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pinigų, tiesiog taip 
jaučiau ir norėjau. 
Pagimdžiusi dukrytę 
jau po mėnesio iš-
lėkdavau porai valan-
dų per dieną padirbė-
ti. Pamaitinu krūtine 
ir tiesiog parskrendu 
namo iki kito vaikelio 
maitinimo. 
 Žmogui, kuris kasdien daug laiko praleidžia tarp 
žmonių ir mėgstą savo veiklą, visiškai nuo to atsiriboti 
yra sunku. Bet turiu pripažinti, kad tik po metų Danie-

lės auginimo su-
pratau, koks sun-
kus metas buvo. 
Naktį maitinu, 
visą dieną augi-
nu, o vakare – į 
darbą. Išsekinau 

save, bet šiandien tikriausiai tai pakartočiau, nes be 
darbo savęs neįsivaizduoju. 
 Dabar mažoji jau eina į darželį, ji paūgėjusi ir 
protinga. Jau daug lengviau. Namuose dėl vaiko susi-
formavo malonūs įpročiai - privalomi pusryčiai, pasi-
vaikščiojimai gamtoje, muzikos pamokos, maudynės. 
Man tai - dvasinė meditacija.  

Esi dar ir patyrusi keliautoja. Kas Tave skatina 
keliauti?

Esu užsikrėtusi kelionėmis. Nuo mažens keliavau su 
tėveliais, šokių grupe, vėliau pamėgau keliones su 
kuprine ant pečių po necivilizuotus kraštus. Kelionėse 
susipažįstu su kultūromis, žmonėmis, kurie labai skir-
tingi. Tai mane įkvėpia. Pamatau vietas, kurias kažka-
da matydavau tik televizijos ekranuose ar apie kurias 
skaičiau istorijos vadovėlyje. Plečiu akiratį, grįžusi la-
biau vertinu tai, ką turiu namie, ugdau vidinę stipry-
bę. Bet kokios ekstremalios situacijos kelionėse, kurių 
būna apsčiai, grūdina ir stiprina.

Koks aplankytas svečias kraštas, vietovė ar šalis 
Tau padarė didžiausią įspūdį? Kodėl?

Pasaulyje yra daugybė nuostabių vietų. Jei reiktų išskirti 
vieną, tikriausiai Mianmaras būtų mano numeris vienas. 
Žmonės ten bijo keliauti dėl karinio rėžimo, taigi vieti-
niai iki šiol nesugadinti turistų ir neišlepę. Jie itin nuo-

                
               M

ILaNa JašINskyTė – PaNkevIčIeNė: 

„šokIaI – MaNo aIsTra“

Profesionali šokėja, šokių projekto „Šok su manimi“ nugalėtoja, 
šokių mokyklos „Vilniaus Šokio akademija“ įkūrėja ir vadovė, 
patyrusi keliautoja, mama Milana Jašinskytė – Pankevičienė 
kūrybinio polėkio ir energijos semiasi iš 
šeimos, namų ir darbo.

Milana , 
dauguma 

Tave žino kaip profesionalią 
šokėją, šokių projekto nugalėtoją, šokių 
mokyklos „Vilniaus Šokio akademija” įkūrėją ir vado-
vę. Ką Tau reiškia šokiai? 

Šokiai yra mano aistra. Savu laiku ji buvo sumažėjusi, 
todėl laikinai buvau pasirinkusi kitą gyvenimo kelią. 
Bet ji sugrįžo bumerangu. Išbandžiusi save kitose pro-
fesinėse srityse, supratau, ko iš tikrųjų noriu, ir šian-
dien jaučiuosi atradusi save. Tai nereiškia, kad turiu ir 
galiu dirbti tik trenere – tikrai save išbandysiu dar ir 
kitose, su šokiais susijusiose, srityse.

 Pradėjau šokti ketverių  „Žuvėdroje“. Kitos sporto 
šakos šeimoje niekas nesvarstė – 
mergaitė privalo šokti dėl laikyse-
nos, manierų, gracijos, plastikos. 
Be to, tėvelis jaunystėje pats šoko 
„Žuvėdroje“, taigi nesvarstė ir į 
kokį kolektyvą leisti. Tik jie nesiti-
kėjo, kad šokiai man bus ne tik gracijos pamokos, bet 
ir taps sėkminga sportine karjera...

Televizijos ekrane praleidai beveik pusmetį, tapai 
atpažįstama ir žinoma. Ar Tavęs netrikdo aplinki-

nių dėmesys? Kaip į jį reaguoji?

Tiesą sakant, aš nejaučiu dėmesio. Iš dalies gal dėl savo 
išsiblaškymo. Esu pastoviame bėgime, o galvoje suka-
si begalė kūrybinių minčių, todėl kartais gatvėje pro 
draugus praeinu jų net nepastebėjusi. Taigi sunku ver-
tinti, gal žmonės ir atpažįsta mane, bet aš to nematau.

Atrodai tokia trapi. Iš kur semiesi jėgų šeimai, 
namų ruošai, šokių repeticijoms? 

Tai man – didžiulis komplimentas. Žaviuosi trapiomis 
moterimis, nors pati nesu trapi. Matyt motulė gamta 
apdovanojo energija, nes net atostogų metu ilsiuosi tik 
morališkai, o ne fiziškai. Šeima, namai, darbas man jų 
suteikia. Taip, būna dienų, kai noriu miego, trūksta laiko, 
stresuoju, bet tai labai mažos bėdos, į kurias nekreipiu 
dėmesio. Svarbu, kad kūrybinis polėkis būtų, tada vis-
kas einasi kaip iš pypkės - pats organizmas atranda jėgų 
fiziškai atlikti sugalvotus darbus ar projektus. 

