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dlaczego warto wykonywać masaż
na preparatach wzbogaconych
w aktywne substancje czynne.
Masa¿ ma ogromny wp³yw na ca³y organizm
cz³owieka. Dzia³a na tkanki ustroju, a tak¿e
na jego uk³ady. Siêgaj¹c po preparaty
kosmetyczne przeznaczone do masa¿u jako
środki poślizgowe warto zwróciæ uwagê
na ich sk³ad. Na rynku jest wiele specyfików
do masa¿y pocz¹wszy od oliwek
wzbogaconych w witaminy po preparaty
bogato zmodyfikowane przeznaczone do
poszczególnych czêści cia³a czy do stosowania
w określonych schorzeniach ogólnych np. bóle
miêśni, stawów, stany po urazach lub
dotycz¹cych skóry np. suchośæ, szorstkośæ,
utrata elastyczności, zmarszczki czy keloidy.
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Oprócz dzia³ania leczniczo pielêgnacyjnego masa¿ wp³ywa
fantastycznie na nasze samopoczucie daj¹c uczucie odświe¿enia, przyp³ywu energii i dobrego samopoczucia. Dlatego wa¿ny jest w³aściwy dobór preparatu do masa¿u tj. jego konsystencja, sk³ad, zapach dobrane indywidualnie do potrzeb klienta.

Przeznaskórkowe wnikanie substancji czynnych
(mechanizm)
Wnikanie substancji zale¿y od wielu czynników min. od w³aściwości chemicznych i fizycznych zwi¹zku chemicznego, stê¿enia,
stanu skóry, charakteru pod³o¿a kosmetycznego, substancji
pomocniczych, stopnia przenikania substancji aktywnych.
Bardzo istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na przenikanie
przeznaskórkowe jest pod³o¿e kosmetyczne. I tak mo¿e ono
powodowaæ aktywne lub bierne wch³anianie substancji czynnych w zale¿ności od w³asnego sk³adu chemicznego. Aby
zwiêkszyæ wch³anianie substancji czynnych np. z fazy olejowej
stosuje siê oleje roślinne zawieraj¹ce nienasycone kwasy t³uszczowe np. olej s³onecznikowy, olej z pestek winogron. Czyli
cz¹steczki lipofilne ³atwiej przenikaj¹ przez warstwê rogowa
ni¿ hydrofilne. Pod³o¿a kosmetyczne mog¹ równie¿ zawieraæ
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zwi¹zki powierzchniowo czynne, które z ³atwości¹ wnikaj¹ do
warstwy rogowej i rozluźniaj¹c j¹ zwiêkszaj¹ tym samym wch³anianie substancji czynnych.
Jedn¹ z form pod³o¿a, które wprowadzaj¹ substancje czynne
s¹ liposomy. Maj¹c podwójn¹ warstwê fosfolipidów mog¹
transportowaæ substancje lipofilowe, a dziêki pêcherzykom
wodnym hydrofilowe.
Je¿eli chodzi o charakter fizykochemiczny substancji czynnej
to najlepiej wch³aniaj¹ siê cz¹steczki ma³e (im mniejsza tym
stopieñ penetracji wiêkszy). Substancje lipofilowe natomiast
zatrzymuj¹ siê na poziomie warstwy rogowej i trudno jest takim
sk³adnikom jak np. mas³o karite, mas³o kakaowe, retinoidy, olej
rycynowy, skwalen, wosk itp. dostaæ siê w g³êbsze warstwy
naskórka. Zatrzymuj¹ siê na poziomie cementu miêdzykomórkowego. Natomiast cz¹steczki hydrofilowe wykazuj¹ du¿¹
przenikalnośæ przy maksymalnie nawodnionej skórze.
Wyró¿niamy mechanizmy penetracji :
Transdermalny – przezkomórkowe czyli przez komórki skóry
i prostopadle do jej powierzchni. Tutaj dochodzi do przedostania
siê ma³ych cz¹steczek rozpuszczalnych w wodzie i w t³uszczach.
transepidermalny – miêdzykomórkowe czyli przenikanie wzd³u¿
krêtych przestrzeni miêdzykomórkowych (cement miêdzyko-
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mórkowy). Najbardziej efektywne w przypadku cz¹steczek lipofilowych.
transfolikularny – przez przydatki skórne (gruczo³y ³ojowe
i mieszki w³osowe)
Proces przenikania przez skórê polega na zjawisku dyfuzji
biernej i zachodzi na ka¿dym poziomie skóry.
Proces ten obejmuje kilka faz przechodzenia cz¹steczki w g³êbsze warstwy naskórka. Jedn¹ z pierwszych jest warstwa rogowa naskórka, która jest trudna do pokonania ze wzglêdu na
swoj¹ budowê (obecny p³aszcz hydrolipidowy). Wykonanie
peelingu chemicznego w du¿ym stopniu spowoduje lepsze
przenikanie cz¹steczki w g³êbsze warstwy naskórka. Nastêpnie
cz¹steczki pokonuj¹c warstwê rogow¹ dyfunduj¹ przez uwodnione warstwy naskórka przenikaj¹c do hydrofilowej skóry
w³aściwej. Obecnośæ naczyñ krwionośnych w g³êbszych warstwach umo¿liwia wnikniêcie cz¹steczki do ustroju co w dzia³aniu terapeutycznym jest wskazane natomiast w kosmetyce
nie zawsze jest efektem korzystnym. Dlatego wa¿na jest znajomośæ w³aściwości sk³adników danego kosmetyku.

