
Euroaptieka skaistuma dienu informatīvs izdevums

v e s e l ī b a s  k o d s

Visticamāk, arī šorīt savu dienu Tu sāki pie 
spoguļa. „Kā es izskatos?” Tu sevi vērtējoši 
aplūkoji. Un pārlūkoji uz plauktiņa sarindo-

tās burciņas un tūbiņas, ko esi iegādājusies ar 
vienu vienīgu vēlmi – izskatīties vēl labāk. Vai 
Tavs skaistumkopšanas līdzekļu arsenāls Tevi 

apmierina, sniedz cerēto? Kam Tu uzticies to 
izvēlē – intuīcijai, draudzenēm, plašsaziņas 
līdzekļiem vai skaistumkopšanas reklāmām? 
Iespējams, šorīt Tu nodomāji, ka krājumus 
derētu papildināt vai atjaunot, jo klāt taču 
pavasaris. Vai zini, ka pasaulē arvien vairāk 
sieviešu kosmētiku izvēlas aptiekās? Kāpēc 
„V-Kods” Tev ieteiktu rīkoties tāpat? Tāpēc, 
ka aptiekās atrodamā tā saucamā selektīvā 
produkcija ir īpaši izstrādāta un pārbaudīta, 
tātad Tu droši vari paļauties, ka tā noteikti 
nepievils. Turklāt tādi zīmoli kā aptiekās ne-
kur citur nav iegādājami – šīs ražotājfirmas 
izceļas ar savu pieredzi un izstrādājumu aug-
sto kvalitāti. Mazsvarīgi nav arī tas, ka ap-
tieku darbinieki ir zinoši un var ieteikt tieši 
Tev vispiemērotāko kosmētiku. Bet vispirms 
noteikti izmanto paraudziņus, lai pati pārlie-
cinātos, vai izraudzītais skaistumkopšanas 
līdzeklis attaisno Tavas cerības.
Pavasaris ir apsolījuma un iespēju laiks – ne-
palaid garām! Velti sev vairāk laika! Ja esi no-
lēmusi mainīt matu sakārtojumu, dari to! Ja 
esi nolēmusi atbrīvoties no dažiem liekiem 
kilogramiem, nevilcinies! Sarīko sev vitamī-
nu kūri, jo ziema organisma krājumus kriet-
ni padeldējusi, bet pat ar pilnvērtīgu uzturu 

vien to tomēr nevar tik ātri atgūt. Atceries 
seno domātāju teicienu: „Ārējais ir tāds pats 
kā iekšējais.” Tu taču ne reizi vien esi par to 
pārliecinājusies – jo labāk Tu izskaties, jo la-
bāk arī jūties.
Patiesībā jau jautājums: „Kā es izskatos?” pa-
rasti nozīmē noskaidrot: „Kā es jūtos?” Svarī-
gākais nav izskats un tas, kas Tev mugurā, bet 
acu mirdzums, matu spožums, starojoša āda, 
enerģiska gaita, mundrs prāts, vārdsakot – 
laba veselība. Ja jutīsies ar sevi apmierināta un 
būsi par sevi pārliecināta, arī citi Tevi uztvers 
tāpat. Lai Tev atvieglotu sevis lutināšanu 
(Tu jau sen to esi pelnījusi!), Euroaptiekas 
lolojums „V-Kods” aprīlī Tev sagādājis īpa-
šus piedāvājumus – izmanto tos! Regulāri 
rūpējies par to, lai Tava enerģija vairotos, jo 
tas ļauj saglabāt mundrumu un dzīvesprieku, 
baudīt pilnvērtīgu dzīvi. Skaistumkopšana ir 
viens no ļoti efektīviem līdzekļiem – to aplie-
cina sievietes visā pasaulē.
Uzsmaidi savam spoguļattēlam! Nav svarī-
gi, vai Tev ir divdesmit vai sešdesmit gadu 
– Tu esi lieliska! Tev nav ko zaudēt, Tu vari 
tikai iegūt. Dzīvo vieglāk, un lai Tev veik-
smīgs aprīlis!

Tavs uzticamais „V-Kods”



Skaistuma dienas
Vairāk nekā 20 populāru skaistumkopšanas līdzekļu līnijas jūsu skaistumam un labsajūtai!

Īpaši piedāvājumi un atlaides! 07.04. – 30.04.2009.
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Skaistuma dienas piedāvā! Visiem Vichy dezodorantiem 15% atlaide.
Izmanto Skaistuma dienu piedāvājumu ikvienā Euroaptieka tīkla aptiekā no 07. līdz 30. aprīlim!



Lielbritānijas kompānija Vitabiotics izstrādā un 
ražo īpašus augstākās kvalitātes vitamīnus. Viens 
no produktiem ir Perfectil Platinum. Tā sastāvā 
esošās uzturvielas pa asinsrites sistēmu nonāk 
ādas visdziļākajos slāņos, tādējādi vistiešākajā 
veidā aizkavējot novecošanās procesu un palī-
dzot uzturēt ādu perfektā stāvoklī. Neticami, bet 
fakts – šis preparāts pilnībā spēj aizstāt jebkuru, 
pat visdārgāko sejas krēmu un ādas mitrinātāju! 

Vai atklāt tev Perfectil Platinum noslēpumu? Pro-
tams, tā sastāvs! Viena no galvenajām šī produk-
ta sastāvdaļām ir Bio-Marine kolagēns, kas no-
drošina izejvielas ādas dziļāko slāņu veidošanai, 
kā arī palīdz uzturēt tās biezumu. Kā zināms, 70 
procentu cilvēka ādas sastāv no kolagēna, kas ir 
kā elastīga pamatne ādas šūnām. Bio-Marine ko-
lagēnu iegūst no dažu sugu medūzām, kuru sa-
stāvā ir septiņi dažādi kolagēni, no kuriem viens 
pēc savas struktūras ir gandrīz identisks cilvēka 
ādas kolagēnam. Pārstrādājot vairākus desmitus 

kilogramu medūzu, tiek iegūts viens grams tīra 
kolagēna. Šo vielu izmanto plastiskajā ķirurģijā, 

skaistumkopšanā un deģenerējošu locītavu slimī-
bu ārstēšanā. 

Perfectil Platinum sastāvā ir arī priežu mizu eks-
trakts, kas ir ļoti spēcīgs antioksidants un palīdz 
aizsargāt ādas struktūras. Savukārt likopēna eks-

trakts gādā, lai ādai nekaitētu saules ultraviole-
tie stari. Ādas elastību un tonusu palīdz saglabāt 
upeņu sēkliņu eļļa. Savukārt šī vienreizīgā skais-
tumkopšanas uztura bagātinātāja sastāvā esošais 
vīnogu sēklu ekstrakts ir ļoti spēcīgs antioksi-
dants un palīdz uzlabot asinsriti. Perfectil Plati-
num satur arī zaļās tējas ekstraktu, kuram piemīt 
daudzpusīga pozitīva iedarbība uz organismu 
– tā aktīvās vielas tonizē, attīra, saista brīvos ra-
dikāļus (tie paātrina šūnu novecošanās procesus 
un vispār negatīvi ietekmē organismu), uzlabo 
asinsvadu stāvokli, atjauno šūnas. 
Šī vienreizīgā preparāta sastāvā vēl ir alfa lipoi-skā-
be un koenzīms Q10, kas ir sevišķi nepieciešams 
šūnu barošanai, gādā par to, lai ieelpotais skābek-
lis tām labāk piekļūtu. Šī spēcīgā antioksidanta 
trūkums rada šūnu enerģijas deficītu, kā rezul-
tātā pazeminās organisma dabīgās aizsargspējas, 
līdz ar to gluži nemanot piezogas dažādas kaites. 

Vitabiotics skaistumkopšanas uztura bagātinātājs 
satur arī beta karotīnu, kas ādai ir sevišķi nepie-
ciešams, aizsargā šūnas no brīvajiem radikāļiem, 
stiprina organisma aizsardzību pret infekcijām. 
Vēl ir folskābe, biotīns, pantotēnskābe, vitamīni 
D, E, C, B

1, B2, B3, B6 un B12, dzelzs, magnijs, cinks, 
L-cisteīns, jods, kas iegūts no attīrīta brūnaļģu 
ekstrakta, mangāns, selēns un silīcijs. Ļoti nozī-
mīga ir arī hroma klātbūtne – šis mikroelements 
piedalās ogļhidrātu vielmaiņā un veicina cukura 
līmeņa regulāciju organismā, savukārt varš ir ļoti 
nepieciešams audu elpošanas un asinsrades pro-
cesos. 