Esi mama, augini nuostabią dukrą. Kaip pasikei-
tė Tavo kasdienybė, įpročiai, buitis jai atsiradus?

Kai laukiausi Danielės, dirbau iki paskutinės dienos. Ne dėl 

širdūs ir šilti 
ž m o n ė s , 
be to, 
budistai. 
B u d i z -
m a s 
m a n e 

labai žavi. My-
liu Azijos kultūrą, ji man ar-

timiausia. Jei kam nors reikėtų rekomen-
duoti, kur keliauti, sakyčiau Mianmaras - šalis turi 
nuostabių vietų, žmonės kultūringi ir nuoširdūs, 
maistas puikus, šalyje labai nebrangu. 

Neseniai grižai iš kelionės po Peru ir Bo-
liviją. Kurių šalių ar kraštų link krypsta 

mintys galvojant apie kitą kelionę?

Pasiilgau Azijos, bet čia jau beveik viską 
apkeliavau, o stengiuosi keliauti vis į kitas 
šalis. Gal tik į Indoneziją norėčiau sugrįžti, 
nes ne viską aplankiau. 
 Labai noriu į Afriką, jos tik dalį esu 

mačiusi. Gyvenimo svajonė – aplankyti Saudo Arabi-
ją, į kurią moterims labai sunku patekti. Yra daug vietų, 
apie kurias svajoju. Viskas priklausys nuo užimtumo ir 
kur išpuls pigesni skrydžio bilietai.

INTERVIU

          Jei kam nors reikėtų rekomenduoti, 
kur keliauti, sakyčiau Mianmaras - šalis turi 
nuostabių vietų, žmonės kultūringi ir nuoširdūs, 
maistas puikus, šalyje labai nebrangu.

Trumpai
Koks miestas virpina širdį taip, kad į jį norisi 
nuolat grįžti?
Damaskas Sirijoje.

Aromatas, kuriam sunku atsispirti.
Kokoso pieno ir medžio.

Gėlės, kurios labiausiai džiugina.
Frezijos.

Posakis ar citata, kurie padeda, kai sunku.
Akimirka, kai nori pasiduoti, yra akimirka prieš 
tuoj pat įvyksiantį stebuklą. (Angliškai tai skamba 
taip: The moment you are ready to quit is usually 
the moment just before the miracle happens). 

Mėgstamiausias vaikystės knygų ar filmukų per-
sonažas.
Undinėlė.

Kino filmas, padaręs įspūdį.
Viki, Kristina, Barselona.

Jei galėtum pasirinkti, mielai pavakarieniautum 
su... 
Nelsonu Mandela.

Prabanga – tai pasiekti harmoniją.

Gyvenime svarbiausia yra... mūsų meilė gyve-
nimui.
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Kviečiame registruotis 
į naujas grupes. 

www.vsakademija.lt
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Vynuogių-imbiero kokteilis
2 st. vynuogių
2 cm imbiero šaknies
¼ a. š. malto cinamono
¼ a. š. malto pankolio
ledukai

Paruošimas

Lėtaeige sulčiaspaude išspausti vynuogių ir imbiero sultis.
Įberti cinamono, pankolio miltelius ir viską gerai sumaišyti.
Į stiklinę įdėti ledo gabaliukus. Užpilti sultimis.

Agurkų vokeliai
1-2 pailgų agurkų

Įdarui:
1 st. supjaustytų kalafiorų
1 st. supjaustytų brokolių
½ st. saulėgrąžų sėklų (užmerkti 1 val.)
2-3 puselės dž. pomidorų
½ a. š. maltų kuminų
2 š. linų semėnų miltų
2 š. citrinų sulčių
3-4 š. vandens
himalajų druska, pipirai pagal skonį

Padažui:
½ st. anakardžių riešutų (užmerkti 1 val.)
½ st. morkų sulčių
truputį himalajų druskos

Paruošimas

Agurkus supjaustyti išilgai plonomis juostelėmis.

Paruošti įdarą:
Smulkintuve su S-peiliu susmulkinti kalafiorus, brokolius, saulėgrąžų sėklas, 
džiovintus pomidorus.
Įdėti kmynus, sėmenų miltus, citrinų sultis, druską, pipirus. Gerai išmaišyti.
Jeigu masė išeina kietoka, įpilti vandens ir dar kartą gerai išmaišyti.

Paruošti padažą:
Trintuve gerai išplakti riešutus, morkų sultis, druską.
Agurkų juosteles pakloti ant stalo kryžiukais, per vidurį padėti įdarą, užda-
ryti „vokelius”.
Ant lėkštės įpilti truputį padažo, padėti „vokelius“. 

Paragaukite agurkų vokelių ir 
pasilepinkite gaiviu vynuogių-imbiero 
kokteiliu. Receptus dovanoja laikraščio 
viešnia Olga Dzindzeleta – restorano 
„RawRaw“ šefė.

Totorių g. 3, Vilnius 

Darbo laikas: 

I - VI 11:00-22:00 

VII 11:00-18:00 Skanaus ir į sveikatą!
Olga Dzindzeleta
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NeTIkėTI skoNIo derINIaI
gurmanų skiltis

Draugaukime socialinėje erdvėje!               www.facebook.com/naujojiringuva
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Dažnai girdime žodį alergija. Gal 
galėtumėte paaiškinti, kas tai yra?

Alergija – tai liguista, pakitusi, nenor-
mali organizmo reakcija į aplinką. Tai 
pernelyg didelis jautrumas vienai ar ke-
lioms svetimoms medžiagoms, dėl ko 
gali vystytis alerginiai susirgimai. 

Kokios dažniausios alergijos atsira-
dimo priežastys?