Charakterystyka surowców i substancji aktywnych najczêściej stosowanych w preparatach
do masa¿u (charakterystyka dzia³ania)
Surowce i substancje aktywne zawarte w preparatach do masa¿u to najczêściej :
• witaminy A, E witaminy rozpuszczalne w t³uszczach. Dzia³aj¹ stymuluj¹co na komórki skóry w³aściwej, reguluj¹
proces keratynizacji naskórka, wp³ywaj¹ na równowagê
wodno-t³uszczow¹ likwiduj¹c szorstkośæ i suchośæ skóry,
dzia³aj¹ na skórê od¿ywczo, wyg³adzaj¹co i nawil¿aj¹co
zapobiegaj¹c jej wiotczeniu. S¹ silnymi antyutleniaczami
• t³uszcze i oleje roślinne np. olej z pestek winogron, wyci¹gi
z oliwek, mas³o kakaowe, olej z kie³ków pszenicy. S¹ przyjazne dla skóry poniewa¿ ich w³aściwości s¹ podobne do
lipidów skóry. Bior¹ udzia³ w podziale komórkowym, regeneruj¹ lipidy cementu miêdzykomórkowego, regeneruj¹
naskórek suchy i popêkany. Hamuj¹ procesy fizjologicznego
starzenia skóry. Maja równie¿ du¿e znaczenie w leczeniu
wielu dermatoz. Pozostawiaj¹ na skórze delikatny ochronny film nadaj¹c skórze poślizg podczas wykonywania masa¿u
• olejki eteryczne otrzymuje siê z dowolnych roślin z ich
owoców, pestek, nasion, kwiatów. Maj¹ szerokie zastosowanie w kosmetyce pocz¹wszy od pielêgnacji po aromaterapiê i dzia³anie lecznicze. W kosmetyce stosowane s¹
w olejach do masa¿u, kompresach, k¹pielach Spa, preparatach do pielêgnacji twarzy stóp, d³oni oraz ca³ego cia³a. Maj¹
dzia³anie rozgrzewaj¹ce, poprawiaj¹ce kr¹¿enie, p/zapalne,
a tak¿e dezynfekuj¹ce np. w pielêgnacji skóry tr¹dzikowej.
Olejki eteryczne odgrywaj¹ du¿¹ rolê w pielêgnacji stóp
i d³oni np. nadmierna potliwośæ, grzybica, dro¿d¿yca posiadaj¹c w³aściwości p/bakteryjne, p/grzybicze

