
Tumšie loki un maisiņi 
zem acīm
Kamēr neliels pietūkums un 
loki zem acīm netraucē, par 
šo problēmu var neuztrauk-
ties. Taču, ja tūska ir regulāra 
un loki iekrāsojas zilganā vai 
dzeltenā krāsā, jāsāk rīkoties. 
Vispirms jāsaprot, kas ir šo 
problēmu cēlonis. Izplatītākie 
iemesli ir ģenētika, veselības 
stāvoklis, dzīvesveids un nove-
cošanās procesi. «Lai šos trūku-
mus novērstu, jāsāk ar pareizu 
diagnozi.  Ja esi pārliecināta, 
ka ar nierēm, sirdi un  gremo-
šanas traktu viss ir kārtībā, 
tad pārskati savu dzīvesveidu 
un sāc ar masāžu asinsrites 
uzlabošanai acu zonā, ko vari 
veikt gan pie speciālista, gan 

arī pati apgūt un praktizēt 
mājās,» iesaka Ieva Paškeviča. 
Šādā veidā uzlabosies limfas 
un venozās atteces plūsma un 
asins mikrocirkulācija, kas efek-
tīvi risinās problēmas acu zonā. 
Speciāliste piebilst, ka uzmanī-
ba jāpievērš kā stājai, tā sēdus 
pozīcijai, it sevišķi, ja darbs ir 
pie datora. «Sasprindzis kakls 
un līka mugura traucē normālu 
asinsriti, kā rezultātā tiek trau-
cēta limfas attece. Ādas šūnas 
nesaņem vajadzīgās barības 
vielas, un līdz ar to paātrinās 
arī novecošanas procesi,» 
uzsver sejas fitnesa trenere. 
Šādos gadījumos palīdzēs 
fiziskās aktivitātes un dažādas 
masāžas, it sevišķi vakuumma-
sāža un limfodrenāža. 

IEVA iesaka produktus tūskas 

un tumšo loku mazināšanai

 FarFalla age Miracle serums  
ādai ap acīm
Ar liftinga efektu. Satur inovatīvas, 
augu izcelsmes aktīvās vielas 
ar pretnovecošanās iedarbību, 
ievērojami mazinot tumšos lokus un 
pietūkumu acu zonā. 
27,95 € Biotēka veikalos, bioteka.lv

 Maria Galland acu plāksnītes
Hidroželejas plāksnītes ar atvēsinošu 
efektu, kas izlīdzina krunciņas, mazina 
zilos lokus un pietūkumu. Nodrošina 
intensīvu mitrināšanu, uzlabo ādas 
tvirtumu. 11,50 € Kolonna salonos,  
u/v Debenhams, u/v Stockmann

 liEraC dioptifatigue revitalizējošs 
gels-balzams noguruma pazīmju 
mazināšanai ādai ap acīm
Samazina noguruma pazīmes: izlīdzina 
ādu, samazina tūsku, piešķir veselīgu 
mirdzumu. 29 € Mēness aptiekā,  
u/v Debenhams

 rEMEsCar līdzeklis pret maisiņiem  
un tumšajiem lokiem
Savelk ādu un mazina tūsku ar 
unikālu māla minerālu un biopeptīdu 
kombināciju. Piemīt drenējošs efekts, 
kas palīdz izvadīt lieko šķidrumu, kā 
arī atslābinoša iedarbība, kas mazina 
mīmikas krunciņas. Tūlītējs efekts.
32 € Benu aptiekas 

 FloraME lYs atjaunojošs līdzeklis  
ādai ap acīm
Želejkrēms, kas neļauj ādai zaudēt 
elastību un sniedz tūlītēju un ilgnoturīgu 
liftinga efektu. Notur mitrumu ādā un 
aizkavē tā zudumu.  
19,35 € Biotēka veikalos, bioteka.lv

 GUinoT Eye Fresh krēms
Patiecoties aktīvo vielu kombinācijai 
un īpašajam aplikatoram tonizē ādu, 
nekavējoties novēršot noguruma pēdas 
un uzlabojot izskatu. 
44,50 € Kolonna salonos

 doUGlas naturals izgaismojošs 
acu krēms ar Q10. 
Satur granātābola ekstraktu un Damaskas 
rozes ziedūdeni, kas nogludina un izga-
ismo ādu acu zonā. Drenējošas īpašības, 
kas mazina tumšos lokus un pietūkumu. 
24,99 € Douglas 

 SPA salona Līga acu gels ar mentolu
Trīskāršas iedarbības gels, kas mitrina, 
mazina tumšos lokus un atvēsina. 
Piemērots nogurušām acīm. 
9 € iDille, salonsliga.lv

 ChrisTian BrETon acu želeja  
pret nogurumu 
Atvēsina, samazina pietūkumu un tumšos 
lokus. Novērš dehidratāciju un āda ap 
acīm kļūst gludāka un mirdzošāka. Var 
lietot arī virs grima, lai atsvaidzinātu 
ādu. 41,45 € Douglas 

Konsultē 
LAUMA VALEINE, 
dermatoloģe un  
IEVA PAŠKEVIČA, 
sejas fitnesa trenere.