Organizmą jautrinti gali įvairiausi veiks-
niai. Alergenais gali būti bet kuri aplin-
kos medžiaga, veikianti žmogų buityje, 
darbe, gamtoje. Labai dažnai alergijos 
priežastimi tampa buitiniai alergenai, 
esantys namų aplinkoje: namų dulkės, 
mikroskopinės erkės, naminių gyvūnų 
kailio plaukai, paukščių plunksnos, jų 
pleiskanos, seilės, taip pat tarakonai, 
įvairūs mikroskopiniai grybai, pelėsiai. 
Alergines reakcijas dažnai sukelia žolių, 
piktžolių, medžių žiedadulkės ir sezo-
ninių mikroskopinių grybų sporos, ge-
liančių vabzdžių nuodai. Alergenų taip 
pat yra buitinės chemijos priemonėse, 
kosmetikoje ir kituose gaminiuose (de-
zinfekcinės, sintetinės vidaus apdailos 
medžiagos, baldai, plastmasės, maisto 
priedai, pesticidai). 

Ar šia liga serga visi? Gal šiai ligai 
imlios tik tam tikros žmonių grupės?

Alergiškų žmonių daugėja. Dažniausiai, 
lengviausiai ir greičiausiai įsijautrina 
turintys paveldimą polinkį sirgti alergi-
nėmis ligomis, tai 10-20% žmonių po-
puliacijos. O įvairūs ūminiai, epizodiniai 
ir trumpalaikiai alergijos požymiai būna 
net 20-40% žmonių. Pagal statistiką, jei 
tėvai, broliai ar seserys serga ar yra sirgę 
alerginėmis ligomis (šienligė, alergija ar 

kt.), ši rizika padidėja. Jei niekas iš mi-
nėtų giminaičių nėra sirgę alerginėmis 
ligomis, rizika susirgti alergija sumažėja 
iki 5-10%. 

Kokie yra alergijos simptomai?

Alergijos simptomai - perštėjimas, nie-
žėjimas, odos paraudimas ir bėrimai 
tose vietose, kur naudojote kosmetiką 
ar kontaktavote su buities priežiūros 
priemone, taip pat gali atsirasti sloga, 
nosies užgulimas, čiaudulys, akių aša-
rojimas ir paraudimas, galvos skausmas, 
pykinimas ar gerklės perštėjimas. Nuo 
šių simptomų dažniau kenčia vaikai, sil-
pną imuninę sistemą turintys asmenys, 
kenčiantys nuo kitų alergijų. Tiesa, kar-
tais gali būti išimčių ir alerginė reakcija 
pasirodo ne iš karto, o tik ilgiau panau-

dojus dirginančius buities priežiūros bei 
kosmetikos produktus. 

Kokios buities chemijos produktų 
sudedamosios dalys dažniausiai 

sukelia alergiją?

Vieni dažniausių švaros priemonių aler-
ginių reakcijų sukėlėjų yra dažančios ir 
kvapios medžiagos, kurios labai dažnai 
naudojamos tiek kūno priežiūros, tiek 
buitinės chemijos priemonėse. Nors 
dažiklių ir kvapiklių naudojimas pro-
duktams suteikia komercinį pranašu-
mą – produktai atrodo gražiau, gaiviai 
kvepia, tačiau tokie produktai gali būti 
nesaugūs. Daugelis dažiklių išgaunami 
iš anglies ir naftos produktų, tad gali 
sukelti akių, odos dirginimą. Papildomai 
dedami aromatai į skalbimo ir valymo 
priemones, kosmetiką, deja, taip pat 
veikia ne visada teigiamai. Jautriems 
žmonėms kvapios medžiagos gali iš-
provokuoti galvos skausmus, dusulio 
priepuolius, nosies užburkimą, slogavi-
mą, čiaudulį bei kitas alergines reakci-
jas. Jeigu šie simptomai kartojais daž-
nai, gali atsirasti rimtos alerginės ligos 
(bronchų astma, alerginė sloga, migre-
na, dermatitai).
 Kalbant vien apie kūno ir plaukų 
priežiūros priemones, jose dažnai sutin-
kami dviprasmiškai vertinami ingredien-
tai – SLS ir SLES (Sodium Lauryl Sulfate ir 
Sodium Lareth Sulfate), parabenai. SLS ir 
SLES pasižymi puikiomis putojimo sa-
vybėmis, bet yra stiprūs odos dirgikliai. 
Nuolatinis jų naudojimas gali pažeisti 
odos hidrolipidinę plėvelę, kuri suteikia 
jai elastingumo, sukuria odos antibakte-
rinį barjerą, reguliuoja vandens apykaitą, 
Nors parabenai prailgina produktų ga-
liojimo laiką, tačiau yra toksiški, per odą 

lengvai pra-
siskverbia į 
organizmą, 
ardo endo-
krininę siste-
mą, sukelia 

odos išbėrimus ir alergiją.. 
 Buities priežiūros priemonėse – 
skalbikliuose, dėmių valikliuose, indų 
plovimo, paviršių valymo priemonėse - 
taip pat dažnai yra  įvairių dirgiklių. Tur-
būt visi esame pastebėję, kad skirtingi 
skalbikliai skalbia nevienodai – čia  ir pa-
aiškėja jų cheminės sudėties skirtumai, 
nors pagrindinės skalbiklių sudedamo-
sios dalys dažniausiai tokios pačios - pa-
viršinio aktyvumo medžiagos, tirpikliai, 
užpildai, konservantai, šarmai, balikliai, 
putojimo reguliatoriai, kompleksoda-
riai, spalvas paryškinančios medžiagos, 
dažikliai, kvapiosios medžiagos, fer-
mentai ir kt. Priklausomai nuo skalbiklio 
gamintojo požiūrio į žmogaus sveikatą 
ir mus supančią gamtą, skirtinguose 
skalbikliuose skiriasi skalbiklio sude-

damųjų medžiagų kilmė ir jų santykis 
produkte. Efektyviai valančios ir skal-
biančios koncentruotos bei kvapnios 
priemonės labai dažnai savo sudėtyje 
turi agresyviųjų cheminių priedų, kurie 
ir gali būti alergijos priežastimi. Vieni 
žmonės gali būti alergiški fermentams, 
kiti balikliams, esantiems skalbimo 
milteliuose, ar kitiems komponentams 
(dažnai kvapiosioms medžiagoms). 

