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Dobroczynne
działanie masażu
pielęgnacyjnego

Co to jest masa¿, wskazania, przeciwwskazania
Masa¿em nazywamy zespó³ ruchów wywieraj¹cych ucisk na
tkanki ustroju. Masa¿ powinien byæ wykonywany przez osobê
masuj¹c¹ zgodnie z przebiegiem miêśni, naczyñ krwionośnych
i limfatycznych. Podstawowa zasada to masowanie zawsze
zgodnie z kierunkiem przep³ywu krwi ¿ylnej (w stronê serca).
Masa¿ cechuje pewnego rodzaju rytmicznośæ i tempo, które
nie mo¿e byæ ani za wolne, ani za szybkie. Podczas masa¿u nie
mo¿na zbyt mocno naci¹gaæ skóry. Do podstawowych ruchów
masa¿u zaliczamy: g³askanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie oraz wibracje. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e masa¿ zawsze zaczynamy i koñczymy ruchem g³askania. Masa¿ d³oni i stóp jest
bardzo wa¿ny podczas pielêgnacji w gabinecie kosmetycznym.
Czêsto stanowi uzupe³nienie podstawowych zabiegów takich
jak manicure czy pedicure.
Wskazania do masa¿u skóry d³oni i stóp:
a) Ogólne – stres, przemêczenie, nadpobudliwośæ nerwowa,
bóle miêśniowe, lekkie bóle stawowe bez stanu zapalnego,
nerwice
b) Ze strony skóry – zwiotczenie, zmarszczki, suchośæ, szorstkośæ, pogrubienie lub ścieñczenie naskórka
c) Ze strony paznokci – ³amliwośæ, kruchośæ, ścieñczenie, ogólna z³a kondycja paznokci
Przeciwwskazania do masa¿u skóry d³oni i stóp:
a) Ogólne: wysoka temperatura cia³a, choroby zakaźne, ¿ylaki
podudzi i uda, zaburzenia kr¹¿enia obwodowego du¿ego
stopnia, mia¿d¿yca naczyñ krwionośnych
b) Ze strony skóry: stany zapalne skóry, przerwanie ci¹g³ości
naskórka, czynna alergia, egzema, owrzodzenia, grzybica,
dro¿d¿yca, zmiany niewiadomego pochodzenia, obrzêk
wa³ów paznokciowych.

Krótka lekcja masa¿u
Wszystkie ruchy g³askania, rozcierania, ugniatania na d³oni wykonywane s¹ w tej samej kolejności. Pocz¹wszy od paliczków, śródrêcza, kciuka i stawu nadgarstkowego, oraz grzbietu i wewnêtrznej powierzchni d³oni.
Nr 1 Ruch g³askania wykonujemy na pocz¹tku i na koñcu zabiegu,
podtrzymuj¹c jedn¹ rêk¹ d³oñ klientki, a drug¹ przyg³askujemy
ca³¹ powierzchniê d³oni (zewn. i wewn.)
Nr 2 ujmuj¹c kolejno ka¿dy palec kciukiem i palcem wskazuj¹cym
g³aszczemy ka¿dy palec od koñca palca ku górze.
Nr 3,4 Nastêpnie przechodzimy masuj¹c na śródrêcze d³oni i staw
nadgarstkowy.
Nr 5, 6, 7 Ruchy g³askania, rozcierania i ugniatania wykonujemy
równie¿ na wewnêtrznej stronie d³oni.
Nr 9, 10, 11, 12, 13, 14 Na koniec wykonujemy æwiczenia bierne
polegaj¹ce na wykonywaniu ruchów obrotowych, napinaniu miêśni
przy ucisku przez masa¿ystê. Ma to na celu wzmocnienie miêśni.
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Wp³yw masa¿u na skórê, miêśnie i inne narz¹dy
Masa¿ wp³ywa zarówno na skórê, miêśnie i inne narz¹dy takie
jak uk³ad krwionośny, limfatyczny, kostny oraz uk³ad nerwowy.
Wiadomo, ¿e skóra jest w sta³ej ³¹czności z uk³adem nerwowym.