• oleje, t³uszcze mineralne np. olej parafinowy, wazelina.
Tworz¹ na powierzchni skóry barierê okluzyjn¹, która hamuje utratê wody do otoczenia zapobiegaj¹c wysuszeniu
naskórka.
• t³uszcze, woski, oleje zwierzêce np. wosk pszczeli, wosk
owczy, lanolina. Substancje te reguluj¹ gospodarkê wodn¹
skóry i zmiêkczaj¹ naskórek
• alkohole np. cetylowy który sprawia, ¿e skóra staje siê
miêkka i delikatna
A tak¿e wiele innych substancji, które dzia³aj¹ od¿ywczo i regeneruj¹co na skórê np.: algi, wyci¹gi zio³owe – kolendra,
miêta pieprzowa, goździk, tymianek itp.

Dobór kosmetyku (preparatu do masa¿u) w zale¿ności od stanu (dolegliwości) skóry
Dobieraj¹c preparat do masa¿u bierzemy po uwagê rodzaj i stan
skóry, dolegliwości jakie wystêpuj¹ na skórze. Oprócz tego
indywidualnie dla ka¿dego klienta dobieramy zapach. Jest to
bardzo wa¿ne gdy¿ niektóre olejki s¹ bardzo silne i mog¹ powodowaæ bóle g³owy i ogólne rozdra¿nienie. Przyjemny zapach
zapewnia komfort zarówno pacjentowi jak i kosmetyczce.
W gabinecie kosmetycznym spotykamy siê najczêściej z suchości¹, szorstkości¹, pêkniêciami skóry. Dotyczy najczêściej skóry
r¹k, stóp. Inne dolegliwości to bole miêśni grzbietu i karku,
bóle koñczyn górnych i dolnych pojawiaj¹ce siê po przeci¹¿eniach czy wysi³ku fizycznym itp.
Sucha, szorstka, zniszczona skóra: stosujemy oleje, ¿ele,
kremy, maski do masa¿u z takimi substancjami jak np. olej ze
s³odkich migda³ów, awokado, pestek winogron fitosterole, vit.
A, E, mas³a shea, kakaowe. Pamiêtamy, aby środki do masa¿u
skóry bardzo suchej mia³y dobry poślizg poniewa¿ bardzo ³atwo
mo¿e dojśæ do podra¿nienia i zataræ naskórka. Ogrzewaj¹c
oleje i mas³a w miseczce z ciep³¹ wod¹ tu¿ przed masa¿em
wywo³uje przyjemne uczucie ciep³a i odprê¿enie.
Bóle miêśni stóp i d³oni po wysi³ku, zmêczeniu: stosujemy
preparaty z olejkami eterycznymi tj. geranium, cynamonowiec,
miêta pieprzowa, s³odka pomarañcza, vit.E
„Zimne stopy i d³onie” – w celu poprawienia kr¹¿enia i rozgrzania naskórka najlepiej podgrzaæ oleje z dodatkiem takich
substancji jak: papryka, imbir, cynamon
Zwiotczenie skóry d³oni – w celu napiêcia skóry, od¿ywienia,
regeneracji stosujemy ekstrakt z ogórecznika który dzia³a antiaging., wyci¹gi z trawy afrykañskiej, vit A, E,
Nadmiernie poc¹ca skóra stóp – preparaty do masa¿u z dodatkiem takich olejków jak laurowy, goździkowy,
Mo¿emy tak¿e sami komponowaæ oleje do masa¿u dodaj¹c do
oleju bazowego np. olej z oliwek odpowiedni olejek eteryczny
w ilości 1 ³y¿ka sto³owa oleju bazowego + 3 krople olejku
eterycznego.
Wykonanie masa¿u pozwoli nie tylko na uzyskanie miêkkiej,
jedwabnej skóry, ale równie¿ uczucie odprê¿enia, świe¿ości
a czasami z³agodzenie zmêczenia czy nawet bólu.
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Technika wykonania masażu
rozluźniającego napięcie mięśni
– masaż uciskowy