Nē maisiņiem 
un krunciņām!
Loki zem acīm, pietūkums un krunciņas ir 
problēmas, ar kurām saskaras lielākā daļa 
no mums. IEVA meklē metodes un iesaka 
produktus, kas acīmredzami var uzlabot 
ādu ap acīm. 
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Krunciņas ap acīm
Āda ap acīm ir ļoti plāna, zem 
tās ir vājš atbalsta šķiedru 
(kolagēna, elastīna) tīklojums 
un faktiski nav tauku dziedzeru. 
Tāpēc pirmās krunciņas parādās 
tieši šeit. Papildus tam acu zona 
ir pakļauta mīmikas kustībām, 
kā arī mirkšķināšanai, kas dienā 
notiek aptuveni 15 tūkstošu 
reižu. «Āda acu zonā ir aptuveni 
desmit reižu plānāka nekā uz 
ķermeņa. ar gadiem mazinās 
arī ādas elastība un kolagēna 
struktūra, kā rezultātā āda ap 
acīm kļūst gandrīz caurspīdīga. 
apstādināt šos procesus mēs 
nevaram, toties daudz varam 
panākt ar pareizu ādas kopša-
nu,» stāsta dermatoloģe Lauma 
Valeine. Primārais uzdevums, 
domājot par acu zonas kopšanu, 
ir mitrināšana, kā arī aizsardzī-
ba no saules un nelabvēlīgiem 
laika apstākļiem. Pēc 30 gadu 
vecuma, kad palēninās šūnu 
atjaunošanās procesi, jāraugās 
pēc speciāliem pretnovecošanās 
produktiem. To sastāvā parasti ir 
aktīvās vielas un antioksidanti, 
kas piedalās ādas reģenerācijas 

procesos. Kad šķiet, ka ar 
kosmētiku ir par maz, ieteicams 
doties pie kosmetologa vai 
dermatologa, kurš novērtēs ādas 
stāvokli un ieteiks pareizāko 

risinājumu krunciņu likvidēšanai. 
Izplatītākās procedūras ir hialu-
ronskābes vai botulīna toksīna 
injekcijas, foto atjaunošana vai 
procedūras ar lāzertehnoloģijām.  

 BEaUTé PaCiFiqUE A vitamīna 
krēms ar pretnovecošanās efektu 
Pateicoties patentētajai skvalāna trans
portēšanas sistēmai, ādas dziļākos 
slāņos iespējams nogādāt trīs veidu 
A vitamīnu. Tā rezultātā tiek stimulēta 
kolagēnu šķiedru struktūra, āda kļūst 
biezāka un mazinās tās caurspīdīgums.
49 € aptiekās, u/v Stockmann

 insTiTUT EsThEdErM Cyclo system 
jaunības krēms acu zonai
Krēms ar iekapsulētu kolagēnu, kas 
pakāpeniski samazina grumbiņas un āda 
ap acīm tiek izlīdzināta.  
68 € Institut Esthederm salons  
Berga bazārā, u/v Stockmann

 alGoThErM intensīvs grumbiņu 
aizpildītājs-filleris
Lieto tieši uz krunciņām, nekavējoties 
samazinot to dziļumu. Sastāvā jūras 
augu bioloģiski aktīvo vielu un 
hilauronskābes sfēras, kas uzbriest 
ādas dabiskā ūdens klātbūtnē, aizpildot 
smalkās krunciņas. Īpaši piemērots 
lietošanai pirms svētku pasākumiem. 
26,88 € Eiroaptiekās, BENU aptiekās, 
t/c Spice

 BiodErMa sensibio Eye gels 
jutīgai ādai acu apvidū 
Aizsargājošs, nomierinošs, mitrinošs 
gēls ikdienas lietošanai. Uzlabo 
mikrocirkulāciju un izlīdzina smalkās 
līnijas acu apvidū. 17,70 € aptiekās 

 sanTE mitrinošs krēms ādai ap 
acīm
Paredzēts sausai ādai. Bagātīgi kopj 
ādu ap acīm, nodrošinot mitruma 
rezerves 12 stundām. Stimulē ādas 
šūnas un atjauno tās, ievērojami 
uzlabojot acu zonas izskatu. 
12,95 € Biotēka veikalos, bioteka.lv  

 daYTox liftinga acu krēms
Uzlabo ādas elastību, dabiskās 
aizsargspējas un samazina grumbas ap 
acīm. Baro un nomierina ādu, kā arī 
mitrina to, izlīdzinot sīkās grumbiņas 
un padarot ādu gludu. 19,99 € Douglas

 shisEido Glow revival krēms  
acu zonai 
Uzlabo ādas stāvokli ar RenoCycle 
sistēmu, kas nodrošina labāku šūnu 
atjaunošanos. Ar īpašo uzgali/aplika-
toru var veikt acu zonas masāžu. 
77,50 € Debenhams

 Bio2YoU atjaunojošs serums  
ādai ap acīm
Uzlabo ādas elastību un tonusu, mitrina 
ādu ap acīm, samazina un aizpilda 
krunciņas, pasargā no apkārtējās vides 
iedarbības, kā arī izlīdzina ādas toni. 
23,40 € Bio2You veikalos, bio2you.lv