Padomājiet, cik gan daudz dažādu preparātu jums 
vajadzētu, bet nu viss jūsu veselībai un labsajū-
tai nepieciešamais ir vienā Perfectil Platinum! 
Šī vienreizīgā dabas vielu buķete ir tieši tas, kas 
jums palīdzēs atgūt mundrumu un dzīvesprieku 
pēc garās, nogurdinošās ziemas un garajām darba 
dienām! Rūpējieties par savu ādu un palutiniet to ar 
Perfectil Platinum! Jau drīz vien ne tikai jūs pati, bet 

arī jūsu draudzenes pārsteigtas ievēros, ka jūsu āda 
ir kļuvusi veselīga, starojoša un jauneklīga!

Pavasara brīnumskaistā gaisma diemžēl arī nesaudzīgi atklāj, ka pēc garās ziemas āda ir 
mazliet nogurusi, tai trūkst mirdzuma. Jūs esat pamēģinājusi dažādus krēmus un sejas 
maskas, tomēr cerētā efekta nav? Neraizējieties! Izmēģiniet Vitabiotics skaistumkopšanas 
uztura bagātinātāju Perfectil Platinum! 

Ādas lutināšana
V-KODS
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Tu jau zini – kad liegs pavasara vējiņš rotaļājas 
ar tavām atraktīvajām matu cirtām, sajūta ir 
brīnišķīga! Tomēr tāda tā ir tikai tad, ja tev pa-
šai ir prieks par saviem matiem. Gribam to vai 
nē, bet matiem ir sava, turklāt ļoti izteiksmīga 
valoda. Tie bez vārdiem vēsta gan par pārdzī-
voto, gan izsaka savu neapmierinātību. At-
griezeniskā saite ir zibenīga – neapmierinātība 
ar saviem matiem cilvēkam neizbēgami rada 
stresu, un negatīvais noskaņojums iespaido 
arī imūnsistēmas stabilitāti.
Ko darīt, lai tev patiktu savi mati? Ko iesākt, ja 
galvas rota ir ziemas nogurdināta? Dodies uz 
aptieku pēc Hair Vital! Tā ir jauna un sevišķi in-
tensīva matu kopšanas sērija, kurā ietilpst „īstas 
lēdijas komplekts”: šampūns, balzams, losjons, 
matu maska. Izvēlies sev piemērotākos matu 
kopšanas līdzekļus. Ja, piemēram, raizes sagādā 
blaugznas, tad tev noteikti palīdzēs speciālais 
šampūns ar cinka peritionu un losjons ar olami-
noma piroktonomu (oktopiroksu). Tie ir ilgsto-
šas iedarbības matu kopšanas līdzekļi, kas bagā-
tīgi satur vitamīnus un minerālus, efektīvi tiek 
galā ar blaugznas izraisošo sēnīti. Regulāra šo 
līdzekļu lietošana mazina galvas ādas lobīšanos 
un niezi. Komforta izjūta tevi pārņems jau drīz!
Savukārt tad, ja mati kļuvuši trausli un nespod-
ri, izvēlies piemērotus Hair Vital ārstniecības 
līdzekļus, kas ātri atrisinās tavu problēmu. To 
sastāvā ir augstvērtīgi ārstnieciski savienojumi. 
Piemēram, pantenols uzlabo matu folikulu mik-
rocirkulāciju, aktīvi baro un atjauno nogurušos 

matus. Savukārt lizocetīns būs īsts atradums 
sausiem un trausliem matiem, jo intensīvi tos 
baros un mitrinās. Vitamīns E un provitamīnu 
B5 komplekss bagātina audus ar skābekli un uz-
labo matu folikulu asinsapgādi.
Bioloģiski aktīvas vielas bagātīgi satur arī matu 
maska. Grieķu jeb melnā rieksta ekstrakts vien 
ir ko vērts! No fēna karstā gaisa un agresīvās 
matu krāsas regulāri cietušie mati jau pēc da-
žām maskas lietošanas reizēm atgūs mirdzumu 
un vieglumu, kļūs stipri.
Uzlabojoties matu veselībai, paaugstināsies arī 
tava pašvērtības un pašapziņas izjūta un emo-
cionālais stāvoklis!

Skaistuma dienas piedāvā! Avene Hydrance līnijas produktiem 20% atlaide.
Izmanto Skaistuma dienu piedāvājumu ikvienā Euroaptieka tīkla aptiekā no 07. līdz 30. aprīlim!

Ko dara sieviete, kas kaut kādā veidā vēlas pārveidot savu tēlu? Viņa maina frizūru! Jaunais 
tēls īsti pārliecinošs būs tikai tad, ja mati būs stipri, veselīgi un dabīgi mirdzoši!

Zobu baltums – 
profesionāla pieeja!

Lai vējš priecājas
tavos matos!

Pajautājiet jebkuram cilvēkam, kā viņš grib uzla-
bot savu smaidu. Un, visticamāk, dzirdēsiet at-
bildi, ka gribētu žilbinoši baltus zobus. Visiem ir 
zināms, ka cilvēki ar mirdzošu, veselīgu smaidu 
ir vairāk komunikabli. Šo pacientu vēlmi var ap-
mierināt ar dažādu metožu palīdzību. Visbiežāk 
sastopamas virspusējas zobu krāsas izmaiņas, 
kas rodas no mutes dobuma sliktas higiēnas, 
smēķēšanas, kafijas vai tējas. Zobu krāsas iz-
maiņas veidojas arī no medikamentu lietošanas, 
pastiprinātas fluora lietošanas emaljas attīstības 
periodā, kā arī nedzīvos, traumas skartos zobos.
Zobu nodilums, emaljas biezuma samazināša-
nās, pārāk intensīva zobu tīrīšana, skābas barības 
un dzērienu lietošana – tas viss arī var izsaukt 
zobu krāsas izmaiņas. Pastāv dažādas metodes, 
ar kuru palīdzību var uzlabot zobu krāsu:
• zobu ikdienas tīrīšana
• zobu pasta un zobu birste
• profesionāļa mutes dobuma higiēna
• balināšana mājas apstākļos
• zobu ārstēšana, plombēšana
• protezēšana, restaurācija
Pēc profesionālās mutes dobuma higiēnas un 
balināšanas nepieciešams lietot uzturošos pro-
fesionālos līdzekļus: 
• Elgydium Whitening balinošo zobu pastu
• Elgydium Whitening balinošo zobu birsti
Ar pareizu diagnostiku, ārstēšanas plāna sa-
stādīšanu un tā izpildīšanu balināšana var kļūt 
par vienkāršu, mazāk invazīvu un mazāk dār-
gu metodi. Balināšana var būt palīg metode un 
arī galvenā metode smaida uzlabošanai. 
Mūsu kompānija iesaka profesionālus zobu 
kopšanas (balināšanas) speciālistus:

• Dr. Irina Ševeļova (tālr. 29469069)
  SIA KADARS, Dzirnavu iela 8, Rīga,
  Stomatoloģijas institūts, Dzirciema iela 20
• Egija Siņavska (tālr. 67211304)
 Ves. centrs DMF, Šķūņu 12-14, Rīga

Iegādājoties divas Elgydium Whitening 
zobu pastas, saņemiet dāvanu – Elgydium 
Whitening balinošo zobu birstīti!