Dlatego masa¿ wzmacnia i zwiêksza odpornośæ ca³ego sytemu
nerwowego.
Wp³yw masa¿u na skórê: powoduje jej lepsze ukrwienie
a przez to od¿ywienie. Dzia³a równie¿ jak peeling z³uszczaj¹c
warstwê rogow¹ naskórka. Masa¿ pobudza naskórek do odnowy.
Wp³yw masa¿u na miêśnie: na skutek zwiêkszonego dop³ywu krwi têtniczej miêśnie staj¹ siê lepiej od¿ywione. Dochodzi
tak¿e do usuniêcia produktów przemiany materii, które naczy84
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niami ¿ylnymi s¹ przepchniête w kierunku serca. Ka¿dy ruch
masa¿u wp³ywa inaczej na miêśnie np. ruch g³askania opró¿nia
naczynia powierzchowne przez co umo¿liwia dop³yw krwi do
miêśni, natomiast ruch oklepywania obni¿a napiêcie miêśni.
Ruch ugniatania powoduje rozluźnienie zrostów, blizn oraz
zwiêksza sprê¿ystośæ miêśni.
Wp³yw masa¿u na uk³ad krwionośny i limfatyczny: w trakcie masa¿u dochodzi do opró¿nienia naczyñ ¿ylnych i limfatycznych zwiêkszaj¹c przez to dop³yw krwi têtniczej do masowanego odcinka. Dochodzi do przekrwienia powoduj¹c rozszerzenie naczyñ w³osowatych oraz ma³ych têtniczek. W trakcie masa¿u dochodzi do zwiêkszonego kr¹¿enia limfy co powoduje zwiêkszon¹ czynnośæ gruczo³ów.
Wp³yw masa¿u na uk³ad kostny: podczas systematycznego
wykonywania masa¿y dochodzi do wzmocnienia wi¹zade³
oko³ostawowych, zwiêksza siê równie¿ spoistośæ kości.
Wp³yw masa¿u na uk³ad nerwowy: w trakcie wykonywania
masa¿u takie ruchy jak g³askanie bêd¹ wp³ywaæ na uk³ad nerwowy uspokajaj¹co (równie¿ na nerwy czuciowe). Natomiast
wibracja i oklepywanie wp³ywaj¹ pobudzaj¹co.

Kiedy zalecamy masa¿ d³oni i stóp – w przypadku
jakich zmian czy dolegliwości
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Masa¿ mo¿e byæ uzupe³nieniem niektórych zabiegów stosowanych w gabinecie kosmetycznym, a tak¿e jako samoistny
zabieg na niektóre dolegliwości dotycz¹ce d³oni i stóp. Masa¿
powinniśmy w³¹czyæ do pielêgnacji przy upośledzonym wch³anianiu substancji czynnych, kiedy nie widzimy skuteczności
dotychczasowej pielêgnacji. Masa¿ jest jedn¹ z metod skutecznego sposobu wprowadzania substancji od¿ywczych w g³¹b
naskórka. Zaburzenia wch³aniania mog¹ byæ spowodowane
np. zbyt grubym naskórkiem w obrêbie stóp czy nawet d³oni,
nadmiernym rogowaceniem lub ścieñczeniem na skutek starzenia siê organizmu. Masa¿ z w³¹czeniem ruchów drena¿u
zalecamy przy obrzêkach na skutek np. d³ugotrwa³ej pracy przy
komputerze, podczas d³ugotrwa³ej pozycji stoj¹cej, przy niewielkim obrzêku u kobiet ciê¿arnych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
wszelkiego rodzaju obrzêki mog¹ byæ objawem chorób np.
uk³adu kr¹¿enia czy nerek. Wówczas zalecamy klientowi, aby
odwiedzi³ lekarza. Masa¿ mo¿emy wykonaæ tak¿e przy lekkich
bólach stawowych bez ostrego stanu zapalnego powoduj¹c
przy tym rozgrzanie masowanego odcinka i przyniesienie ulgi
klientowi. Dobroczynny wp³yw ma tak¿e w przypadku utraty
elastyczności przez skórê i miêśnie, stanach po odmro¿eniach
w celu usprawnienia naczyñ krwionośnych, zmiêkczenia blizn
czy przywróceniu lepszej kondycji skóry. W pielêgnacji d³oni
i stóp masa¿ powinien staæ siê nieodzownym elementem
wzbogacaj¹cym zabieg.