Kaip saugotis nuo alergijos? Kokius 
produktus rekomenduojate aler-

giškiems asmenims?

Norint apsisaugoti nuo alergijos, reko-
menduočiau rinktis produktus iš kuo 
natūralesnių žaliavų, vengti anksčiau 
išvardintų dviprasmiškų ingredientų – 
kvapų, dažiklių, SLS ir SLES, parabenų, 
chloro, tirpiklių ir kitų agresyvių chemi-
nės kilmės ingredientų.
 

Verta prisiminti, kad  buitinės chemijos 
preparatai – stiprūs dirgikliai – prieš im-
dami, dozuodami ar naudodami juos 
nepamirškite užsimauti pirštines. Natū-
ralu, kad skalbikliai ar valikliai, ypač agre-
syvesni, pašalindami riebalų dėmes iš 
jūsų skalbinių, sėkmingai pašalina ir ap-
sauginę riebalų plėvelę nuo jūsų odos. 

Būtent dėl to jūsų oda parausta, peršti, 
sausėja, skeldėja. Į mažiausias žaizdeles 
patekus mikroorganizmams, galite su-
sirgti pūlingais odos susirgimais. Naudo-
dami skalbiklius bei ploviklius stenkitės 
neįkvėpti jų garų ar dulkių.
 Rekomenduoju ir gerai išskalauti 
skalbinius, nes likę skalbiniuose ir neiš-
siskalavę skalbimo milteliai gali dirginti 
jūsų odą, gleivines, ypač jei gausiai pra-

kaituojate, nes jie nusėda ant jūsų odos 
ir stipriai veikia vietiškai. Be to, jie gali 
patekti į kvėpavimo takus, akis kartu 
su mažiausiomis dulkelėmis rengian-
tis drabužius ir sukelti kvėpavimo takų, 
gleivinės dirginimo reiškinius: kosulį, 
čiaudulį, akių ašarojimą ir net bronchų 
spazmus. 

aLerGIJa
Namų ruošos darbams labai dažnai naudojame agresyvią buitinę chemiją, kuri nėra saugi 
nei žmogui, nei aplinkai, todėl kalbame su gydytoja alergologe ir klinikine imunologe 
Nemira Vaičiulioniene apie švaros priemonių sudėtyje esančias „blogas“ medžiagas ir 
jų neigiamą poveikį mūsų organizmui bei kaip galime apsisaugoti nuo jų.

 Lietuvos alergologų, klinikinių imu-
nologų draugijos, Europos alergologų, 
klinikinių imunologų asociacijos, Lietuvos 
respiratologų asociacijos bei Europos respi-
ratologų asociacijos narė.

 Lietuvos alergiškų vaikų komiteto 
narė, Vilniaus alerginėmis ligomis ir bron-
chų astma sergančių vaikų klubo „Pienės 
pūkas“ medicinos vadovė, Lietuvos „Alergi-
jos ir astmos asociacija“ komiteto narė.

 Šiuo metu gyd. N. Vaičiulionienė dirba 
VŠĮ VU Antakalnio ligoninės Alergologijos 
centre ir privačioje įstaigoje Alerginių susir-
gimų diagnostikos ir gydymo centre gydy-
toja alergologe ir klinikine imunologe.

Nemira 
Vaičiulionienė

BuITIes PrIeMoNės – 
drauGas ar PrIešas?

Optiniai balikliai 
Šie balikliai prisitvirtina prie audinio ir suteikia baltumo iliuziją atspindėdami baltą šviesą, 
tačiau labai sunkiai suyra ir gali dirginti odą, sukelti alergiją.

Sintetiniai kvapai
Jie dažnai sukelia alergiją, gali būti galvos skausmų priežastimi.

Fosfatai 
Dėl fosfatų, esančių skalbimo priemonių sudėtyje, gali kilti arba paūmėti alergija, astma, migrena.

Parabenai 
Kosmetikos produktų sudėtyje esantys Butylparaben, Methylparaben, Propylparaben, 
Ethylparaben sukelia stiprią alergiją, padidina vėžinių susirgimų riziką.

SLS ir SLES
Stiprūs odos dirgikliai, nes pažeidžia odos hidrolipidinę plėvelę.

KO 
REIKĖTŲ 
VENGTI?

Dažikliai 
Detergentuose ar kosmetikos produktuose esantys sintetiniai 
dažikliai gali sukelti odos alergines reakcijas. Dažikliai esantys skalbimo 
priemonėse nepadeda geriau išplauti audinių.

          Rekomenduoju ir gerai išskalauti skalbinius, nes
likę skalbiniuose ir neišsiskalavę skalbimo milteliai gali dirginti 
jūsų odą, gleivines, ypač jei gausiai prakaituojate, nes jie 
nusėda ant jūsų odos ir stipriai veikia vietiškai.

naudingi patarimai
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JAM IR JAI

MAŽYLIUI
Gaivaus kvapo, švelniai 

putojanti „Smilė“ dušo želė su jūros 
dumblių ekstraktu,  kuris turtingas maitina-

mosiomis medžiagomis, vitaminais ir mineralinėmis 
druskomis, saugo natūralų odos drėgmės 

balansą, drėkina ir maitina odą.