Elgydium Whitening
balinošā zobu birstīte

Novatoriska tehnoloģija:
sariņi ar balinošām
mikro bumbiņām

www.orivas.lv

Euroaptieka piedāvā! Skaistuma dienu lai-
kā visai Hair Vital sērijai 20 % atlaide.
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Pirmo informāciju par cilvēku mēs iegūstam 
no viņa sejas, acīm un matiem. Visātrāk to ie-
vēro sievietes. Emocijas, īpaši negatīvās – slikta 
pašsajūta, spriedze, nogurums –, diezgan ātri 
atspoguļojas izskatā un vispirms jau sejā. Viss 
ir cieši saistīts. Lasi šos vēstījumus kā atvērtā 
grāmatā! Nagi ir sevišķi daiļrunīgs cilvēka vese-
lības spogulis. Piemēram, baltie plankumi rodas 
no stresa, asinsrites traucējumiem, paaugstinā-
tas ķermeņa temperatūras, nepilnvērtīga uztūra 
un vitamīnu trūkuma, liecina par hronisku sli-
mību saasināšanos. Sasprindzinājums un stress 
ietekmē ādas slāņus, tāpēc tie nesaņem stimu-
lējošos impulsus no nervu sistēmas. 

Paskatoties spogulī, droši vien arī tev ik reizi ir 
īpašas izjūtas? Dažreiz tev patīk, tas, ko redzi, 
bet citreiz it nemaz. Tiklīdz pamani, ka matiem 
sāk pietrūkt dzīvesprieka un nagi sāk ziedēt, 
skaidrs, ka organisms raida signālus un lūdz 
palīdzību. Maldīgs ir uzskats, ka šos defektus 
ātri un vienkārši palīdzēs novērst kosmētiskie 
līdzekļi, – efekts būs īslaicīgs. Svarīgi ir rūpēties 
par organisma vispārējo stāvokli un jo sevišķi 
par nervu sistēmu. 

Hair–Skin–Nails Formula satur metilsulfonil-
metānu – svarīgu bioloģiski aktīva sēra avotu, kas 
nepieciešams kolagēna sintēzē matu, nagu un ādas 
ātri augošo šūnu atjaunošanai. Sastāvā ir arī no-
zīmīgākās minerālvielas (magnijs, silīcijs, dzelzs, 
cinks, jods, selēns) un vitamīni (B grupas, C, E, D2). 
Rezultāts – skaisti mati, stipri nagi un vesela āda – 
tevi iepriecinās jau pavisam drīz! 

Interesanti
Zinātnieki secinājuši, ka imūnsistēmu var psiho-
loģiski ļoti iespaidot. Ja sieviete ar saviem matiem 
nav apmierināta un cieš izskata dēļ, tad neapmieri-
nātības izjūta iespaido arī citas viņas dzīves jomas. 
Pašapziņas un pašvērtības zaudējums kopā ar ne-
gatīvu noskaņojumu un pastiprinātu spriedzi ie-
spaido arī imūnsistēmas stabilitāti. Toties veselīgi, 
kopti mati palielina imunitāti pret slimībām.

Tava āda, mati un nagi ir kā vizītkarte, kas apkārtējiem ziņo par tavu attieksmi pret sevi un 
pasauli. Veselīga āda, mirdzoši mati un stipri nagi nenoliedzami tev dod bonusu it visā – gan 
darbā, gan personīgajās attiecībās!

Tava vizītkarte

Kāju un nagu sēnīšu slimības ir infekcijas, ar ku-
rām inficēties var ļoti ātri un viegli. Saskaņā ar 
statistikas datiem, katrs piektais cilvēks var infi-
cēt mūs ar mikozi – ādas sēnīšu slimību. Gandrīz 
30 % gadījumu inficēšanās notiek ģimenē, kurā 
jau ir kāds, kurš ir inficēts ar kāju un nagu sēnīšu 
slimību. Tikpat bieži inficēšanās notiek sabied-
riskās vietās: pirtīs, dušās, trenažieru un sporta 
zālēs, baseinos, arī pludmalē. 
Kā pirmā parasti tiek bojāta pēdu āda, pēc tam arī 
nagi. Āda var iekaist, var parādīties plaisas, brūces, 
ādas lobīšanās. Nagi, kurus ir skārusi infekcija, mai-
na krāsu, deformējas, kļūst biezāki, arī drūp. 
Kāju un nagu sēnīšu slimību ārstēšana ir ilglai-
cīgs un nepatīkams process, kas prasa pacietību 
un rūpīgu attieksmi. Lai no ārstēšanas procesa 
varētu izvairīties, būtiski ir nesaslimt, tātad sva-
rīga ir profilakse, kas ir vienkāršāka un lētāka.  
Daudzi jautās – vai ir vērts runāt par profilaksi, 
ja slimība jau ir? Atbilde viennozīmīga – ir vērts! 
Pirmkārt, jūs pasargāsiet apkārtējos, otrkārt, 
samazināsiet otrreizējās saslimšanas risku, kad 
būsiet pievārējis slimību. 
Profilakses veidi ir dažādi: personīgās higiēnas ie-
vērošana, ādas un nagu kopšana, dezinfekcija un 
profilaktisko pretsēnīšu līdzekļu lietošana. 
Pretsēnīšu produktu sērija forA ietver gan 
dezinfekcijas, patīkamus kāju kopšanas, kā arī 
aizsardzības līdzekļus.
Antibakteriālajiem kāju un apavu atsvaidzinātājiem 
DEOMED, DEOFRESH, DEOFRESH SPORTS, 
DEOFRESH WOMAN piemīt pretsēnīšu efekts, 
kas droši aizsargās kājas no kaitīgajām baktērijām. 

DEOMED arī mazinās kāju svīšanu, aizkavēs 
nepatīkamas smakas veidošanos, sniegs kājām 
papildus komforta un viegluma sajūtu. 
DEOFRESH, DEOFRESH SPORTS, DEOFRESH 
WOMAN uzticami parūpēsies par jūsu apaviem, 
jo, lietojot šos produktus, apavos neparādīsies 
tādi nelūgti viesi kā nepatīkama smaka un sēnī-
šu infekcijas. 
Lai jūsu kājas ir skaistas, tātad – veselas!

Svaigs risinājums 
jūsu kājām



Zarnās atrodas dzīvība, enerģija un ilga mūža no-
slēpums. Ja tās ir veselas un mundras, tad orga-
nisms darbojas ar uzticama pulksteņa precizitāti. 
Ja zarnas mazliet iesērējušas un kļuvušas kūtras, 
tad pavasaris ir vispiemērotākais laiks, lai tās atmo-
dinātu un izbirstētu. Organisma attīrīšana ir sevišķi 
efektīva veselības uzlabotāja!

Vai zināji?
Zarnu trakta lielums ir 300 kvadrātmetru. Tas viss 
ir viļņots. Krokotajās sieniņās sakrājas sārņvielas. 

Ēd veselīgi!
• Pusstundu pirms brokastīm iedzer glāzi silta 

ūdens ar nedaudz citrona sulas, lai kuņģī un zar-
nās radītu optimālu skābju un sārmu līdzsvaru.

• Svarīgi ir pietiekami daudz lietot šķidrumu. Dzer 
lēnām un maziem malciņiem. Nedzer nepār-

traukti, lai zarnas un nieres ar uzņemto šķidrumu 
vispirms  tiek galā. Dzer 20 minūtes pirms ēšanas 
un ne ātrāk kā stundu pēc ēdienreizes.

• Ūdeni vai minerālūdeni ik pa laikam aizstāj ar lin-

sēklu novārījumu, kas ir attīrošs un dziedinošs. To 
gatavo tā: ēdamkaroti linsēklu pārlej ar glāzi ver-
doša ūdens un desmit minūtes vāra. Nokāš.  

• Kokos jau riešas sulas! Sarīko sev bērzu un kļa-
vu sulu kūri!

• Nepalaid garām koku pumpuru un spirdzinoši 
zaļo lapiņu laiku! Panašķojies, piemēram, ar bēr-
zu un upeņu pumpuriem. Mikserī samal svaigas 
nātres, balandas, ceļtekas, pētersīļus, gurķumēt-
ras vai kādus citus sev tīkamus augus. Nevajag 
daudz – pietiks ar sauju! Iegūto masu izkās caur 
lina drāniņu vai vairākkārt salocītu marli. Pievie-
no minerālūdeni un dzer uz veselību!

• Vairākas reizes nedēļā dzer svaigi spiestu augļu, 
ogu vai dārzeņu sulu.

• Regulāri dzer zāļu tējas, izvēloties, piemēram, nāt-
res, bērza jaunās lapiņas, asinszāles, kumelītes.