Jakie zabiegi pielêgnacyjne mo¿na wzbogaciæ
masa¿em – a jakie s¹ przeciwwskazaniem
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Wzbogacenie masa¿em pielêgnacji d³oni i stóp daje nam lepsze
efekty i pozwala na osi¹gniêcie celu jaki za³o¿yliśmy na pocz¹tku zabiegu. Masa¿ mo¿emy zastosowaæ podczas nak³adania
masek od¿ywczych, przed parafinoterapi¹, podczas aromaterapii (masa¿ aromaterapeutyczny) z wykorzystaniem leczniczych
w³aściwości olejków eterycznych, w zabiegach na poc¹ce siê
stopy czy przy pêkaj¹cej skórze piêt. Masa¿u nie powinno siê
³¹czyæ z zabiegami termicznymi (lampa sollux z czerwonym
filtrem) czy po zabiegu parafinoterapii ze wzglêdu na silne
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przekrwienie i podwy¿szenie temperatury poddanego terapii
obszaru cia³a np. d³onie, stopy. Masa¿u nie powinnyśmy równie¿
stosowaæ w czasie zabiegów niweluj¹cych obrzêki i uszczelniaj¹cego ściany naczyñ krwionośnych, czêsto stosowanych przy
popêkanych naczyniach krwionośnych. Mo¿e to spowodowaæ
otarcie naskórka, ból a nawet mikrowylewy. Zaleca siê wówczas
drena¿ limfatyczny (ruchy przepychaj¹ce).

Od czego s¹ zale¿ne efekty masa¿u – ilośæ zabiegów, rodzaj masa¿u, czas zabiegu
G³ównym celem masa¿u kosmetycznego jest utrzymanie skóry
i miêśni w dobrej kondycji. Aby masa¿ przyniós³ zamierzony cel
musi byæ dobrze wykonany – zgodnie z przebiegiem miêśni,
naczyñ krwionośnych i limfatycznych. Wa¿ny jest czas trwania
masa¿u, ilośæ zabiegów i rodzaj ruchów. Tempo masa¿u oraz
jego intensywnośæ bêdzie zale¿ne od elastyczności skóry, grubości skóry, oraz stopnia napiêcia miêśni. Im skóra cieñsza, ma³o
elastyczna tym ruchy powinny byæ ³agodniejsze. Przy skórze
grubej i dobrze napiêtych miêśniach mo¿emy stosowaæ ruchy
mocne i intensywne. Aby masa¿ by³ efektywny powinien byæ
wykonany w seriach. Przeciêtna seria wynosi od 10 do 15 zabiegów – trzy, dwa czy jeden raz w tygodniu. Ka¿dy ruch powtarza siê od 2 do 5 razy. Czas trwania masa¿u nie powinien
byæ krótszy ni¿ 30 min. (15 min na ka¿d¹ d³oñ lub stopê).
Istotne jest dobranie odpowiedniego środka poślizgowego,
który bêdzie mia³ na celu oprócz u³atwienia ruchów masa¿u,
tak¿e funkcje od¿ywcze dla naskórka. Celem zabiegu jest
tak¿e zrelaksowanie osoby masowanej, uspokojenie, wyrównanie oddechu a przez to lepsze ukrwienie skóry. Najlepsz¹
por¹ dnia jest późne popo³udnie lub wieczór, aby klient ju¿ nie
wykonywa³ np. czynności zawodowych. Nale¿y pamiêtaæ, aby
masa¿ by³ wykonywany przy muzyce relaksacyjnej i w spokojnej
atmosferze. Masa¿ysta nie powinien wykonywaæ go w pośpiechu, nerwowości lub sugerowaæ, ¿e ma ma³o czasu.