 Madara Time Miracle pretgrumbu 
acu krēms
Nostiprina un atjauno jutīgo ādu ap 
acīm. Mazina noguruma pazīmes un 
smalkās krunciņas. Radīts, izmantojot 
ādu atjaunojošo ziemeļu bērzu sulu un 
augu kompleksu šūnu atjaunošanai. 
32 € Madara veikalos, madaracosmetics.lv

l no rīta tūsku mazināt palī-
dzēs acu vingrojums. novieto 
pirkstus pie acu ārējiem 
kaktiņiem. blīvi piespied pie 
deniņu kaula. Lēnām, bet stip-
ri 20 reizes samirkšķini acis. 
Pēc pēdējās samirkšķināšanas 
pusi minūtes paturi acis aizvēr-
tas.  atver acis un atkārto 

vingrinājumu vēl vienu reizi.  
l Limfas atteci veicina stiep-
joši vingrinājumi. Ja veltīsi no 
rīta 10 minūtes vingrošanai, 
tūska pazudīs ātrāk. 
l Gan tavam izskatam, 
gan mundrumam par labu 
nāks atspirdzinoša rīta 
kontrastduša. 

l apvieno acu krēma uzklāša-
nu ar acu zonas pašmasāžu. 
ar vieglu kustību virzies no 
acs iekšējā aktiņa uz ārējo, 
virzienā uz ausīm. To dari gan 
augšējam, gan apakšējam 
plakstiņam.  
l atturies no šķidruma 
lietošanas vakarā vismaz divas 
stundas līdz gulētiešanai.
l Izplatīts tumšo loku cēlonis 
ir stress un nogurums, tādēļ 
centies ieplānot laiku atpūtai 
un kvalitatīvam miegam. 
l Pastāv tieša saikne starp 
tūsku, lokiem zem acīm un 
vēdera aizcietējumu, jo tas 
noved pie kopējas organisma 
intoksikācijas. Tāpēc mēģini 
uzturā iekļaut pēc iespējas vai-
rāk šķiedrvielu un nodarboties 
ar fiziskajām aktivitātēm. 
l apmeklē vakuummasāžu, 
kas ne tikai novērš tūsku, bet 
arī atbrīvo sejas muskuļus no 
savilktā stāvokļa. rezultātā 
mazinās tūska un izlīdzinās 
krunciņas. Lai panāktu vērā 
ņemamu rezultātu, ieteicamas 
aptuveni 10 masāžas reizes.

Ievas Paškevičas ieteikumi tūskas un tumšo loku mazināšanai

Laumas Valeines ieteikumi:

Tautas līdzekļi tūskas mazināšanai

MElnās tējAs KoMPrEsEs

Melnā tēja satur tanīnus, kas aktivizē mikrocirkulāciju. uzlej 

2 melnās tējas maisiņiem verdošu ūdeni un pagaidi, līdz 

tēja ievelkas. Padzesē un liec paciņu uz acīm un paturi 15 

minūtes. 

KontrAstA KoMPrEsEs

asins cirkulāciju aktivizē temperatūras maiņa. aplej zāļu 

lapas (kumelītes, salviju, melno tēju) ar vārītu ūdeni un ļauj 

ievilkties. Vienu daļu novārījuma uzsildi, otru atvēsini ledus-

skapī. Saslapini vates piciņu siltā uzlējumā, paturi uz acīm, 

pēc tam to pašu atkārto ar auksto kompresi.

PētErsīļu lAPu KoMPrEsEs

Pētersīļu lapas smalki sagriez, nedaudz sastampā un liec zem 

acīm. Pa virsu uzklāj mitru vates tamponu. Paturi 15 minū-

tes. Pētersīļu sulu vari sasaldēt ledus gabaliņos un izmantot 

ikrīta masāžai. 

l Vienmēr atceries par 
kosmētikas noņemšanu ar 
speciāli tam paredzētiem 
līdzekļiem, kas nesausina un 
netraumē ādu ap acīm.  
l Lieto speciālu, tavai problē-
mai piemērotu acu krēmu, ko 
ieteicams sākt darīt jau no 22 
gadu vecuma.
l atturies no smēķēšanas, 
kas sašaurina asinsvadus, 
traucējot skābekļa un barības 
vielu piekļuvi ādas šūnām. 
rezultāts – pelēcīga, plāna un 
krunkaina āda. 

l Labs palīgs ir īpašas 
maskas, kas paredzētas ādas 
atsvaidzināšanai un krunciņu 
izlīdzināšanai ap acīm.
l nakts krēmu uzklāj vismaz 
stundu pirms gulētiešanas.
l Velti laiku pastaigām un re-
gulāri vēdini māju, jo apkures 
radītais gaiss sausina ādu.
l Ja krunciņas acu zonā ir 
izteiktas, izvēlies korektoru, 
kurš maskē, nevis izceļ šo 
problēmu. Tam jābūt vieglas 
tekstūras, ar gaismu atstaro-
jošu efektu. 
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