• Gatavo sev veselīgu dārzeņu buljonu.
• Vienā maltītē neēd gan augļus, gan dārzeņus, 

nelej pienu pie biezputras.
• Gaļas vietā lieto zivis, biežāk gatavo zivju zupas. 

Starp citu, zivis arī efektīvi attīra asinsvadus no 
holesterīna.

• Baltmaizes vietā ēd rupjmaizi.
• Cukuru aizstāj ar medu.
• Atsakies no stipras kafijas, alkohola un saldu-

miem.

Meklē dārzā, pļavā, mežā... un aptiekā!
Mūsdienās daudziem cilvēkiem dzīvesveids ir 
skarbs izaicinājums viņu veselībai. Aknām, nierēm 
un citiem orgāniem, kas gādā par organisma at-
brīvošanu no uzņemtajām indīgajām vielām, ne-
reti slodze ir sevišķi liela. Kā tu vari sev palīdzēt? 

Paši pirmie palīgi ir ārstniecības augi un no tiem 
iegūtie preparāti. Uztura bagātinātājs Denoxinal 
satur augu un uzturvielu kombināciju, kas palīdz 

dabīgajam attīrīšanās procesam organismā, proti, 
vielmaiņai un toksīnu izvadīšanai no organisma. 
Augu ekstrakti labvēlīgi ietekmē žultspūšļa, aknu 
un nieru (orgānu, kuriem ir organisma attīrīšanas 
funkcijas) darbību.
• Vitamīns C ir svarīgs antioksidants, kas palīdz aiz-

sargāt šūnas no brīvajiem radikāļiem.
• Hlorella ir zaļaļģe, kas satur daudz olbaltum-

vielu, hlorofila, dabīgo betakarotīnu, C un E vi- 
tamīnu. Dabā tā aktīvi saista ogļskābo gāzi un 
izdala skābekli. Lietojot hlorellas pulveri, no 
cilvēka organisma tiek veicināta toksīnu un 
smago metālu izvadīšana, uzlabojas gremoša-
nas trakta darbība, zarnu traktā vairojas labās 
baktērijas, līdz ar to uzlabojas imunitāte.

• Pienenei piemīt izteiktas žulti dzenošas īpašības, 
tiek veicināta žults sekrēcija, stimulēta gremošana, 
asinīs samazinās holesterīna līmenis.

• Mārdadzis satur unikālu vielu kompleksu, kas 
 ne vien aktivizē žults rašanos un izdalīšanos, bet 
arī aizsargā aknu šūnas un palīdz tām atjaunoties. 

• Ķiploki aktivizē vielmaiņas procesus, stimulē gre-

mošanas sulu sekrēciju, stiprina imunitāti, paze-
mina holesterīna līmeni.  

• Diždadzi jau no seniem laikiem lieto pret aknu 
slimībām, žultsakmeņiem, vielmaiņas traucē-
jumiem.

• Sarkanais āboliņš tonizē un spēcina, ātri atjauno 
enerģiju un vitamīnu trūkumu, ir arī urīndzenošs 
līdzeklis, palīdz atveseļot elpceļus.

• Ābolu pektīns piesaista un izvada no organisma 
smagos metālus, toksīnus un lieko holesterīnu, ak-
tivizē zarnu darbību. 

Vai pazīsti patīkamo viegluma sajūtu pēc organisma attīrīšanas? Izbaudi to atkal, jo 
klāt pavasaris!

Lielā attīrīšanās kūre 

Skaistuma dienas piedāvā! Avene Hydrance līnijas produktiem 20% atlaide.
Izmanto Skaistuma dienu piedāvājumu ikvienā Euroaptieka tīkla aptiekā no 07. līdz 30. aprīlim!



Mēdz sacīt – tu izskaties tā, kā jūties. Patiešām, 
mūsu ārējais veidols un izskats lielā mērā nosa-
ka arī fizisko labsajūtu. Vai tu raizējies par to, 
ka liekie kilogrami arvien vairāk nomāc tavu 
dzīvesprieku, traucē sasniegt ilgi lolotos sap-
ņus, rada diskomfortu un pat nepatiku atrasties 
sabiedrībā? Tev ir paveicies, jo tu vari uzticēties 
slavenās vācu kompānijas KNEIPP unikālajam 
preparātam KNEIPP Figur balance! 
Protams, tu esi mūsdienīga sieviete un nekavē-
joties vēlies noskaidrot, „kas lācītim vēderā”? 
Lūk, ko KNEIPP vēsta! 
Preparāta sastāvā ir šķiedrvielas, L–karnitīns, 
konjugētā linolskābe (CLA) un folskābe, kas ne-
pieciešama sievietes organismam šūnu vielmai-
ņas un šūnu šķelšanas procesu regulēšanai un 
ievērojami uzlabo ādas izskatu. 
Figur balance rada ilgstošu sāta sajūtu, līdz ar to arī 
mazina ēstgribu. Tas palīdz likvidēt tauku uzkrāju-
mus organismā, kā arī nepieļauj jaunu uzkrājumu 
veidošanos. Preparāts efektīvi bloķē tauku uzkrāša-
nos tauku šūnās. Lietojot to, tu nejutīsies nogurusi, 
gluži otrādi – enerģija paaugstināsies. Šis līdzeklis 
ir unikāls ar to, ka saglabā optimālo līdzsvaru starp 
organisma muskulatūru un taukaudiem – tas kon-
trolē svaru, saglabājot muskuļu masu.
Lai efekts būtu ideāls, Figur balance vēlams lie-
tot kopā ar šīs vācu kompānijas preparātu Fasten 
Kräuter Tee, kas palīdz organismā nodrošināt 
nepieciešamo šķidruma daudzumu. Tievēšanas 
procesā uzņemtais šķidrums savukārt stimulē 
organismu atbrīvoties no kaitīgajām šlakvielām. 
Tikai atceries – tēju nedrīkst saldināt! 
Tievēšanas process noritēs daudz veiksmīgāk un 
rezultatīvāk, ja paralēli KNEIPP produkcijai lie-
tosi sabalansētu uzturu un regulāri nodarbosies 

ar fiziskajām aktivitātēm. Tad gan tu vari būt bez 
bažām – tava figūra ilgtermiņā būs labā formā!
KNEIPP Figur balance tev palīdzēs notievēt 
veselīgi!

Ja tev šķiet, ka esi pārāk apaļīga, izvēlies Formulu 53 
jeb dušas gēlu–skrubi ar novājēšanas efektu. Sastāvā 
ir polimēru mikrogranulas un sasmalcinātas ciedru 
riekstu čaumalas, kas, maigi masējot, efektīvi noloba 
epidermas sacietējušās sūnas, veicina asins mikro-
cirkulāciju un vielmaiņas atjaunošanos. 
Pēc tam ņem talkā Formulu 54 jeb gēlu novājēšanai 
un figūras korekcijai. Adatenes un vīnogu kauliņu 
ekstrakti veido spēcīgu pretcelulīta kompleksu, kas, 
nonākot ādas dziļākajos slāņos, sašķeļ liekās tauku 
šūnas, atjauno ūdens un sāļu līdzsvaru un izvada no 
ķermeņa audiem lieko šķidrumu un sārņvielas. 
Visvairāk raižu sagādā celulīts, kas faktiski ir pa-
lielinātu tauku šūnu un limfas šķidruma radīts 
sastrēgums zemādas audu slāņos. Lai tiktu galā 
ar problemātiskajām zonām, kas pārsvarā ir uz 
gurniem un vēdera, FITNESS Body piedāvā dūņu 
termomasku Formula 171. Sastāvā ir Nāves jūras 
dūņas, kas efektīvi regulē ūdens un sāļu līdzsvaru, 
ievērojami uzlabo ādas stāvokli. 
Savukārt gēls–krēms Formula 68 jeb aktīvais tau-
ku dedzinātājs ne tikai sašķeļ lieko tauku slāni, bet 
arī ātri nogludina celulīta izveidotās bedrītes. 
Termoaktīvā masāžas eļļa pret celulītu Formula 55 
izvada no organisma lieko šķidrumu un sašķeļ 
taukus. Sastāvā ir 80 procentu dabīgo vielu: izsmal-
cinātu ēterisko eļļu buķete un ananasu un vīnogu 
kauliņu ekstrakts. 
Vēl viens efektīvs līdzeklis pret celulītu ir speciālais 
krēms Formula 45. Maigais krēms satur Baltās jū-
ras aļģu polisaharīdu un minerālu kompleksu, kas 
ādā līdzsvaro ūdens un sāļu un tauku apmaiņu. 
Nereti, pārāk strauji mainot ķermeņa svaru, ro-
das strijas – defekts, kuru pārvērst par efektu nav 
iespējams. Taču to var novērst ar speciālu aļģu un 

