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audz vesels

Krūšu tvirtumam
Lai atjaunotu krūšu tvirtumu, tāpat kā 
striju gadījumā, vislabāk rīkoties kom-
pleksi – kosmētikas līdzekļu lietošanu 
apvienot ar procedūrām un sportis-
kām aktivitātēm. 

Pašlaik veikalos pieejamo līdzekļu 
klāsts ir tik plašs, ka pirmajā brīdī var 
apjukt. Krūšu tvirtuma uzlabošanai iz-
vēlies krēmus, gelus vai losjonus, kas 
paredzēti ādas elastības uzlabošanai 
un krūšu liftingam. «Labāks efekts 
noteikti būs, ja izvēlēsies vienas sēri-
jas līdzekļus, kurā ietilpst maska, se-
rums, pīlings un krēms,» iesaka Evija 
Rodke-Sproģe. «Ja baro mazulīti ar 

PāRmaiņaS, Ko SiEviEtES ķERmEniS PiEdzīvo gRūtniEcībaS 
LaiKā un Pēc bēRniņa PiEdzimšanaS, vaR Radīt viSdažādāKāS 

EmociJaS. KRūtiS, KaS viEnmēR biJušaS foRmā, nu vaR 
izSKatītiES PaviSam citādi, un taS Jauno māmiņu vaR 

aPbēdināt. nošļuKušaS, aR StRiJām un bEz foRmaS – LūK, 
biEžāKāS SūdzībaS PaR KRūšu izSKatu! Ko iESāKt? 

madaRa ozoLiņa
audz vesels

Lai 
krūtis 
atkal 
būtu 
skaistas! 
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Jauna kontracepcijas 
metode – vaginālā 
diafragma

SIA R.A.L.,  Brīvības iela 85, Rīga  
Tālr.: 67316372; 28377511 www.ral.lv

Droša, dabiska 
kontracepcija – bez 
hormoniem.

Nav blakusefektu.





 

 
 
 

J A U N U M U  R E K L Ā M A

Iegādājies: www.bio2you.lv un Bio2you veikalā i/c Olimpia Rīgā, Āzenes 5

20% atlaide līdz 31.03.2014.
Komplekta cena EUR 11,30 (Ls 7,94)

Bio2you lūpu krāsa ar pantenolu un 
E vitamīnu, bez parabēniem
Mitrinoša, ilgstošas noturības lūpu 
krāsa. Viegla tekstūra un patīkams 
aromāts. Piesātināta krāsa Flexy Ruge, 
kas pavedina un apbur.

Bio2you nagu laka ar E vitamīnu,  
bez parabēniem
Hipoalerģiska nagu laka trausliem 
nagiem. Ilgstoša noturība, viegli klājas. 
Izsmalcināta krāsa Modern, kas rada 
pašpārliecinātas un modernas 
sievietes iespaidu.

xxx

Kaislīga dāvana, 
kas neatstās vienaldzīgu





Ekonomiska –  
var lietot  
līdz 2 gadiem.

Ražotājs – Vācija.

Kas notiek ar krūtīm?
Sievietes krūtis sver no apmēram 100 līdz 450 
gramiem, atkarībā no to izmēra. grūtniecības 
laikā to svars pakāpeniski pieaug, un pirms 
dzemdībām katras krūts svars var būt pieau-
dzis līdz pat četrām reizēm. šajā laikā palie-
linās krūts oreola, krūtsgali kļūst tumšāki un 
jutīgāki. grūtniecības laikā krūtis gatavojas 
laktācijai, tāpēc hormonālo izmaiņu dēļ pie-
aug dziedzeraudu apjoms. turklāt, pieaugot 
ķermeņa masai, taukaudi veidojas vairāk tieši 
dziedzerī. Krūšu izmērs palielinās, saistaudi 
iestiepjas, bet ādas daudzums, protams, ne-
mainās. ņemot vērā to, ka kolagēna un elas-
tīna izstrāde ādā netiek līdzi krūšu augšanai, 
ādas izstiepšanās noved pie kapilāru plīša-
nas un striju veidošanās. 

Lielāko apjomu krūtis sasniedz pirmajās 
dienās pēc dzemdībām, kad tajās sāk vei-
doties piens. tad krūtis var būt īpaši jutīgas, 

lielas un stingras. turpmākos mēnešus krūtis 
piedzīvo nemitīgas izmēru maiņas: te tās ir 
pilnas ar pienu, te – pēc mazuļa maltītes – 
tukšas un vieglas.