„Smilė“ intymios higienos prausi-
klis praturtintas ramunėlių ekstraktu, 

kuris saugo nuo uždegimų, nesausina 
ir nedirgina jautrios odos. Pieno rūgštis 
palaiko natūralų, palankų gleivinės 
mikroflorai odos rūgštingumą.

Greipfrutų kvapo tualetinis 
muilas „Smilė“ pagamintas iš 

aukščiausios kokybės palmių 
ir palmių branduolių aliejų, 

praturtintas odą drėkinan-
čiu saldžiųjų migdolų 

aliejumi.

100% natūralus mui-
las „Tindi“ be kvapių 

ir dažančių medžiagų 
pagamintas iš aukštos kokybės 

priešuždegiminių, drėkinančių, mai-
tinančių bei tonizuojančių savybių 

turinčių palmių ir palmių branduolių 
aliejų ir tinka net pačiai jautriausiai 

mažylių odelei.

Itin vertingu alyvuogių aliejumi ir 
medetkų ekstraktu praturtinta „Tindi“ 
šampūno ir prausiklio 2in1 formulė 
užtikrina tinkamą sausos, jautrios vaikų 
odelės priežiūrą. Sudėtyje nėra SLS ir 

SLES, dažiklių ir alergizuojančių kvapų, 
parabenų, švelnus akytėms.

Ypatingai švelnus šampūnas „Tindi“ praturtintas natū-
raliais alavijų ir medaus ekstraktais, kurie plaukučiams 

suteikia blizgesio, odelei – elastingumo. Be 
SLES ir SLS, dažiklių, alergizuojančių 

kvapų, parabenų, 

Gauk 20% nuolaidą su akcijos kodu ringuvanuo1920
Nuolaida galioja 2013 08 01 – 2013 11 01. Akcinėms prekėms nuolaida netaikoma.

Mažiausia produktų kaina
Pigiau nei prekybos centruose

Didžiausias švaros produktų pasirinkimas
Daugiau nei 100 produktų

Ypatingi pasiūlymai
Savaitės ir mėnesio akcijos Jums

Prekių pristatymas iki durų
Sutaupysite laiko ir jėgų, kuriuos galėsite skirti sau 

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

Nemokamas prekių pristatymas
Užsakymams viršijantiems 80 Lt

Patogumas
Greitas ir paprastas pirkimo procesas

Dovanėlės
Perkantiems už 100 litų ar daugiau

Naujausi ir pažangiausi švaros produktai
Pirmieji galėsite įsigyti ir išbandyti naujoves

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

• Mažiausia produktų kaina

• Didžiausias produktų pasirinkimas

• Ypatingi savaitės ir mėnesio pasiūlymai

• Prekių pristatymas iki durų

• Nemokamas prekių pristatymas užsakymams viršijantiems 80 Lt

• Sutaupytas laikas 

• Galimybe pirmiesiems įsigyti ir išbandyti naujausius produktus

• Dovanelės ir malonios staigmenos lojaliems pirkėjams

Lengvas, kompaktiškas, skalsus 
koncetruotas dėmių valiklis 

„Ringuva X“ su šepetėliu ypač 
patogus vykstant į keliones, išvykas. 

Sudėtyje esantis natūralus priedas tulžis 
bei trijų rūšių naujos kartos natūralūs 

fermentai giliai įsiskverbia į audinį ir 
išvalo įvairių rūšių, net ypatingai sunkiai 

įveikiamas dėmes. 

Natūralų, saugų „Ringuva“ muilo 
skalbiklį lakšteliais dermatologai 

rekomenduoja kūdikių, vaikų drabužiams, 
apatiniam trikotažui, patalynei skalbti skal-
bimo mašina arba rankomis. Be dažančių, 
sintetinio paviršinio aktyvumo medžiagų, 
optinių baliklių, todėl nedirgina odos ir 
nesukelia alergijos.

Inovatyvūs „Ringuva Plius“ skalbi-
kliai sukurti natūralaus kalio muilo, 

gaminamo iš saulėgrąžų aliejaus, 
pagrindu. Su natūraliu priedu - 

tulžimi, kuris pagerina skalbimo 
efektą, palengvina dėmių 

pašalinimą iš audinio.

SKALBIMUI
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Retas kuris susimąsto, nuo kada pradė-
tas naudoti muilas, kas jį išrado. Būtinu-
mas palaikyti kūno švarą atsirado tada, 
kai žmogus suvokė esąs žmogumi. Ar-
cheologai nustatė, kad jau prieš 6000 
metų buvo gaminamas muilas. Beje, 
atskirose Žemės rutulio vietose žaliava 
muilui buvo skirtinga.
 Senovės Romoje muilą virė iš 
ožkų, avių ar jaučio taukų su buko pe-
lenų priemaiša. Muilą naudodavo ne 
tik plovimui, bet ir plaukų dažymui. 

Viduramžiais muilo gamyba garsėjo 
Marselio uostas, iš kurio muilas buvo 
tiekiamas į kitas šalis. Rusijoje mui-
las pradėtas naudoti Petro I laikais ir 

iki XIX a. vidurio buvo prieinamas tik 
aukštuomenei. Valstiečiai skalbė ir 
prausėsi šarmu – medžio pelenus už-
pylę karštu vandeniu.

