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LinaLI LEIKIENĖ
LR ko res pon den tė

P
rieš po rą me tų iš gar sė
ju si La na Del Rey, ku
rios tik ra sis var das – Eli
za beth Grant, nei gia to
bu li nu si lū pas. Dai ni nin
kės tei gi mu, jos yra na
tū ra liai put lios, o įs pū

dis spe cia liaisiais efek tais dar la biau 
sus tip ri na mas vaiz do kli puo se.

Ame ri kie tė at li kė ja – ne pir mo ji gar
se ny bė, ku rios lū pos su ke lia ap kal bų 
šur mu lį. Ap ta ri nė ja mos ir ak to rių Scar
lett Jo hans son, Pa me los An der son, mo
de lio Eli za beth Hur ley, ki tų gar se ny
bių lū pos.

„Į akis krin ta tik tai ne na tū ra liai pri
pūs tos lū pos. O har mo nin gas re zul ta
tas, kai lū pos pas to rin tos lai kan tis vi
sų tai syk lių ir at ro do na tū ra liai, ne
dar ko vei do“, – kal bė jo vil nie tis plas ti
kos chi rur gas Da rius Ra dze vi čius.

Put lios lū pos sie kia my be ta po praė
ju sio am žiaus pra džio je. Tuo met chi
rur gai ban dė į jas švirkš ti pa ra fi no, ta
čiau šis me to das ne bu vo sėk min gas.

Vė liau kaip už pil das bu vo pra dė tas 
nau do ti skys tas si li ko nas, ta čiau po 
po ros de šimt me čių jis bu vo užd raus
tas paaiš kė jus, kad tai ke lia pa vo jų 
svei ka tai.

Dar vė liau pra dė tos tai ky ti riebalų, 
ko la ge no in jek ci jos, at si ra do ir ki tas 
už pil das – hia lu ro no rūgš tis. 

–Kokiosturibūtilūpos,kad
neatrodytųjuokingai?Aryrakoks
norsstandartas?

– Plas ti kos chi rur gi jos va do vė liuo se 
pa tei kia mas toks mat muo: vir šu ti nės 
lū pos put lu mo san ty kis su apa ti ne tu
ri bū ti 1:1,6. Tai reiš kia, kad apa ti nė 
lū pa atitinkamai tu ri bū ti sto res nė.

Jei gu į vir šu ti nę lū pą su lei džia ma 
per daug už pil do, ji tam pa sto res nė ir 
di des nė už apa ti nę – tuo met lū pos pri
me na an čiu ko sna pą.

–Okasatsitinka,kadpogrožio
procedūroslūposprimenadešre
lesarbažuvieslūpas?

– Taip nu tin ka, kai to bu li nant lū
pas pa kei čia mi ana to mi niai jų skir
tu mai.

Jei gu paž velg si te į lū pas iš ša lies, 
vir šu ti nė je pa ma ty si te tris la biau į 
prie kį at si ki šu sius taš kus, o apa ti nė
je – du.

At lie kant ko rek ci ją lū pos na tū ra liai 
at ro dys tik tuo met, jei šie stan dar tai 
bus iš lai ky ti. O jei ne lie ka na tū ra lių 
iš ki li mų ir įdu bi mų, lū pa tam pa pa
na ši į pri pūs tą deš re lę.

–Artaireiškia,kadplastikos
chirurgoįrankis–netikšvirkš
tas,betirliniuotė?

– Ne mėgs tu ma tuo ti li niuo te. Vi sa
da lai kau si tai syk lės: ma žiau yra ge
riau. Jei gu su lei si per ma žai už pil do, 
vi sa da ga lė si pa pil dy ti, o jei su lei si per 
daug – jo ne pa ša lin si.

–Lūposdažniausiaigražinamos
dėlužgaidos.Aryraatvejų,kai
taidarytibūtina?

– Jau niems žmo nėms tai da ry ti pra
var tu dviem at ve jais: kai lū pos nep ro
por cin gai ma žos, siau ros ar ba vir šu
ti nė lū pa nep ro por cin gai ma ža, ly gi
nant su apa ti ne.

Mi tas, kad lū pas to bu li na si tik  jau
nos mo te rys, sie kian čios at ro dy ti gra
žiau. Dėl to kių pro ce dū rų krei pia si ne
ma žai vy res nio am žiaus mo te rų.

