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       Projektu ievaros iegādāta inovatīva skaistumkopšanas aparatūra.  VK skaistumkopšanas 

privātpraksē ir iespēja izbaudīt  dažādas sejas un ķermeņa procedūras, kuras veic skaistumkopšanas 

speciāliste kosmetoloģijā, ārstniecības persona Valentīna Kirsanova.  

        Piedāvājam ķermeņa aparātprocedūras: kriolipolīzes procedūra ķermeņa formas uzlabošanai un 

lieko tauciņu neatgriezeniskai likvidēšanai problēmzonās. Pieejami limfodrenāžas zābaki un ACTIV 

ROLL masāžas trenažieris, dažāda veida manuālās masāžas un sejas procedūras.  

      Nodrošināti divi pilnīgi jauni un inovatīvi pakalpojumi ne tikai skaistumkopšanas, bet arī veselības 

veicināšanas jomā.  Ar Scenar terapijas  metodi veic rehabilitāciju pēc operācijām, dažādām traumām, 

pielieto kosmetoloģijā un sevis dziedniecībā. Galvenie pacienti ir – muguras un locītavu slimnieki, 

hroniski zarnu un kuņģa darbības traucējumi, stresa un noguruma pārņemti pacienti, bērni ar novājinātu 

imunitāti un sportisti ar savām traumām. 

       Divas inovatīvās profesionālās sejas atjaunojošās procedūras ( jonoforēze un miostimulācija), 

kuras tiek veiktas ar revolucionāro aparātu-Catio Vital Cellular Energy (Šūnu Enerģija), ir īsta 

alternatīva estētiskās medicīnas metodēm, kura tūlītēji iedarbojas uz pretnovecošanās pazīmēm, 

procedūra redzami atjauno ādu, stimulējot šūnu darbību, redzami atjauno sejas vaibstus, uzlabojot 

muskuļu tonusu. Abas procedūras nodrošina tūlītēju liftinga efektu, izrādot stimulējošu iedarbību uz 

ādu un sejas muskuļiem.  

      Pakalpojumu cenas ir ļoti “draudzīgas”.  Laiks sevi mīlēt un palutināt, lai vasaru sagaidītu 

slaidākas, smaidīgākas un laimīgākas. 

       Ticēsim, ka “skaistums izglābs pasauli”! 
      Ja neatbilstat kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu vai 

pašizolāciju saistībā ar Covid-19 infekciju vai aizdomām par to, kā arī šobrīd Jums nav novērojamas 

elpceļu infekcijas pazīmes (piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, iesnas, elpas 

trūkums), piesakieties procedūrām.     

               

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku 

attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē 

ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv  
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