Pirmoji lietuviško muilo puta
Lietuvos muilo fabrikų tradicijos siekia 
1853 metus, kada buvo įsteigta akci-
nė bendrovė „Vislickis“, taip pat muilo 
gamyba garsėję fabrikai „Žuvelė“, „Flo-
rance“ (vėliau „Grožis“), o nuo 1933 m. 
ir AB „Lietuvos muilas“ (nuo 1990-ųjų 

– AB „Panevėžio 
muilas“). Pirmoji 
Lietuvoje akcinė 
aliejaus bendrovė 
„Ringuva“, įsteig-
ta 1920 m. (nuo 

1998-ųjų – AB „NAUJOJI RINGUVA“), 
gamindama žaliavą muilo gamybai – 
kokoso aliejų - turėjo sąlygas praplėsti 
savo produkcijos įvairovę ir pamažu 

subrandino muilo gamybos idėją. Nors 
konkurencija buvo rimta, tačiau jau 
1939 m. pirmasis AB „Ringuva“ muilas 
savo kelią į rinką pradėjo paprastais, iš 
pirmo žvilgsnio netgi keistais, pavadini-
mais. Tačiau taip atrodo mums, pripra-
tusiems prie įvairiausia produkcija už-

krautų parduotuvių vitrinų ir spalvingų 
reklamų. Prieš pusę šimtmečio žmogus 
dar gyveno paprastesnėje aplinkoje, 
buvo priverstas taikstytis su įvairiais ne-
pritekliais. Tai primena ir gana paprasti 
muilo pavadinimai – „Gintaras“, „Taupa“, 
„Skalsa“, „Katė“, „Gaidys“. Šie seni lietuviš-

sėkMINGaI PuToJa       devyNIs dešIMTMečIus?

1920 m. 
Kaune įkurta AB „Ringuva“ pirmoji Lietuvoje gamino valgomąjį aliejų bei kitus įvairius augali-
nius riebalus, o nuo 1939 m. ir muilą (nuo 1998-ųjų – AB „NAUJOJI RINGUVA“).

1933 m. 
Įsteigta AB „Lietuvos muilas“, kuri jau pirmaisiais veiklos metais gamino skalbiamąjį muilą, o 
nuo 1965 m. skystus tualetinius muilus (nuo 1990-ųjų - AB „Panevėžio muilas“).

1998 m. 
AB „Ringuva“ išplečiama veikla - gaminami kūno ir buities priežiūros produktai. 

1999 m. 
AB „NAUJOJI RINGUVA” prisijungia akcinę bendrovę „Panevėžio muilas“.

2000 m. 
AB „NAUJOJI RINGUVA” įdiegta Kokybės vadybos sistema, kuri 2006 m. persertifikuota 
pagal tarptautinį standartą ISO 9001 : 2008 (Bureau Veritas Quality International).

2001 m. 
AB „NAUJOJI RINGUVA“ tapo PLMA (Pasaulinės Privačių Prekinių Ženklų Gamintojų 
Asociacijos) nare. Šiais metais visa gamyba perkelta į Panevėžį.

2009 m. 
Įsteigta AB „NAUJOJI RINGUVA” naujų produktų laboratorija, o sekančiais metais bendro-
vė tapo Lietuvos Biotechnologų Asociacijos nare. 

2010 m. 
AB „NAUJOJI RINGUVA” konkurse „Inovacijų prizas“ nugalėjo 
ir buvo apdovanota „Inovatyvi įmonė“ prizu „Inovatyvi įmonė“ 
kategorijoje.

IX 
DEŠIMTMEčIAI 
ISTORIJOS

2012 m. 
Įdiegtos dvi naujos pažangios technologinės gamybinės linijos, 
skirtos kieto muilo ir skystų švaros produktų gamybai.

Anuomet, Smetonos laikais, Šiaulių rajone tekanti upė 
Ringuva buvo švariausia upė visoje Lietuvoje. Siekiant 
įprasminti švaros, tyrumo, skaidrumo, balanso tarp 
žmogaus ir aplinkos siekiamybę, viena seniausių įmonių 
Lietuvoje buvo pavadinta AB „Ringuva“. Daugiau nei 
devynis dešimtmečius įmonė sėkmingai tęsia tradicijas, 
kurdama itin aukštos kokybės švaros produktus iš 
natūralių žaliavų, saugius bei tausojančius žmogaus 
sveikatą ir aplinką. 

Būtinumas palaikyti kūno švarą atsirado tada, kai 
žmogus suvokė esąs žmogumi. Archeologai nustatė, 
kad jau prieš 6000 metų buvo gaminamas muilas.

sėkmės istorija6

kas LėMė, kad aB „NauJoJI rINGuva“ 
GaMINaMas  MuILas
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zaciją ir tikslą toliau vystytis bei plėstis, 
AB „NAUJOJI RINGUVA” yra dinamiškai 
auganti bendrovė. Siekdama užtikrin-
ti itin aukštą švaros produktų kokybę 
ir technologinę pažangą, bendrovė 
nuolat investuoja į tai užtikrinančias 
priemones ir darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą. Visa akcinės bendrovės „NAU-
JOJI RINGUVA” produkcija gaminama 
pagal originalias, bendrovėje sukurtas 
receptūras. Produkcijos komponen-
tai yra kruopščiai atrenkami ir atitinka 
tarptautinius standartus. Pirmenybė 
teikiama natūralios kilmės žaliavoms: 
augaliniams ir eteriniams aliejams, vais-
tažolių ekstraktams. Žaliavų ir produk-
tų tyrimai atliekami ne tik bendrovės 
laboratorijoje, bet ir įvairiuose tyrimų 
centruose, išorės laboratorijose, uni-
versitetuose ir kitose mokslo įstaigose. 
Siekiama sukurti itin aukštos kokybės, 
konkurencingus rinkoje, efektyvius ir 
patrauklius klientams produktus, todėl 

AB „NAUJOJI RINGUVA” nuo-
lat bendradarbiauja su įvairių 
sričių mokslininkais, žymiais 
Lietuvos dermatologais, Lie-
tuvos Alergologų ir Klinikinių 
Imunologų Draugija.
 AB „NAUJOJI RINGU-
VA” 2010 m. buvo išrinkta 
„Inovatyvia įmone“ Lietuvos 
inovacijų centro ir Lietuvos 

logijų pagalba kuria gamtos įkvėptas, 
natūralias, žmogui ir aplinkai draugiškas 
švaros priemones.