dūņu gēlu ādas nostiepšanai un striju samazinā-
šanai Formula 172. Sastāvā ir saldūdens ezeru un 
Baltās jūras aļģu komponenti, kā arī dabīgais elas-
tīns – viena no galvenajām olbaltumvielām, kas vei-
do ādas pamatu. Uzklājot gēlu uz strijām, tas struk-
turizē bojātos audus un veicina ātru atjaunošanos.
Lai efektīvāk cīnītos ar netīkamajām problēmām – 
celulītu un strijām, kā arī padarītu auguma ap-
rises vēl pievilcīgākas, katru dienu vēlams lietot 
speciālo līdzekļu kompleksu: dušas gēlu–skrubi 
Formula 53, ko pēc tam papildināt ar pretcelulīta 
skrubi Formulu 215, tad masāžas eļļu Formula 55 
un visbeidzot kādu no Formulām, kas atbilst tieši 
tavai problēmai. 

Ikvienas sievietes dzīvē pienāk mirklis, kad augums vairs nešķiet perfekts. Vienām rodas 
vēlme iegūt slaidākas aprises, citas pamana celulīta nodevīgās bedrītes, bet vēl kādu nomoka 
strijas. Uzlabo ādas tvirtumu ar pārbaudītiem un efektīviem FITNESS-Body produktiem!

KNEIPP – veselības un labsajūtas dabas eksperts no Vācijas! 
KNEIPP – daudzkārt pierādīta efektivitāte jau kopš 1891. gada!

Pret celulītu – iedarbīgi Tievē ar dabas vielām!

Euroaptieka piedāvā! Skaistuma dienu laikā 
visai FITNESS BODY sērijai 15 % atlaide.

Skaistuma dienas piedāvā! Visiem Vichy dezodorantiem 15% atlaide.
Izmanto Skaistuma dienu piedāvājumu ikvienā Euroaptieka tīkla aptiekā no 07. līdz 30. aprīlim!



Reāls bieds
Neveselīgs uzturs, neregulāras ēdienreizes, pārtikas 
neirozes, nepareizas diētas, metaboliskais sindroms, 
akūtas bulīmijas un anoreksijas gadījumi – tas viss 
diemžēl pieder modernā laikmeta problēmām. Sta-
tistika bezkaislīgi uzskaita: 
• pasaulē vismaz 300 miljoni 

cilvēku ir aptaukojušies;
• zinātnieki spriež, ka līdz
   2025. gadam ar 2. tipa cukura 

diabētu sirgs 333 miljoni ie-
dzīvotāju (patlaban šī kaite ir 
194 miljoniem);

• zinātniski apstiprināts, ka 
90 procentu iekšķīgo slimību 
rodas nepareizas ēšanas dēļ un 
tikai 10 procentu slimību izraisa infekcijas vai 
traumas. 

Liekais svars daudziem cilvēkiem apdraud veselību 
un ir arī kosmētiska problēma, savukārt darba spēju 
un pievilcības zaudēšanai bieži vien ir arī psiholoģis-
kas un sociālas sekas.

Kāpēc izvēlēties Formoline L112?
Šis preparāts tev palīdzēs iegūt sapņu figūru, un tā-
pēc tev nebūs jācieš no pastāvīgi slikta garastāvokļa 
un citām blakusparādībām, ko rada stingras diētas 
ievērošana. Formoline L112 sastāvā ir īpaši iedar-
bīgas šķiedrvielas, kas, apvienotas ar sabalansētu 
uzturu, ļaus atbrīvoties no liekā svara un turpmāk 
saglabāt slaidu augumu. Tev netiek liegta bauda, ko 

sniedz garšīgs ēdiens, – lietojot Formoline L112, tu 
drīksti ēst to, kas tev garšo. Optimālā tauku deva 
dienā ir 60–80 g. Kad būsi sasniegusi vēlamo svaru, 
Formoline L112 vari turpināt lietot mazākās devās, 
lai izvairītos no jo–jo efekta.

Formoline L112 galvenā aktīvā vie-
la ir šķiedrviela poliglikozamīns 
(L112), kas darbojas kā tauku 
magnēts. Šī šķiedrviela zarnās 
saista lielāko daļu pārtikas tau-
ku un dabiski tos izvada. Tā-
dējādi tauki organismā netiek 
izmantoti kā enerģijas avots, 
savukārt uzbriedušās L112 
 šķiedrvielas rada sāta sajūtu. 

Lai nodrošinātu pareizu preparāta iedarbību, 
Formoline L112 jālieto, uzdzerot glāzi ūdens. 
Formoline L112 ieteicams lietot tikai divās galvena-
jās ēdienreizēs. Lai nodrošinātu organisma vajadzī-
bu pēc taukos šķīstošajiem vitamīniem un neaizstā-
jamām omega-3 taukskābēm, vajadzētu ieturēt arī 
trešo maltīti, ēdienkartē iekļaujot produktus, kas 
satur šīs nepieciešamās vielas, piemēram, zivis un 
zivju produktus, augstvērtīgas augu eļļas u.c.
Svara zaudēšana būs efektīvāka, ja, līdztekus 
Formoline L112 lietošanai, ēšanā ievērosi līdzsva-
rotu modificētu tauku un noteiktu kaloriju dau-
dzuma diētu. 
Daudzos pētījumos pierādīts, ka Formoline L112 
lietošana ne tikai veicina svara samazināšanos, 
bet arī uzlabo vispārējo veselības stāvokli, stabi-

lizē asinsspiedienu. 
Formoline L112 var lietot arī tad, ja ilgstoši jālieto 
citas zāles, tai skaitā pretapaugļošanās tabletes. 
Tas ir piemērots arī cukura diabēta slimniekiem.

Lietojot Formoline L112, svarīgi dzert 
pietiekami daudz šķidruma.
 

Mūsu ieteikumi – tava stratēģija!
• Lai apzināti spētu kontrolēt svaru, izproti, kā tu 

kalorijas uzņem un kā tērē. 
• Atceries, kura no agrāk ievērotajām diētām (vai 

daļa no tās) tev nesagādāja problēmas un bija 
efektīva. Izmanto šo pieredzi arī tagad. 

• Kaut nedaudz maini savus ēšanas paradumus!
• Dienasgrāmatā detalizēti pieraksti savas maltī-

tes. Tas palīdzēs tev izprast, ko un kāpēc tu ēd. 
• Izvirzi sev reālus mērķus! Nedēļā ieteicams zau-

dēt ne vairāk kā vienu kilogramu svara. 
• Ēd regulāri. Brokastis ir ļoti svarīga ēdienreize! 
• Ievēro veselīga uztura piramīdas pamatprincipus. 
• Samazini uzturā „sliktos” taukus. Lai nodroši-

nātu organismu ar nepieciešamo daudzumu 
neaizvietojamajām omega-3 taukskābēm, pa-
pildus lieto zivju eļļu.

• Ēd vairāk augļu un dārzeņu. 
• Ēd maz un bieži, nevis daudz un reti. 
• Iemācies sadzīvot ar savām izjūtām, neiztopi tām! 
• Lai ātrāk sasniegtu vēlamos rezultātus un tie 

būtu noturīgi, lieto svara samazināšanai domā-
tus preperātus, kas kavē tauku uzsūkšanos. 

• Sporto vai vingro vismaz trīs reizes nedēļā 
30-40 minūtes.

• Ielāgo – tavs galvenais mērķis ir laba veselība!
• Necenties ievērot ekstrēmas diētas, cerot, ka 

nedēļas laikā zaudēsi pat 10 kilogramus.

