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Daudzas sievietes jau agrīnā vecumā cīnās ar tumšajiem lokiem zem acīm, vecuma planku-
miem, vasaras raibumiem, kas vairāk līdzinās pleķiem, un postaknes radītajām sekām.

Pats nepatīkamākais šajā situācijā ir apzināties, ka cīņā ar šiem kaitinošajiem trūkumiem ir 
bezspēcīga gan dārga kosmētika, gan injekcijas un reizēm pat lāzeri. 

Sievietes, kuras jau no laika gala ir saskārušās ar līdzīgiem sejas defektiem, zina visu par 
visnoturīgākajiem un blīvākajiem tonālajiem līdzekļiem, korektoriem, konturingu un Kimas 
Kardašjanas grima noslēpumiem. Dažas sievietes savas prasmes ir attīstījušas jau līdz līme-
nim "dieviete", un apkārtējie pat nenojauš, kas slēpjas zem šīs biezās grima maskas... Bet 

tiklīdz kosmētika tiek nomazgāta...

Bet, kura gan nevēlas pamosties no rītiem skaista... 

Pirms pāris gadiem Dienvidkoreja iepazīstināja Eiropu ar jaunu procedūru - BB Glow -  terapiju, kuras 
mērķis ir sejas ādas toņa izlīdzināšana. Nav noslēpums, ka Āzijas sievietes ir gatavas uz visu, lai padarītu 
savu ādu gaišāku, līdzīgāku eiropietēm. Tādēļ arī tiek radīti visvisādi līdzekļi, procedūras un skaistuma 

triki. Tiesa, daži no līdzekļiem attaisno cerības, bet daži ir ļoti apšaubāmi. Un kā vienmēr, arī par BB Glow 
procedūru mums ir daudz jautājumu.

Nadežda, vai tiesa, ka šo procedūru piedāvā veikt tikai Jūsu cen-
trā? Kāpēc?
Mēs vienmēr ļoti rūpīgi izvēlamies jauninājumus. Pat kamuflāžas procedūru tum-
šajiem lokiem zem acīm es iekļāvu mūsu centra pakalpojumu piedāvājumā tikai 
pēc vairākiem gadiem, kad biju izpētījusi visas nianses. Mēs nekad neeksperi-
mentējam ar saviem klientiem. Kopš BB Glow procedūras parādīšanās jau ir pa-
gājuši vairāki gadi, un līdz šim es neesmu saskārusies ar negatīvām atsauksmēm 
vai sekām. Gluži pretēji, daudzi speciālisti, kuriem es uzticos, stāsta, ka proce-
dūra sniedz izcilus rezultātus, ja tiek ievēroti visi izmantošanas noteikumi. 

Kādos gadījumos šī procedūra būs piemērota un efektīva? 
BB Glow procedūru ieteicams veikt, ja palikušas rētas pēc aknes,  ja ir vecuma 
plankumi, vasaras raibumiņi, nevienmērīgs ādas tonis, nelieli tumši loki zem acīm. 

Iedomājieties programmas Photoshop 
rīku, ar kura palīdzību jūs veicat labojumus, 
retušējat bildi. BB Glow procedūra pilda 
līdzīgu funkciju, ievadot epidermas aug-
šējos slāņus kokteili ar izgaismojošām un 
tonējošām īpašībām. 

BB Glow procedūra tiek veikta ādas vir-
sējos slāņos – epidermā. Seruma ievadī-
šanai kosmetologs izmanto īpašu aparātu 
– DERMAPEN ar nanokārtridžu. Kārtridža 
virsma izgatavota no tērauda plāksnes, 
kuru klāj 0,1 mm mazi mikroizciļņi. Mikro-
izciļņi dabīgi paplašina aktīvo vielu ie-
kļūšanas vietas ādā –  sviedru un tauku 
dziedzeru atveres. Savukārt, pateicoties 
kārtridža manipulāciju ātrumam, pastipri-
nās vielu mehāniskā iekļūšana ādā. Sanāk, 
ka procedūras laikā mēs, it kā, ierīvējam 
serumu augšējos epidermas slāņos. 

Var izmantot arī adatu kārtridžu. Šāda pro-
cedūra ir traumatiskāka, un mēs to nevei-
cam. 

Vai BB Glow līdzinās tā sauktajai 
kamuflāžas procedūrai, lai maskētu 
tumšos lokus zem acīm, ko piedāvā 
permanentā grima meistari?
Ne gluži. Kamuflāžas procedūras laikā, 
tumšo loku maskēšanai tiek izmantots per-
manentā grima aparāts, kas automātiski 
dermālajā slānī ievada tīru pigmentu -  re-
zultāts būs ilgnoturīgs. Ar BB Glow pro-
cedūru jūs iegūsiet tikai pagaidu izgais-
mojošu efektu. Ar īpaši tumšiem lokiem tas 
netiks galā.

Procedūras nosaukums ir "tonālais 
krēms visa gada garumā". Vai ie-
gūto rezultātu var salīdzināt ar sejai 
uzklātu  tonālo līdzekli? Vai tas ir 
pārspīlējums?
Drīzāk efekts ir pielīdzināms uz sejas uz-
klātam vieglam pūderim. Mēs nevaram 
garantēt pilnīgu defektu nomaskēšanu. 
Sagaidāmais iznākums ir līdzīgs uz sejas 
uzklātam mērenam tonim. Āda ne tikai ie-
gūs skaistu, vienmērīgu krāsu, bet arī kļūs 
starojoša, un nevēlamā pigmentācija sa-
mazināsies.