Išsiskiria ypač aukšta kokybe
Dauguma švaros priemonių gamintojų 
savo produktų gamybai naudoja sinte-
tines medžiagas. Tuo siekiama pagerin-
ti produktų veikimo efektyvumą. Tačiau 

pamirštama, kad pagrindinis 
švaros tikslas yra kūno higie-
na ir sveikata. Vertindama 
vartotojų pasirinkimo laisvę 
bei galimybes, gerbdama 
partnerių siekius, AB „NAU-
JOJI RINGUVA” kuria naują 
skalbimo, namų ir kūno 
priežiūros produktų kartą, 

galvodama ne tik apie nepriekaištingą 
švarą, bet ir apie poveikį žmogaus svei-
katai ir aplinkai, kurioje įkūnija savo fi-
losofiją – produktai iš natūralių medžia-
gų, kokybiški, 
nekenksmin-
gi žmogui ir 
aplinkai. Įmo-
nės ir kolek-
tyvo didžiau-
sia vertybe ir 
turtu tampa 
kokybė.

Sėkmės 
priežastys
AB „NAUJOJI RINGUVA” yra viena di-
džiausių švaros prekių gamintojų Lie-
tuvoje. Veiklą pradėjusi prieš daugiau 
nei 90 metų, bendrovė šiandien toliau 
sėkmingai plėtoja pagrindinę savo 
veiklą – skalbiamųjų ir tualetinių mui-
lų, dušo želių, šampūnų, skystų muilų, 
skalbiklių, pramonei skirtų valymo pro-
duktų gamybą. Produkcija parduodama 
Lietuvoje su gerai žinomais prekių žen-
klais: „Smilė“, „Tindi“, „Balance“, „Ringuva“, 
„Ringuva X“, „Ringuva Plius“, „Linea“, „Ža-
liasis“, „Skalbėja“, „Fortus“, „Viva“, „Ūkiškas“. 
Gaminama produkcija taip pat ekspor-
tuojama į Švediją, Suomiją, Rusiją, Nor-
vegiją, Latviją, Estiją, Vokietiją. 
 Turėdama modernią fabriko įrangą, 
patyrusius vadovus, gerą darbo organi-

sėkMINGaI PuToJa       devyNIs dešIMTMečIus?

ki žodžiai ar gyvūnų pavadinimai reikš-
mingi ir dažni to meto kasdieniniame 
gyvenime. Be to, katė – tai švaros, o gai-
dys – puošnumo ir galantiškumo sim-
bolis lietuvių tautosakoje. Tai neabejoti-
nai susiję su muilu – juk jis neša švarą 
ir tvarką, o kartu ir puošnumą, pagaliau 
inteligenciją. Smetonos laikais Šiaulių 
rajone tekanti upė Ringuva buvo viena 
švariausių upių visoje Lietuvoje. Neat-

sitiktinai, o būtent dėl šios priežasties, 
pirmasis skalbiamasis muilas buvo pa-
vadintas „Ringuva“, kurio paskirtis, ne-
kenkiant žmogaus sveikatai ir aplinkai, 
švariai išskalbti audinius ir suteikti jiems 
gaivumo. Žengiant strategiškai svarbų 
žingsnį ir siekiant įrodyti sau ir užsieniui, 
kad Lietuva gali gaminti ne tik aukštos 
kokybės muilą, 1998 m. akcinėje ben-
drovėje „NAUJOJI RINGUVA“ veikla iš-
plečiama, pradedamos gaminti kūno, 
namų priežiūros bei kitos skalbimo 
priemonės.

Viena seniausių įmonių 
Lietuvoje
1999 metais prisijungusi akcinę ben-
drovę „Panevėžio muilas“, AB „NAUJOJI 
RINGUVA” iš esmės tapo neginčijama 
muilo gamybos lydere Lietuvoje. Be-
veik per 100 metų išpuoselėta skirtingų 
kartų patirtis leido sukurti gausų itin ko-
kybiškų švaros produktų asortimentą, 
įvertintą plataus vartotojų rato, ir pel-
nyti įvairių nacionalinių bei tarptautinių 
konkursų apdovanojimų, garantuojan-
čių AB „NAUJOJI RINGUVA” produkcijos 
gerą vardą. Bendrovė įsikūrusi gražiame 
Lietuvos regione, ant Nevėžio kranto, 
kur dirba 85-ių kvalifikuotų, patyrusių 
žmonių kolektyvas, aprūpintas techno-
logijomis ir įrengimais, tęsia ilgą ir gar-
bingą švaros prekių gaminimo istoriją, 
puoselėja tradicijas ir pažangių techno-

PASIEKIMAI
2012 m.  „Ringuva X“ koncentruotas 
dėmių valiklis su šepetėliu „Lietuvos metų 
gaminys“ konkurse apdovanotas aukso 
medaliu.

2011 m. „Tindi“ muilas vaikams be kvapių 
ir dažančių medžiagų ypač jautriai odai 
„Lietuvos metų gaminys“ konkurse apdo-
vanotas aukso medaliu.