Sešus līdz astoņus mēnešus pēc baro-
šanas beigām krūšu audi sāk atjaunoties un 
krūtis sāk atgūt formu. tomēr šie procesi ir 
atkarīgi no sievietes organisma individuāla-
jām īpatnībām un arī grūtniecību skaita. Pēc 
barošanas beigām krūts dziedzeraudi zau-
dē apjomu un kļūst irdeni, un, ja krūšu āda 
nav pietiekami elastīga, tad, strauji samazi-
noties krūšu apjomam, tās kļūst nokarenas. 
tomēr turpmākajos mēnešos krūšu forma 
palēnām atjaunojas, tās atkal kļūst lielākas, 
jo sāk palielināties taukaudu daudzums. 
Kādas būs krūtis pēc grūtniecības un bēr-
niņa barošanas, lielā mērā atkarīgs arī no 
tā, kāds ir sievietes krūšu izmērs pirms grūt-
niecības. Ja krūtis ir nelielas, pastāv lielāka 
iespēja, ka tās pilnībā atgūs tvirtumu un 
formu. ar pamanāmākām izmaiņām krūšu 
izskatā jārēķinās lielu krūšu īpašniecēm. to, 

vai krūtis spēs atgūt iepriekšējo formu (vai 
vismaz tai pietuvoties), ietekmē arī vairāki 
citi faktori, tostarp sievietes vecums, piere-
dzēto grūtniecību skaits, dzīvesveids (pie-
mēram, smēķēšana negatīvi ietekmē audu 
elastību). Katrā ziņā – esi pacietīga, jo krūtis 
atgūst formu tikai aptuveni gadu pēc mazu-
ļa barošanas beigām. 

Ko darīt ar strijām?
viena no lielākajām problēmām, kas sa-
trauc jaunās māmiņas, ir striju parādīšanās 
uz krūtīm. iepriekš paredzēt, kādas tās vei-
dosies, nav iespējams. Kādai ar strijām var 
būt noklātas abas krūtis, citai to nav vispār. 
Strijas uz krūtīm parasti rodas grūtniecības 
laikā vai tad, kad krūtīs veidojas piens. Plas-
tikas ķirurģe Evija Rodke-Sproģe skaidro, 
ka mainīt striju izskatu un tās ārstēt labāk 
iespējams tad, ja tās ir jaunas. Jaunu striju 

ārstēšanā optimālu rezultātu var sasniegt, 
kombinējot visas metodes – kosmētiskos 
līdzekļus, masāžas, maskas un aparātteh-
noloģijas. Kāda izskatās jauna strija? tā ir 
zilgani sārta, spīdīga, dažkārt apsārtusi, 
jutīga, niez. tāda tā saglabājas apmēram 
divus trīs mēnešus līdz pusgadam, tad 
kļūst veca. veca strija ir balta, un vietā, kur 
tā atrodas, āda ir biezāka, nelīdzena. vecas 
strijas izskatu vairs nav iespējams kardināli 
mainīt – saistaudi ir plīsuši un šūnu darbī-
ba nav aktīva. iespējams vien uzlabot audu 
stāvokli un ādas izskatu kopumā. 

Pretstriju līdzekļus speciāliste iesaka lietot 
profilaktiski – pirms strijas ir radušās –, tā-
tad no grūtniecības plānošanas brīža vai tās 
paša sākuma. Savukārt jaunu striju ārstēša-
nai viņa iesaka izvēlēties speciālas ampulas 
vai serumus – spēcīgas iedarbības kosmē-
tiskos līdzekļus. Par vienu no efektīvākajām 
klīnikās pieejamajām metodēm striju izskata 
uzlabošanā uzskata lāzerterapiju, ko veic es-
tētiskās dermatoloģijas speciālists. 

laimīgai mammai

Lielāko apjomu krūtis sasniedz 
pirmajās dienās pēc dzemdībām, 
kad tajās sāk veidoties piens. 

eksperti
Evija RodkE-SpRoģE, 
plastikas ķirurģe,  
triju bērnu māmiņa. 

aija kRišānE, 
ginekoloģe.

Ramona Simona 
mEžgailE, sertificēta 
fitnesa trenere studijā 
Vingro sev, Momyfit 
vada nodarbības 
jaunajām māmiņām, 
triju bērnu māmiņa. 

Pirms krūšu 
uzlabošanas procedūrām 

obligāti pārbaudi krūšu veselī-
bu! Ja tev ir vairāk nekā 25 gadi, 

jāveic krūšu ultrasonogrāfija; 
ja vairāk nekā 35 gadi – 

mamogrāfija. 

Zināji?
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krūti, pievērs uzmanību produktu sastā-
vam, lai tas būtu bez spēcīgas smaržas 

vai krāsvielām. Lielākā daļa šo 
līdzekļu ir diezgan intensīvi, tā-
pēc ieteicami tikai pēc baroša-
nas beigām.» 

Krūšu izskata uzlabošanai 
pieejamas dažādas masāžas 

spa centros un estētiskās medicīnas 

klīnikās, aparāttehnoloģijas, kā arī plasti-
kas ķirurģija. Pirms izvēles par labu kādai 
no šīm metodēm obligāti jākonsultējas ar 

konkrētās jomas speciālistu. 