Ir svarīgi saprast, ka vienmērīgas ādas toņa 
efekts tiek iegūts ne tikai ievadītās krāsvie-
las dēļ, bet arī pateicoties mezoterapei-
tiskajai procedūrai, kas tiek veikta vispirms, 
izmantojot speciāli izmeklētus preparātus, 
un tonējošais līdzeklis tiek uzklāts proce-
dūras beigās, kā “punkts uz i”, padarot ādu 
vēl starojošāku un vienmērīgāku.

Starp citu, ir pieejami dažādi toņi, kas tiek 
pieskaņoti ādas krāsai un tipam. 

Vai tas ir sāpīgi?
Nē, procedūra ir pilnīgi nesāpīga. Uz sejas 

jūtama tikai viegla vib-
romasāža.

Vai taisnība, ka BB 
Glow  procedūras 
rezultāts mūs prie-
cē visu gadu?
Jā, ievērojot vairākus 
nosacījumus, proce-
dūras efekts saglabā-
sies līdz pat gadam. 
Bet nevajadzētu do-
māt, ka veicot vienu 
procedūru, jūs varēsiet 
aizmirst par tonālajiem 
līdzekļiem. Pirmkārt, par 
rezultātu jūs varēsiet 
spriest tikai pēc 3-4 
procedūrām, kas veik-
tas ar noteiktu intervā-
lu. Un tad, ik pēc trim 
mēnešiem nepieciešama terapija rezultāta 
noturīgumam.  Lūk, tad efekts ilgs gadu. 

Otrkārt, tonālais līdzeklis joprojām būs 
jāizmanto. Bet, būs jāizvēlas ievērojami 
vieglāka tekstūra. Šaubos, vai procedūru 
apmeklēs sieviete, kurai ir tikai viens pig-
menta plankums. Daudz prātīgāk to likvi-
dēt ar lāzera palīdzību. Bet, ja jūsu seju klāj 
nevienmērīga pigmentācija, tad, protams, 
BB Glow tonēšana jums būtiski atvieglos 
dzīvi.

Vai pastāv risks, ka krāsojošais 
līdzeklis var uzsūkties nevienmērīgi 
un seja var kļūt pleķaina?
Šajā procedūrā izmantotie nanokārtridži to 
konfigurācijas dēļ nespēj ievadīt krāsvielu 
tik dziļi dermā, lai tā būtu nevienmērīga un 
uz ilgstošu laika periodu. 

Šādu efektu, iespējams, var salīdzināt ar 
abrazīvās pīlinga procedūras iedarbības 
dziļumu. 

Kādi ir ierobežojumi pēc procedū-
ras veikšanas?
Pirmās divas dienas pēc procedūras ne-
drīkst apmeklēt pirtis, baseinus utt. Turp-
māk (īpaši pirmā mēneša laikā pēc pro-
cedūras) uzturoties saulē, ieteicams lietot 
saules aizsarglīdzkļus ar saules aizsargfiltru 
vismaz SPF 30. Apsārtums pazudīs prak-
tiski uzreiz pēc procedū-
ras beigām. 

Lāzera sejas procedūras 
nedrīkst veikt mēnesi pēc 
manipulācijas. 

Lietderīgi zināt, ka kosmē-
tiskās procedūras, piemē-
ram, pīlingi, mezoterapija, 
un pat masāžas, var paāt-
rināt līdzekļa izvadīšanas 
procesu. 

Tonālais krēms 

visa gada garumā
Nadežda deržNiķele stāsta par BB Glow  procedūru  

Kādus serumus jūs izmantojat? Kāda 
ir to galvenā atšķirība?
Mēs izmantojam korejas zīmola serumu 
Stayve. Krāsvielas sastāvā ir aptuveni 5% 
seruma. Sastāvā, galvenokārt, ir noderīgas 
kosmētiskās sastāvdaļas, augu ekstrak-
ti un peptīdu kompleksi. Šāds līdzeklis ļoti 
labvēlīgi ietekmē ādu. Un pigmentācijas 
izlīdzināšana ir tikai patīkams blakusefekts. 
Procedūras protokolā ietilpst arī maska, 
ādas apstrāde ar speciālu gaismu, lai no-
stiprinātu rezultātus un palielinātu efektivi-
tāti.

Kādas ir BB Glow kontrindikācijas?
Jebkuras ādas slimības. Bet kopumā šo 
procedūru var veikt pat grūtniecēm un ar 
krūti barojošām māmiņām, jo pats prepa-
rāts asinīs nenonāk. 

Mēs neveicam šo procedūru, ja pacientam 
ir ekzēma vai dermatīts. Bet, ja ir akne un 
nav iekaisuma procesu, un ir nepieciešams 
atbrīvoties no postaknes radītajām sekām, 
šī procedūra ir tieši tas, kas nepieciešams! 
Ja uz sejas ir atsevišķi izsitumi, tad kosme-
tologs šo zonu neaiztiek – apmēram pus-
centimetra rādiusā. Bet, lai iegūtu labāku 
efektu, es ieteiktu vispirms tikt galā ar iekai-
sumu un tikai pēc nedēļas vai divām veikt  
BB Glow procedūru. Smagākos aknes ga-
dījumos procedūra netiek veikta.