• Nepadodies, ja rezultāti kavējas. 
• Nepadodies, kad uznāk vājuma mirkļi. 
• Nepaļaujies tikai uz brīnumdiētu, kas atrisinātu 

visas tavas problēmas. 
• Esi pacietīga, pat ja svars nezūd tik ātri, kā esi cerē-

jusi. Atceries – iegūtais rezultāts būs ilglaicīgs! 
• Vienīgā motivācija, kālab tev vajadzētu zaudēt 

svaru, – uzlabot pašsajūtu.

Vispirms godīgi atbildi sev uz jautājumu, kālab tev tas vajadzīgs? Modes lieta? Tievuma 
kults? Ja tā, tad nav vērts pūlēties. Cita lieta, ja esi nolēmusi rūpēties par savu veselību, ja 
slaids un pievilcīgs augums ir viena no tavas dzīves pamatvērtībām. Tad nav šaubu – iecerē-
tais tev noteikti izdosies! 

Gribi būt slaida un pievilcīga?

Galvenie iemesli, kas daudziem trau-

cē zaudēt lieko svaru: 

• nespēja atteikties no ierastās ēdienkar-

tes;
• nevēlēšanās palielināt fizisko slodzi;

• bailes, ka, uzsākot kādu diētu, pēc laika 

svars ievērojami pieaugs;

• raizes, ka, strauji samazinot svaru, āda 

zaudēs elastību. 

V-KODS
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Euroaptieka skaistuma dienu informatīvs izdevums



Daba par visu ir parūpējusies, lai mēs justos kom-
fortabli. Tomēr arī mūsu pašu ziņā ir regulāri rū-
pēties par savu veselību. Sevišķi svarīgi tas ir sie-
vietei, jo intīmās higiēnas ievērošana pasargā no 
milzumdaudz problēmām! Intīmās zonas gļotādas 
dabīgais līdzsvars ir atkarīgs no pareiza pH līmeņa 
(4–5,5), un organisma dabīgā aizsardzības sistēma 
par to gādā, ražojot pienskābi. Tomēr fizioloģis-
ko līdzsvaru var izjaukt hormonālās pārmaiņas 
(menstruācijas, grūtniecība, menopauze, medika-
menti), stress, pārslodze, pārāk lielas fiziskās akti-
vitātes, nogurums, pārāk piegulošs apģērbs, sintē-
tiska apakšveļa, dezodoranti, antiseptiskie līdzekļi, 
mazgāšanās ar ziepēm.

Eiropas ginekologi iesaka ikdienas intīmajai hi-
giēnai izmantot LACTACYD Femina. Emulsija ir 
maigs krēmveida mazgāšanās līdzeklis, kas nesa-
tur ziepes un kura sastāvā ir sievietes organismam 
piemērota pienskābe. Savukārt ginekoloģiskais 
šķidrums ir koncentrēts mazgāšanas līdzeklis, kas 
palīdz novērst arī nepatīkamus kairinājumus. Abi 
LACTACYD Femina mazgāšanas līdzekļi palīdz at-
jaunot un uzturēt dabisko pH līmeni, maigi attīra, 
aizsargā un nodrošina patīkamu sajūtu visas dienas 
garumā, neizraisa alerģiju. Tos droši var lietot katru 
dienu, bet īpaši ieteicami gadījumos, kad izjaukts 
maksts dabiskais pH līmenis. Krēmveida emulsija 
ir piemērota arī mazām meitenēm.

Ierasti un pašsaprotami – ikdienā rūpējamies par sejās ādu: nomazgājam un uzklājam de-
koratīvo kosmētiku. Tāpat vajadzētu sekot arī savai intīmajai higiēnai. Tā tu parūpēsies gan 
par savu labsajūtu, gan veselību! 

Maigi aizsargā

Euroaptieka piedāvā! Skaistuma dienu laikā LACTACYD Femina emulsija 1 + 1 komplekts 
ar 30 % atlaidi. 

Bella Perfecta tikai 2 mm biezās sieviešu higiē-
nas paketes ir īpaši plānas un nemanāmas, pat 
valkājot ļoti pieguļošus tērpus. Pašlaik pircējiem 
tiek piedāvāti septiņi Bella Perfecta pakešu vei-
di, no kuriem sievietes sev var izvēlēties vispie-
mērotākos.
Higiēnas paketes apakšējā daļa ir izgatavota no 
gaisu caurlaidīgas folijas, kura īpaši efektīvi pa-
sargā apakšveļu no traipiem un vienlaicīgi ļauj 
ādai brīvi elpot. Paketes virskārta ir pārklāta ar 
īpaši maigu softiplait šķiedru vai arī ar drainette 
tīkliņu. Mitrumu uzsūcošā daļa pilnīgi neitralizē 
nepatīkamo aromātu un garantē pilnīgu drošību. 
Paketes kustību novērš platie sānspārniņi un li-
pīga josla paketes apakšējā daļā. Katra pakete ir 
atsevišķi iesaiņota. Paketes ir pieejamas arī maxi 
izmērā.
SEP-System for Extra Protection ir novatorisks risi-
nājums optimālai ādas un veļas aizsardzībai.
Bella Perfecta higiēnas paketēm ir papildu aizsar-
dzība – mitruma noplūšana no paketes iekšienes 
tiek nodrošināta ar īpašajām gaišzilajām līnijvei-

da kontūrām un jauna veida sadalošo sistēmu, 
kas veicina šķidruma vienmērīgu uzsūkšanos 
paketes iekšienē.
Mēs esam sagatavojuši ļoti patīkamu pārsteigu-
mu visām sievietēm, kuras iecienījušas Bella Per-
fecta paketes, bet tām, kuras vēl nav iepazinušās 
ar mūsu produkciju, piedāvājam pilnīgi jaunas 
formas un iepakojuma Bella Perfecta!
Jaunās Bella Perfecta violet, green, maxi green 
un night paketes ir pārklātas ar pavisam jauna vei-
da zīdveida mīksto tīkliņu silky drai, kas nodroši-
na perfektu aizsardzību kritiskajās dienās.
Savukārt paketēm Bella Perfecta rose, blue un 
maxi blue tagad ir īpaši delikāta, samtam līdzīga 
neaustā materiāla extra soft virsma, kas tevi pār-
steigs ar savu maigumu un dabiskumu.
Plašāku informāciju varat iegūt www.bellariga.lv 

Bella Perfecta īpaši plānās
higiēniskās paketes

Euroaptieka piedāvā! Skaistuma dienu laikā 
visām Bella Perfecta paketēm 10 % atlaide. 
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Simt un viens KĀPĒC?
Kāpēc pinnes (Acne vulgaris) vispār metas? Ie-
mesli ir simt un viens, un tikpat daudz arī at-
bilžu. Tomēr īstas skaidrības nav, tāpat nav arī 
universāla līdzekļa, kas tās nelūgtās negantnie-
ces padzītu no tavas sejas uz mūžīgiem laikiem. 
Stop! Tā bija līdz šim. 

Ko atklāja dermatologi?
Dermatoloģijas klīnikas DOST privātā nodaļā 
Svidnikā (Svidník) 2005. gadā tika veikts pētījums 
ar mērķi parādīt glicirizīnskābes preparāta (Gra-
nex) efektivitāti pacientiem ar vidēji smagām vai 
vieglām parastajām pinnēm (Acne vulgaris; 2.–4. 
smaguma pakāpes pēc Kuka (Cook) Acne vulgaris 
smaguma novērtēšanas skalas). Pētījumā piedalī-

jās 11 neatkarīgas Čehijas un Slovākijas Republiku 
klīnikas un nodaļas. Grupā, kurā bija 18 pacientu, 

eksperiments apstiprināja preparāta efektivitāti 
par 77,77 procentiem. Ņemot vērā šos rezultātus, 
kompānija Catalysis S. L. uzsāka starptautisku mul-
ticentrisku pētījumu (koordinatore Hana Zelenko-
va, M.D., Ph.D.), lai demonstrētu Granex losjona un 
aerosola lietošanas efektu:
• ievērojami samazinās komedoni un iekaisuši 

veidojumi;
• par 20 procentiem samazinās tauku dziedzeru 

sekrēcija; 
• ievērojami samazinās komedonu veidošanās;
• Granex priekšrocības, salīdzinot ar sistēmiski lie-

tojamiem preparātiem un blaknēm, kas saistītas 
ar to lietošanu.