Sportam ir 
nozīme

Pēc dzemdībām ļoti prātīgi un 
pamazām, lai neradītu sev papil-

du slodzi un nekaitētu krūšu galvenajai 
funkcijai – barošanai –, var sākt veikt īpašus 
vingrojumus krūtīm. fitnesa trenere Ramona 
Simona mežgaile uzsver: «galvenais ne-
pārcensties un nelikt sev lielu slodzi, lai tas 
neietekmētu piena daudzumu, kas barojošai 

māmiņai ir primārais. Jaunajām māmiņām, 
kas nāk pie manis uz nodarbībām, vienmēr 
iesaku ieklausīties sevī, lai saprastu, cik lielu 
slodzi organisms tobrīd ir gatavs pieņemt. 
Prātīgi atsākot vingrošanu, nostiprinās krūšu 
muskulatūra, krūtis pamazām kļūst stingrā-
kas. Pie reizes tiek trenēti arī muguras mus-
kuļi, ko ir ļoti būtiski stiprināt, jo mugurai šajā 
laikā ir liela slodze – ikdienā ir jānēsā mazulis, 

arī palielinātais krūšu apjoms rada papildu 
slodzi mugurai. apdomīga un atbilstoša vin-
grošana palīdz arī zīdīšanai, jo, veicot vingro-
jumus, krūtīs mazinās piena sastrēgumi, kā 
arī mastīta risks.» 

Ramona ir ne tikai trenere, bet arī triju 
bērnu mamma, un, ņemot vērā savu pie-
redzi, viņa atgādina: ja vēlies sasniegt re-
zultātu, svarīgi krūtis nostiprinošos vingro-
jumus veikt regulāri, turklāt darīt to arī pēc 
bērna barošanas. «Lai gūtu maksimālu 
efektu, vingrojumus iesaku veikt ja ne katru 
dienu, tad trīs četras reizes nedēļā noteikti. 
tad pirmie rezultāti būs manāmi jau 
pēc 6–8 nedēļām!» 

Vingrojums Nr. 1
ar taisnu muguru, stāvot kājās vai apsēžoties uz grīdas ar sakrusto-
tām kājām, paņem rokās bumbu tā, lai tā starp plaukstām būtu krūšu 
līmenī. izelpā to saspied, sasprindzini krūšu muskuļus un noturi, skaitot 
līdz pieci, tad atslābini. atkārto 10–15 reizes. ar laiku, kad spēka kļūst 
vairāk, sasprindzinājuma brīdi pagarini, skaitot līdz desmit. Ja bumbas 
nav pa rokai, spied vienu plaukstu pret otru, galveno akcentu liekot uz 
plaukstas pamatni.

Vingrojums Nr. 2
atspiešanās (pumpēšanās) pret sienu. atbalstoties ar rokām pret sienu, 
ar taisnu muguru un visu savu svaru atspiedies pret to. Rokas saliecot – 
izelpa, iztaisnojot – ieelpa. vingrojumu veic 10–15 reizes. Kad spēki pie-
aug, šo vingrojumu vari veikt pa 10–15 reizēm divos piegājienos. šo pašu 
atspiešanās vingrojumu var pildīt arī uz zemes ar saliektiem ceļiem. Sa-
liec rokas un iztaisno, mēģinot nolaisties pēc iespējas tuvāk grīdai. 

Vingrojums Nr. 3 
Paņem mazās hantelītes vai ūdens pudeles, nogulies uz zemes, saliec 
kājas ceļos. Rokas izstiep uz augšu maksimāli taisnas, pēc tam laid lejā 
līdz krūtīm. šādi cilā rokas augšā un lejā 10–15 reizes. vingrojumu var 
veikt kopā ar mazuli, viņu izmantojot hanteļu vietā. 

Dari pati! 
Procedūras krūšu ādas tvirtumam
 Norīvē krūtis ar lina cimdiņu. 

Labs pīlings, kas norūda ādu. 
 Veic kontrastdušas masāžu. ar 

ūdens strūklu masē krūtis pārmaiņus 
ar siltu un vēsāku ūdeni.
 Neizvairies no peldēm vēsā ūdenī. 

tās stimulē audu pacelšanos.
 Veic krūšu pašmasāžu ar mīkstu 

masāžas suku. 
 Veic liftinga pašmasāžu. Krūtis 

iezied ar speciālu krēmu virzienā no 
krūšu lejasdaļas, pāri krūtīm uz aug-
šu, pāri dekoltē, līdz pazodes līnijai.
 Dzer daudz šķidruma, tas veicinās 

ādas vispārējo mitrumu.
 Izvēlies piemērotu krūšturi. 

tam jābūt pareiza izmēra, ar pla-
tām lencēm. valkā šādu krūšturi jau 
grūtniecības laikā un arī pēc dzemdī-
bām. grūtniecības pēdējā trimestrī un 
barošanas laikā velc to arī pa nakti.  
 Barošanas laikā centies abās 

krūtīs uzturēt vienādu daudzumu 
piena. Krūšu formai traucē arī pie-
na atslaukšana ar rokām, jo tādējā-
di tiek traumēti saistaudi un mainās 
muskuļu noslogojums.

iESaka Evija RodkE-SpRoģE

3 vingrojumi krūšu muskuļiem

Prātīgi atsākot vingrošanu, 
nostiprinās krūšu muskulatūra, 
krūtis pamazām kļūst stingrākas.

audz veselslaimīgai mammai