2010 m. AB „NAUJOJI RINGUVA“ 
konkurse „Inovacijų prizas“ nugalėjo ir 
buvo apdovanota „Inovatyvi įmonė“ prizu 
„Inovatyvi įmonė“ kategorijoje. 

2010 m. „Smilė“ intymios higienos prau-
siklis su alavijais „Lietuvos metų gaminys“ 
konkurse apdovanotas sidabro medaliu.  

2010 m. „Ringuva“ skalbiamasis muilas 
su tulžimi „Populiariausia prekė“ konkur-
se pripažintas populiariausia skalbimo 
priemone.

2009 m. „Balance“ indų ploviklis „Lietuvos 
metų gaminys“ konkurse apdovanotas 
aukso medaliu.

2008 m. „Ringuva X“ purškiamas dėmių 
valiklis su tulžimi „Lietuvos metų gaminys“ 
konkurse apdovanotas aukso medaliu.

2004 m. „Linea“ Herbal kosmetinis muilas 
su medetkomis „Lietuvos metų gaminys“ 
konkurse apdovanotas aukso medaliu.

Dauguma švaros priemonių gamintojų 
savo produktų gamybai naudoja sintetines 
medžiagas. Tuo siekiama pagerinti 
produktų veikimo efektyvumą. Tačiau 
pamirštama, kad pagrindinis švaros tikslas 
yra kūno higiena ir sveikata.

pramoninkų konfederacijos rengtame 
nacionaliniame konkurse „Inovacijų pri-
zas 2010“. Šis apdovanojimas apiben-
drino intensyvų ir rezultatyvų bendra-
darbiavimą su Lietuvos mokslininkais 
tobulinant technologijas bei kuriant 
naujus pažangius švaros produktus.
 Vartotojai aktyviai domisi naujovė-
mis, vertina ir noriai naudoja lietuviškus 
produktus, kurie gaminami iš natūralių 
žaliavų, yra saugūs bei tausojantys žmo-
gaus sveikatą ir aplinką. Ši tendencija 
itin džiugina, nes AB „NAUJOJI RINGUVA” 
vartotojams gali pasiūlyti platų natūralių, 
alergologų ir dermatologų patikrintų, 
pažangių švaros produktų asortimentą.
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www.ringuva.lt gausite net 20% nuolaidą! 
Nuolaida galioja 2013 08 01 – 2013 11 01. Akcinėms prekėms nuolaida netaikoma.

Draugaukime socialinėje erdvėje!               www.facebook.com/naujojiringuva



Ar zinote,      

   kad... 

,

Teisingą užduoties atsakymą su prierašu KONKURSAS siųskite el. 
paštu konkursas@ringuva.lt iki 2013 m. spalio 1 d. Laiške taip 
pat nurodykite savo vardą, pavardę ir miestą. 

Trys laimėtojai bus atrinkti atsitiktinės atrankos būdu ir informuoti asmeniškai. 
Kiekvienas laimėtojas gaus po 100 Lt vertės  „Ringuva“ švaros priemonių rinkinį! Sėkmės! 

kryŽIaŽodIs

JeI PradINGTų 
SpALvoS?
Kas tada nutiktų? Būtų liūdna ir nyku. 
O tarp suvešėjusių žolynų sunkiai 
įžiūrėtume tupintį kiškutį, voveraitę 
ar ančiuką. Netiki? Pabandyk surasti 
visus šiame paveikslėlyje pasislėpusius 
gyvūnus, o, suradęs juos, nuspalvink!

Nuspalvintą paveiksliuką iškirpk arba nufoto-
grafuok ir siųsk adresu AB „NAUJOJI RINGU-
VA“, Staniūnų g. 1, LT - 35179 Panevėžys, Lietuva 
arba el. paštu konkursas@ringuva.lt iki 2013 
m. spalio 1 d. Nepamiršk nurodyti savo vardo, 
pavardės ir miesto. Bus atrinkti trys spalvingiau-
sių paveiksliukų autoriai ir apdovanoti 50 Lt 
vertės „Tindi“ vaikų kūno ir plaukų priežiūros 
produktų rinkiniais.

Spalvinu, siunčiu, 

LAIMIU!

•	 Jautiesi liūdnas? Facebook gali tau padė-
ti. „Portsmouth“ universtiteto mokslininkai nustatė, kad 
socialinės žiniasklaidos vartotojams, pažvelgus į savo 
nuotraukas iš tų laikų, kai jautėsi laimingi, nuotaika žen-
kliai pagerėdavo.

•	 3,6	kg	–	tai	riebalų kiekis, kurį galite 
numesti per metus, jei stovėsite kiekvieną dieną 
po 3 valandas.

•	 Mokslininkai	 teigia,	 kad	 35% moterų 
savo sportinę aprangą plau-
na tik kas trečią treniruotę, ta-
čiau bakterijos, esančios suprakaituotuose rūbuose, 
gali sukelti įvairius sveikatos sutrikimus – nuo spuo-
gų atsiradimo iki odos uždegimų. Rekomenduojama 
sportinę aprangą skalbti kuo dažniau.

•	 Plikant	 arbatą	 svarbi	 kiekviena	 minutė.	Arba-
tos plikymas puodelyje 5 mi-
nutes, padidina antioksidantų 
kiekį joje iki 60%.

Šaltinis ZEST UK
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AB „NAUJOJI RINGUVA“, Staniūnų g. 1, LT - 35179 Panevėžys, Lietuva  •  Tel. +370 45 57 12 76  •  faks. +370 45 43 68 05  •  el. paštas: info@ringuva.lt  •  www.ringuva.lt
firminės parduotuvės: Staniūnų g. 1, Panevėžys  •  Pramonės pr. 16 (PC URMAS), Kaunas  •  Taikos pr. 80 (Naujas turgus), Klaipėda. 


