muo ja raukš lė, o oda to je vie
to je iš si ly gi na.

„Kad bū tų leng viau sup ras ti, įsi vaiz duo ki te 

elekt ros kiš tu ką ir liz dą. Liz das – tai rau muo, 
kiš tu kas – ner vas, o bo tu li nas – me džia ga, ku ri 
blo kuo ja elekt ros tėk mę.

Juk liz dui nie ko ne nu tin ka, kai juo ne te
ka elekt ra“, – vaiz din gai pa sa ko jo G.Gri go
ny tėBa ba jan.

Bo tu li nas neu ro lo gi jo je pra dė tas nau do ti maž
daug prieš 30 me tų – juo bu vo gy do mas per suk
tas, įtemp tas kak las ir akių vo kų spaz mas, ti kas.

At si tik ti nai Ka na dos me di kai Jea nas ir Alas
tai ras Car rut he rai pas te bė jo, kad gy dant akių 
vo kų spaz mą ir ti ką iš si ly gi na raukš lės apie akis.

– Ar bo tu li nas tu ri ša lu ti nį po vei kį? – pak lau
siau gy dy to jos G.Gri go ny tėsBa ba jan.

– Ne, jei jis tin ka mai nau do ja mas. Kai jo 
po vei kis praei na, rau muo pra de da dirb ti vi su 
pa jė gu mu ir, de ja, vėl su si for muo ja raukš lė.

– Ko dėl vis dėl to yra nei gia mų at si lie pi mų 
apie bo tu li ną ir žmo nių, ku rie jį lei džia si, aki vaiz
džiai sus tin gu siu vei du?

– Bo tu li nas – tai vais tas. O bė dų ga li me 
pri si da ry ti net ir vi ta mi nus ar as pi ri ną ger da
mi ne tin ka mo mis do zė mis.

Pu se lū pų kal ba ma, kad bo tu li no ga li nu si
pirk ti bet kas ir jį leis ti. Rei kia įsi vaiz duo ti, kaip 
at ro dys vei das, jei gu bo tu li no pri pum puos, pa
vyz džiui, odon to lo gas ar kos me to lo gė.

Tad la bai svar bu pa si rink ti tos sri ties pro
fe sio na lą, ku ris tiks liai ži nos, kiek ir kur su leis ti 
veiks min go sios me džia gos, kad vei das ne bū tų 
sus tin gęs, ne pa jė gian tis reikš ti emo ci jų.

Be to, rei kia ne pa mirš ti, kad bo tu li nas pa dir
bi nė jamas, kaip ir bet ku ris ki tas itin po pu lia

rus pro duk tas.  Tad veik lio ji me džia ga bo tu li no 
tok si nas ga li bū ti pa keis tas ki tu pre pa ra tu ar ba 
būti pa nau do ti pi ges ni kom po nen tai.

Ypač at sar giai gra žin tis bo tu li nu tu rė tų ak
to riai, te le vi zi jos, pra mo gų pa sau lio ats to vai. Yra 
spek tak lių, ku rių ra miai ne ga liu ži ūrė ti.

Ma ne er zi na ne tin ka mai bo tu li nu at jau
nin tas ak to rės vei das, ku ria me ne be li ko jo
kio virp te lė ji mo, nes vi si mi mi kos rau me nys 
vi siš kai užb lo kuo ti.

– Kiek lai ko trun ka bo tu li no pro ce dū ros 
efek ty vu mas?

– Še šis sep ty nis mė ne sius, kai ka da – net 
me tus ar pu sant rų. Per tiek lai ko or ga niz mas 
bo tu li ną sus kai do ir pa ša li na.

Jei bo tu li nas lei džia mas re gu lia riai, jo po
vei kis bė gant me tams il gė ja.

Pro ce dū ra at lie ka ma vos per ke lias mi nu
tes – ne rei kia eiti atos to gų.

– Ka da ga li ma leis ti bo tu li ną?
– Jei pra dė jo ryš kė ti mi mi kos raukš lė, bo

tu li nu ga li ma ją vi siš kai iš ly gin ti. Ta čiau šiais 
lai kais ši pro ce dū ra nau do ja ma pro fi lak tiš kai 
– kad raukš lės iš vi so neat si ras tų ar pra dė tų 
ryš kė ti su lau kus vė ly vo am žiaus.

Į klau si mą, ar rink tis bo tu li ną kaip gro žio 
sau go ji mo prie mo nę, kiek vie nas sau tu rė tų 
at sa ky ti pats.

Kaž ko dėl nei mo te rims, nei vy rams ne ky
la klau si mo, ar nau do ti vei do kre mą, ar tai sy ti 
dan tis. Tai ta po nor ma. Pa ma žu ir nau jau sios 
gro žio puo se lė ji mo pro ce dū ros tam pa nor ma, 
at sik ra to ma gan dų ir nei gia mos reak ci jos.
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Jaunystė
AktorėDaliaStoryk(56m.)
„Maž daug prieš pen ke rius me tus ban

džiau pa sig ra žin ti bo tu li nu. Pu sę me tų ju tau 
skaus mą akių plo te, vei das bu vo per sik rei
pęs, net ma niau, kad apak siu.

Pro ce dū rą at li kę me di kai tik be jė giš kai 
skės čio jo ran ko mis.

Ge rai, kad vai di nau teat re. Jei bū tų te kę 
fil muo tis ki ne, bū tų nup lau kę vi si ma no kont
rak tai. Nors dirb ti bu vo ne leng va – pa si tai
kė gast ro lės Mad ri de.

Vis dėl to ne su nu si tei ku si prieš bo tu li ną. Man 
tie siog ne pa si se kė. Ma nau, kad to kių at ve jų yra 
ne ma žai, tik gar siai apie tai nie kas ne kal ba.