Opracowanie:
Iwona Nolbert
Dyrektor ds. Szkoleñ DelaWell
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Oprócz masa¿u tradycyjnego d³oni mo¿emy w przypadku
zwiêkszonego napiêcia i bólu miêśni wykonaæ masa¿ z wykorzystaniem zwiêkszonego ucisku w poszczególnych obszarach
d³oni. Powoduje to zwiêkszenie elastyczności i wytrzyma³ości
aparatu wiêzad³owego. Ruchy masa¿u z u¿yciem ucisku pobudzaj¹ receptory elementów oko³ostawowych tj. wiêzad³a, torebka stawowa, ściêgna. Poprzez ucisk mo¿emy obni¿yæ napiêcie miêśniowe wywo³uj¹c reakcje miejscowe i ogólne w
postaci zmniejszenia bólu, uczucia lekkości i odprê¿enia ogólnego. Po wykonaniu podstawowego masa¿u tj. g³askania,
rozcierania, ugniatania, wibracji rozpoczynamy ucisk poszczególnych partii i d³oni.

W masa¿u stosujemy ró¿ne techniki np. pobudzaj¹ca, która
polega na zastosowaniu rytmicznego i mocnego ucisku (czas
trwania ucisku wynosi 0d 5 do 10 s) pamiêtamy,aby nie przekraczaæ granicy bólu. Nastêpna to technika uspokajaj¹ca gdzie
stosujemy tempo wolne, ³agodne powoli zwiêkszaj¹c si³ê ucisku.
Mo¿na zastosowaæ obie naprzemiennie.
Stosujemy ró¿nego rodzaju uciski np. odrywaj¹cy, sta³y, okrê¿ny, ucisk i lekkie ruchy rozci¹gaj¹ce np. palców d³oni, ruchy
w przód i ty³.
Do masa¿u najlepiej u¿yæ oleje z dodatkiem olejków rozgrzewaj¹cych i zakoñczyæ zabieg na³o¿eniem ciep³ej parafiny.
Oto niektóre ruchy ucisku podczas masa¿u d³oni:

Kciukami obu r¹k lekko naci¹gamy grzbiet d³oni ruchem w dó³.
Powtarzamy 4x

Taki sam ruch wykonujemy w ok. nadgarstka, ale zwiêkszaj¹c
ucisk (mo¿na wykonaæ ruch okrê¿ny i pulsacyjnie uciskaæ)
powtarzamy 4x
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Zgiêtymi palcami chwytamy palce klienta i dośæ mocno naci¹gamy ca³¹ d³oñ podtrzymuj¹c okolice nadgarstka. Mo¿emy
rozpocz¹æ od lekkiego naci¹gania a w trakcie wykonywania
zwiêkszaæ si³ê. powtarzamy 4x. W trakcie naci¹gania lekko
uciskamy palcami -paliczki klientki.

Na wewnêtrznej stronie d³oni uciskamy dośæ mocno k³êb i k³êbik, a palcami u³o¿onymi pod spodem na zewn. str. d³oni wypychamy środek śródrêcza w górê. Powtarzamy 4x

Taki sam ruch wykonujemy przesuwaj¹c siê w stronê paliczków.
Powtarzamy 4x

Ucisk wykonujemy ruchem zygzakowatym przesuwaj¹c siê
w kierunku od nadgarstka w kierunku paliczków i z powrotem.
Powtarzamy 4x
Koñcz¹c masa¿ wykonujemy delikatnie ruch g³askania na ca³ej
d³oni ok. 2-3min.
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