Sens tant lū pos ne ten ka put lu mo, 
nes nyks ta ir trau kia si audi niai, tirps
ta vir šu ti nio žan di kau lio kau las. Be 
to, dėl tam tik rų ypa tu mų mo te rims 

virš lū pos su si da ro ver ti ka lių raukš
lių. Dėl to sens tant lū pų for ma ir tū
ris kin ta.

Vy res nio am žiaus mo te rims ga li ma 
at kur ti lū pų put lu mą už pil dų in jek ci
jo mis. Kad vaiz das bū tų har mo nin gas, 
spe cia laus pre pa ra to su lei džia ma ir į 
žan di kau lį.

–Kokiepreparataitamnaudo
jami?

– Lei džiant pa ties žmo gaus rie ba
lus ne vi suo met su lau kia ma to kių re
zul ta tų, ko kių ti ki ma si. Mat rie ba lai 
pa si sa vi na mi ne to ly giai, kar tais ga

li ma ap čiuop ti rie ba lų san kau pų.
Da bar po pu lia riau si – hia lu ro no 

rūgš ties pre pa ra tai ir ko la ge nas. Ta
čiau jie nė ra am ži ni, tad lai kui bė gant 
pro ce dū rą rei kia pa kar to ti. Ži no ma, 
jei gu mo te ris to no ri.

Lū pas ga li ma pa to bu lin ti ir įso di
nant si li ko no imp lan tus, ga li ma per
so din ti ir pa ties žmo gaus audi nius.

Bet prieš prii mant il ga lai kį spren
di mą vi suo met pra var tu pa ban dy ti 
su si leis ti pre pa ra to – jei gu mo te riai 
pa tiks ki to kia iš vaiz da, ga li ma ryž tis 
pro ce dū rai, po ku rios re zul ta tas bus 
il ga lai kis.

Sankt Pe ter bur ge (Ru si ja) gy ve nan ti Kris ti na Rei ■■
(nuotr.) iš gar sė jo tuo, kad, bū da ma 22 me tų, į 
lū pas jau bu vo su si lei du si 100 si li ko no in jek ci jų. 
K.Rei sie kė tap ti pa na ši į ani ma ci nio fil mo he ro ję.
„Ma nau, kad at ro dau fan tas tiš kai, ir tai ma ne ■■
pa da rys lai min gą. Si li ko ni nės lū pos pa dė jo man 
įgy ti dau giau pa si ti kė ji mo sa vi mi. Tuo džiau gia si 
ir ma no tė vai. Jiems ma no iš vaiz da nes var bi, bet 
jie džiau gia si, kad man ge rai“, – ti ki no mer gi na.
Ši is to ri ja šiur pi na pa žan gaus pa sau lio me di kus, ■■
ku rie skys tą si li ko ną nau do ja tik imp lan tams pri
pil dy ti – krū tų, sėd me nų, ki tų kū no da lių. To kiu 
at ve ju si li ko no su lei džia ma į tam tik rą tū rį, jis lie ka ap val ka le ir ne tu ri  
jo kio kon tak to su or ga niz mu. Skys tą si li ko ną drau džia ma leis ti tie siai į or
ga niz mą.

prieš veid ro dį

Už gai da, gam tos do va na ar ne vy kęs 
plas ti kos chi rur go dar bo rezultatas?
Tur būt esa te ma tę lū pas, ku rios trau kia akį, ta čiau kar tu ky la 
klau si mas: ar jos na tū ra lios? Ko dėl vie nų mo te rų lū pos pri
me na an čiu ko sna pą, o ki tų put lios tar si deš re lės? Dis ku si jas 
apie tai pas ka ti no ir ką tik Lie tu vo je vie šė ju si dai ni nin kė La na 
Del Rey (26 m.). Jos dai nų mė gė jai ir kri ti kai lau žo ietis gin čy
da mie si, ar at li kė jos lū pos na tū ra lios, ar pa to bu lin tos.

Ru sę ap sė do lū pų di di ni mo ma ni ja

Na tū ra lios ar pa to bu lin
tos? Daž niau siai pa sau ly je 
ap ta ri nė ja mos (iš kairės) 
La nos Del Rey, P.An der
son, S.Jo hans son lū pos.
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