Sa vo ne vy ku siu ban dy mu ne si pik ti nu, tik no
riu pers pė ti žmo nes, kad bet ką da ry ti su sa vo 
or ga niz mu yra ri zi kin ga. Net ir ger ti vi ta mi nus.

Ma nau, kad bo tu li nas jau nys tės ne sug rą
ži na – tik su da ro jos iliu zi ją.

Vi si ne no ri me pa sen ti, bet juk bet ko kio mis 
prie mo nė mis pa si jau ni nęs ne pas lėp si am žiaus. 
Jį iš duo da žvilgs nis, ju de siai, kal ba.

Jau nat viš ku mą ga li ma iš sau go ti spor tuo jant, 
bū nant ge ros nuo tai kos. Rei kia steng tis ne tap
ti vis kuo ne pa ten kin ta ir vi sus kri ti kuo jan čia 
se ne. Svar biau sia – sup ras ti jau ni mą.

Da bar ga jus jau nys tės kul tas, bet gal būt tai 
praeis. Kai įsi jun giu BBC ar CNN te le vi zi jos 
ka na lą, gė riuo si bran daus am žiaus lai dų ve
dė jo mis. Vaš ki nės fi gū ros ma nęs ne ža vi.“ 

MedikėEditaMeilūnaitė(25m.)
„Nei pei kiu bo tu li ną, nei ke liu į pa dan

ges. Tai taip įp ras ta kaip tep ti vei dą kre mu 
ar re gu lia riai tik rin tis ir tai sy tis dan tis. 

Ne sup ran tu, ko dėl bi jo ma leis tis bo
tu li ną – juk tai ne ope ra ci ja, pjū viai ne
da ro mi.

Be to, kaip bo tu li nas ga li pa kenk ti? Juk 
jis nep lin ta po or ga niz mą, lie ka ten, kur 
su lei džia ma.

Maž daug du kar tus per pu sant rų me tų 
gy dy to jas bo tu li no man su lei džia į kak tą – 
ne pa ti ko jau anks ty vo je jau nys tė je pra dė
ju si for muo tis raukš lė. 

Kai pa ma čiau po vei kį, nusp ren džiau, kad 
tai raukš lei ir to liau ne lei siu for muo tis, to
dėl pas gy dy to ją lan kau si re gu lia riai.

Kai man lei džia bo tu li ną, nie ko ne jau čiu, 
ne bent prieš dū rį už dė tus le du kus. Ži nau, 
kad po pro ce dū ros sep ty nias va lan das rei
kia veng ti karš čio.

Pro ce dū ra, ku rios me tu bo tu li no su lei
džia ma į kak tą ir šiek tiek į vir šu ti nę tar pua
kio sri tį, man kai nuo ja apie 600 li tų.

Pa žįs tu vy rų, ku rie taip pat ne bi jo bo tu
li no ir rū pi na si sa vo iš vaiz da. Ma nęs tai vi
siš kai nes te bi na.“

AR TiK JOS iLiu zi JA?

Jį ir peikia, ir giria. Kai vieni 
iš jo šaiposi, kiti gudriai 

patyli. Jis – tai botulinas. 
„Aukso standartas mimikos 

raukšlėms koreguoti“, – 
taip jį vadina plastinės ir 

rekonstrukcinės chirurgijos 
gydytoja vilnietė Gytė 
Grigonytė-Babajan.
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Žmones neretai klaidina daiktus ar reiškinius 
apaugę mitai. Jie formuoja ir mūsų požiūrį į 

dezodorantus bei jų poveikį sveikatai. Tam, 
kad nepasiklystumėte tarp grožio formulių, 

„Rexona“ siūlo išsiaiškinti teisybę.

+ -

Lai kas griau ti mi tus               apie de zo do ran tus!
TIESA.● Šiuo lai ki nių de zo do ran tų ga my ba taip 

iš to bu lin ta, kad jų su dė ty je ne be li ko odos sau su mą 
ar jaut ru mą su ke lian čių me džia gų. At virkš čiai – ver
tin gos de zo do ran tų sudedamosios da lys ne tik nai ki na 
ne ma lo nų kva pą, bet ir drė ki na bei sau go odą.

Pui kiau sias pa si rin ki mas – de zo do ran tai su ala vi
jais, ku rie nuo se no lai ko mi vie nais ge riau sių odos 
drė kik lių. Dar mū sų prop ro se ne liai ala vi jus nau do
da vo kur da mi kū no gra ži ni mo prie mo nes.

1 MI TAS

NaudojaNt 
dezodoraNtus 

kasdieN oda 
tampa sausa.

TIESA.● Kur dings ta per die ną dėl an ti pers
pi ran tų po vei kio pa žas ty se ne su si da ręs pra kai tas? 
Ar jis lie ka gi liai odo je ir lai kui bė gant ga li su kel
ti už de gi mą?

Per pa žas tis ne pa ša lin tą pra kai tą or ga niz mas išs ki
ria per ki tas odos ląs te les. Va ka re prau sian tis iš va lo
mos net ir už si kim šu sios pa žas tų pra kai to liau kos.

Klai di nan tis po ži ūris grei čiau siai at si ra do dėl to, 
kad žmo nės ne re tai nau do ja an ti pers pi ran tą prieš 
tai ne nu sip rau sę.

Taip pat ne ga li ma pra kai ta vi mą stab dan čių prie
mo nių nau do ti iš kar to po de pi lia ci jos ar sku ti mo. 

2 MITAS

DezoDorantai 
negali 

apsaugoti nuo 
prakaitavimo 
ilgesnį laiką.

3 MI TAS

il gą lai ką 
nau Do jant 
an ti pers pi

ran tus, Da ro
ma ža la oDai.
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