Pētījums tika veikts no 2006. gada janvāra līdz 
maijam. No katras klīnikas pētījumā piedalījās 10 
pacienti, katram tika taisītas 2-4 fotogrāfijas un 
veikta pamata laboratoriskā izmeklēšana. Visi pa-
cienti tika novērtēti un klasificēti saskaņā ar Kuka 
(Cook) piņņu smaguma vērtēšanas skalu. Prepa-
rāta efektivitāti novērtēja gan ārsts, gan pacients.

Kā tas notika?
Pirmās 10 dienas pacienti preparātu lietoja trīs, 
pēc tam – divas reizes dienā. Vispirms seja tika 
mazgāta ar Granex losjonu, tūlīt pēc tam tika uz-
smidzināts Granex aerosols. Preparātu vajadzēja 
lietot tik ilgi, kamēr izzuda slimības simptomi, 
samazinājās iekaisums un komedonu skaits. 
Preparāts tika lietots 4–6 nedēļas vai kamēr iz-
zuda simptomi. Izsitumi tika novērtēti pētīju-
ma sākumā, 2., 4., un 8. nedēļā.

Iedvesmojoši!
• 75 pacientiem (68,18%) pinnes samazinājās par 

75%, salīdzinot ar stāvokli pētījuma sākšanas 
brīdī un divas nedēļas pēc tam. Iekaisuma pazī-
mes samazinājās par 2/3 pēc astoņām dienām, 
79 pacientiem (72,48%) novērošanas beigās iz-
zuda pavisam. 

• Ārstēšanas rezultāti, saskaņā ar speciālistu vie-
dokli, bija ļoti labi 100 pacientiem (90,91%) un 
labi deviņiem pacientiem (9,09%).

• 87,16% pacientu (95 pacienti) bija ļoti apmieri-
nāti ar preparātu ātro reakciju un ērto lietošanu.

• Speciālisti bija vienisprātis, ka šo preparātu var 
ieteikt arī pacientiem ar smagām papulopustu-
lārām pinnēm lokālajai ārstēšanai papildu sistē-
miskajai antibakteriālajai terapijai.

Vai brīnumlīdzeklis?
Viena no galvenajām Granex sastāvdaļām ir alveja 
(Aloe vera), kas izsenis zināma savu ārstniecisko 
un kosmētisko īpašību dēļ. Nozīmīgākās no tām:
- piemīt antibakteriāla iedarbība, šķīdina taukus, 

kas aizsprosto poras; sadala aizmirušās šūnas, ko 
pēc tam viegli noņemt; regulē pH līmeni trijos 
ādas slāņos (epidermā, dermā un hipodermā);

- atjauno, baro un mitrina ādu.
Divu dabisku vielu, kuru īpašības pastiprina 
molekulārā aktivizācija, – alvejas un glicirizīn-
skābes – sinerģiskā iedarbība ir galvenais ie-
mesls, kādēļ Granex ir tik efektīvs pret pūtītēm, 
aizsprostotām porām, melnajām un baltajām 
pinnēm un plankumiem.
Granex ieteicams:
• taukainai ādai;
• ādai ar aizsērējušām porām, pūtītēm un plan-

kumiem;
• ādai, kam ir tendence veidot pinnes.

Lietošana
Granex sejas toniku uz sejas uzzied ar vates tam-
ponu un maigi iemasē skartajās zonās. Ļauj ādai 
nožūt. Tad uz pūtītēm un plankumiem uzsmidzi-
ni nedaudz Granex aerosolu. 
Lieto no rītiem un vakaros 3–4 nedēļas vai kamēr 
plankumi ir pilnībā izzuduši. 

Pumpa, izgaisti!
Ak, ja pumpu, kā ikdienā dēvējam pinnes, vispār nebūtu! Dzīve šķistu bezgala jauka! Diemžēl 
tas nav iespējams. Sarunas par un ap šiem izsitumiem noteikti neietilpst tavu mīļāko apsprie-
žamo tēmu sarakstā, tomēr tevi noteikti interesē, vai šajā jomā ir jaunumi, kas varētu noderēt 
tev, tavai draudzenei un tavai meitai.

Euroaptieka piedāvā! Skaistuma dienu lai-
kā visai Granex sērijai 25 % atlaide.

Skaistuma dienas piedāvā! Avene Hydrance līnijas produktiem 20% atlaide.
Izmanto Skaistuma dienu piedāvājumu ikvienā Euroaptieka tīkla aptiekā no 07. līdz 30. aprīlim!



Kas īsti ir kārpa?
Kārpa ir labdabīgs ādas veidojums, ko izraisa cil-
vēku papilomas vīruss. Kārpas sastopamas vidēji 
7 līdz 10% iedzīvotāju. Tās parasti rodas uz bo-
jātas ādas, kur ir nelielas plaisiņas, galvenokārt 
uz pirkstiem, plaukstām, pie nagiem. Visbiežāk 
sastopamas parastās un pēdu kārpas. Sevišķi iz-
platītas tās ir bērnu un pusaudžu vidū, kā arī to 
profesiju pārstāvjiem, kam rokas ilgstoši ir slap-

jas, līdz ar to āda izmirkusi vai, gluži otrādi, sausa 
un sasprēgājusi.
Kārpas pašas par sevi organismam nekaitē, to-
mēr rada psiholoģisku diskomfortu. Pēdu kārpas 
parasti arī sāp, jo pēdām ikdienā ir liela slodze – 
jānotur ķermeņa svars, un tāpēc kārpas tiek ie-
spiestas ādā, kairina nervu galus.

Vai kārpas vajag ārstēt?
Jā, noteikti! Pirmkārt, tās ir lipīgas. Ar tām gal-
venokārt inficējas cilvēki ar pavājinātu imūnsis-
tēmu tiešas saskares ceļā. Saskaroties ar inficēto 
zonu, kārpas var izplatīties ne tikai no cilvēka uz 
cilvēku, bet arī no vienas ķermeņa daļas uz citu. 

Otrkārt, pēdu kārpas ir sāpīgas – tās par sevi liek 
manīt ik uz soļa. 

Treškārt, kārpas ir neglītas. 
Kārpas likvidē ar vietējās iedarbības skābju pre-
parātiem, lāzerterapiju, piededzināšanu, piesal-
dēšanu (krioterapija) vai ķirurģiski.

Atbrīvo ātri, droši un efektīvi
Īru kompānijas Omega Tekhnika ražotais Wart-
ner piesaldē kārpu līdz saknei vienā ārstēšanas 
reizē! Tas satur dimetilētera un propāna maisīju-
mu, kas piesaldē kārpu mīnus 57 grādu tempera-
tūrā. Šo metodi izmanto ārstu praksēs, bet nu ar 
Wartner palīdzību ikviens mājas apstākļos ātri, 
droši un efektīvi var likvidēt kārpu. 

Procedūra ilgst tikai dažas sekundes – ja paras-
tās kārpas diametrs ir mazāks par 2,5 mm, pie-

saldēšanai vajadzīgas 10 sekundes; ja diametrs ir 
2,5 mm līdz 5,0 mm, būs vajadzīgas 15 sekun-
des; ja kārpa ir lielāka par 5 mm, vajadzēs pacies-
ties, ilgākais, 20 sekundes. Galvenais – Wartner 
uzreiz piesaldē kārpu līdz saknei, un tā izzūd 10 
līdz 14 dienu laikā pēc piesaldēšanas, bet zem 
kārpas izveidojas jauns veselīgas ādas slānis. 

Labas ziņas izplatās ātri
Tā ir noticis ar Wartner – īsā laikā pasaulē jau 
pārdots vairāk nekā miljons iepakojumu! Šo pre-
parātu izvēlas gan Eiropā, gan Amerikā. Ja ne-
glītās kārpas ir parādījušās arī uz jūsu ķermeņa, 
nemokieties un neeksperimentējiet, bet nekavē-
joties ņemiet talkā Wartner!

Maza, bet neglīta, tāpēc rada kompleksus un neērtības un pēdu kārpu gadījumā – arī sāpes 
staigājot. Par laimi, laiki, kad vienkāršas kārpas likvidēšana bija jāuztic ārstam un jābaiļojas, 
vai iznīcināšanas process nebūs sāpīgs, ir pagājis uz neatgriešanos. Tagad jebkuram ir pie-
ejams līdzeklis, kas piesaldē kārpu dažu sekunžu laikā!

Kas nepatīk kārpām?

Skaistuma dienas piedāvā! Visiem Vichy dezodorantiem 15% atlaide.
Izmanto Skaistuma dienu piedāvājumu ikvienā Euroaptieka tīkla aptiekā no 07. līdz 30. aprīlim!



Liekais svars
Saglabāt normālu ķermeņa svaru ir svarīgi ne 
tikai no estētiskā viedokļa. Liekais svars un kor-
pulence paaugstina risku saslimt ar vielmaiņas, 
sirds un asinsvadu slimībām, plaušu, gremoša-
nas trakta un pat onkoloģiskām slimībām. Pie 
tam paaugstināts ķermeņa svars ir iemesls locīta-
vu bojājumiem, sāļu nogulsnēšanai, gremošanas 
orgānu darbības traucējumiem, akmeņu veidoša-
nai (visbiežāk žultspūslī). Tuklums var izraisīt arī 
psiholoģiskas un sociālas problēmas.
Liekais svars parādās nepareiza uztura un zemas 
fiziskās aktivitātes dēļ. Retāk tuklums rodas en-
dokrīno saslimšanu vai iedzimtības rezultātā. 

Kā drošāk atbrīvoties no liekā svara?
Jāņem vērā, ka ātrās svara samazināšanas meto-
des nav efektīvas vai sniedz tikai īslaicīgu efektu. 
Uz strauju svara zaudēšanu organisms reaģē tāpat 
kā uz jebkuru stresu: “ieslēdzas” noteiktas aktīvās 
hormonu vielas, kas aizsargā taukus – enerģijas 
optimālos krājumus, tāpēc svara samazināšana no-
tiek tikai uz muskuļu un šķidruma, bet ne uz tauku 
rēķina. Neviens ātrais liekā svara samazināšanas 
veids nenovērš noslieci uz korpulenci. Samazināt 
svaru var pakāpeniski, apdomīgi, nekaitējot sev. 
Zāļu tējas – lielisks palīglīdzeklis, sevišķi, ja tās lie-
to regulāri. Piedāvājam “Sistēma GRĀCIJA” zāļu 
tēju lietošanas sistēmu, kas var palīdzēt veicināt 
ķermeņa svara samazināšanos. “Sistēma GRĀCI-
JA” sastāv no divām pakāpēm – “Tauku sadedzinā-
šana” (ieteicams lietot ne mazāk par 10 dienām) un 
“Organisma attīrīšana” (ieteicams lietot ne mazāk 
par 5 dienām). Augi, kas ietilpst pirmās pakāpes 
“Tauku sadedzināšana” sastāvā, var veicināt gre-
mošanas procesus un tauku sadedzināšanu. Augi, 
kas ietilpst otrās pakāpes “Organisma attīrīšana” 

sastāvā, var sekmēt organisma attīrīšanu, uzlabot 
vielmaiņu un labvēlīgi ietekmēt aknu darbību.
Abu pakāpju tējas ieteicams lietot kompleksā: 
“Tauku sadedzināšana” – ne mazāk par 10 die-
nām 2 reizes dienā un “Organisma attīrīšana” – 
ne mazāk par 5 dienām.
Regulāra “Sistēma GRĀCIJA” augu lietošana, 
pareizs uzturs un fiziskās aktivitātes var palīdzēt 
sasniegt teicamus rezultātus!

Piedāvājam izvēlēties “Sistēma GRĀCI-
JA”, jo:
• “Acorus Calamus” zāļu tēju augsto kvalitāti ga- 

rantē uzņēmumā ieviestā kvalitātes nodroši-
nāšanas sistēma GMP (Good Manufacturing 
Practice – Laba ražošanas prakse).

• “Acorus Calamus” zāļu tēju sastāvdaļas, atšķirībā 
no tām tējām, kuras pagatavo dziednieki, savā 
starpā ir pareizi sabalansētas un tiek gatavotas 
burtiski pa kripatiņai.

• Zāļu tējas, salīdzinot ar ķīmiskiem produktiem, 
ir nekaitīgas, tās mazāk izraisa pieradumu, iedar-
bojas saudzīgāk, tās var lietot ilgāku laiku. 

• Zāļu tējas ir vienkārši lietojamas, tās var aizvietot 
parastās tējas.

Palīgs ķermeņa svara samazināšanai.
Kā novērtēt sava ķermeņa svaru?
Ķermeņa svara novērtēšanai izmanto ķermeņa 
masas indeksu (ĶMI) – ķermeņa svars dalīts ar 
garuma kvadrātu:
ĶMI = ir svars (kg) dalīts ar garuma (m) kvadrātu.
•Ja ĶMI < 18,5 – svars ir nepietiekams, pastāv 

risks saslimt ar dažādām slimībām uztura trūku-
ma dēļ;

•Ja ĶMI = 18,5 - 24,99 – normāls ķermeņa svars;
•Ja ĶMI = 25 - 29,99 – nedaudz palielināts svars, 

saslimšanas risks vēl nav liels, bet jau ir nepiecie-
šams parūpēties par savu svaru un uzturu;

•Ja ĶMI = 30 vai > 30 – liekā svara rādītājs, kas 
radies nepareiza uztura dēļ, pastāv liels risks sa-
slimt ar vielmaiņas, sirds un asinsvadu, gremoša-
nas trakta slimībām utt.

Piezīme: ĶMI nevar izmantot bērnu un vecāka 
gadagājuma cilvēku masas novērtēšanai (jo viņiem 
ir sarežģīti izmērīt augumu), sportistiem, smagat-
lētiem (ķermeņa masu pamatā veido labi attīstīta 
muskulatūra) un grūtniecēm.
 
Var izmantot arī vienkāršāku metodi. Par lieko 
svaru liecina, ja sievietēm vidukļa apkārtmērs pār-
sniedz 88 cm, bet vīriešiem – 102 cm. 

Kādu ķermeņa masu uzskatīt par normālu un pēc 
kādas tiekties var palīdzēt noteikt arī Broka formu-
la, kas ņem vērā trīs galvenos ideālā svara rādītājus – 
augumu, svaru un cilvēka vecumu:
•normāla ķermeņa masa = augums – 100, ja 

augums ir līdz 165 cm;
•normāla ķermeņa masa = augums – 105, ja 

augums ir 166-175 cm;
•normāla ķermeņa masa = augums – 105, ja 

augums ir virs 175 cm. 

Vērtīgi padomi
Nepieciešamais nosacījums svara samazināšanas 
laikā ir sabalansēts uzturs, t.i., uzturs, kas satur 
tādu vielu daudzumu, kas ir nepieciešams, lai orga-
nismā būtu līdzsvars starp vajadzību pēc enerģijas 
un tās patēriņu.
•Lai noteiktu jūsu diennakts enerģijas vaja-

dzību (kkal), nepieciešams: reizināt plānoto 
svaru ar 25, saņemot to kaloriju daudzumu, ko 

var patērēt diennaktī. Piemēram, ja vēlaties, lai 
jūsu svars būtu 65 kg, tad: 65 kg x 25=1625. Lai 
sasniegtu nepieciešamo svaru, jūs nedrīkstat 
dienā pārsniegt 1652 kkal. 

Novēlam sasniegt pozitīvus rezultātus ar palīgu 
“Sistēma GRĀCIJA”!

Palīgs ķermeņa svara samazināšanai
Sistēma GRĀCIJA 2 – pakāpju zāļu tēju lietošanas sistēma

Euroaptieka piedāvā! Skaistuma dienu lai-
kā Sistēma Grācija 2 tējām 25 % atlaide. 
Papildus, pērkot jebkurus divus Natēja tēju 
iepakojumus, dāvanā saņemsiet Natēja ku-
melīšu tēju N24.
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