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Środki poślizgowe stosowane do wykonania zabiegu
Podczas masa¿u stosuje siê środki poślizgowe, które maj¹ na
celu u³atwienie ruchów masa¿u, a tak¿e wnikaj¹ w g³¹b naskórka od¿ywiaj¹c go, regeneruj¹c a nawet lecz¹ niektóre
dolegliwości. Wyró¿niamy preparaty p³ynne, pó³p³ynne, talki
tj. oliwki, balsamy, olejki eteryczne, kremy, galarety, mas³a,
maski. Pamiêtamy, ¿e na ka¿dym preparacie na którym chcemy
wykonaæ masa¿, powinna byæ zamieszczona informacja, ¿e
mo¿e byæ u¿ywany do masa¿u. Środek poślizgowy powinniśmy
dobieraæ indywidualnie dla ka¿dego klienta. Bêdzie to zale¿a³o od objawów skórnych np. suchośæ, szorstkośæ skóry czy
pêkaj¹ca skóra piêt. Przy tych objawach najlepiej wybraæ preparaty, które w swoim sk³adzie bêd¹ mia³y takie sk³adniki jak
olej annato, migda³owy, winogronowy, jojoba, olej z nasion
orzechów Sacha Inchi, olej sojowy, olej avakado. Sk³adniki te
silnie nawil¿aj¹ i nat³uszczaj¹ odbudowuj¹c przy tym p³aszcz
hydrolipidowy. Maj¹ dzia³anie przeciwstarzeniowe, regeneruj¹ce i silnie od¿ywcze. Poza tym dzia³aj¹ ³agodz¹co przy niektórych schorzeniach skórnych. Inne objawy to: nadmiernie
poc¹ce siê stopy. Tutaj środkiem poślizgowym powinny byæ
preparaty lekkie np. ¿ele, talki, kremy z dodatkiem olejków
eterycznych, które maj¹ dzia³anie antygrzybicze np. olejek cyprysowy, olejek z drzewa herbacianego, eukaliptusowy czy
miêtowy. W przypadku popêkanych naczyñ krwionośnych
86
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zalecamy delikatny masa¿ na bazie ¿eli, które w swoim sk³adzie
powinny zawieraæ np. witaminê C, rutynê, wyci¹g z oliwki
europejskiej, flawonoidy. Pamiêtajmy, ¿e w przypadku obrzêków wykonujemy drena¿ limfatyczny.
Nie stosujemy „przypadkowych” preparatów kosmetycznych
do masa¿u. Na etykietach produktów kosmetycznych powinna
byæ informacja czy dany preparat mo¿e byæ u¿yty do masa¿u.
Pamiêtajmy, ¿e ka¿dy kosmetyk ma swój cel w pielêgnacji i nie
ka¿de sk³adniki mog¹ byæ doprowadzane do rozgrzania, które
wydziela siê podczas ruchów masa¿u. A poza tym nie wszystkie sk³adniki mog¹ dawaæ poślizg i np. preparat wa³kuje siê
podczas masa¿u.
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Jak wzbogaciæ zabieg masa¿u
Aby masa¿ sta³ siê wyj¹tkowy i sprawi³, ¿e klient poczuje siê
rozluźniony, zrelaksowany i zadowolony z naszej us³ugi, mo¿emy wzbogaciæ go poprzez zastosowanie niektórych metod
czy technik. Podczas masa¿u mo¿emy w³¹czyæ Vapozon z ciep³¹ par¹, która pozwoli na szybsze rozgrzanie skóry, a przez to
lepsze wch³oniêcie zwi¹zków czynnych zawartych w środku
poślizgowym. W przypadku lekkich obrzêków czy tzw. objawu
„ciê¿kich nóg” zw³aszcza w upalne dni mo¿emy zastosowaæ
podczas masa¿u ch³odn¹ parê Vapozonu, która przyniesie ulgê
obola³ym stopom czy d³oniom. Masa¿ mo¿emy wykonaæ podgrzewaj¹c preparaty kosmetyczne przeznaczone do masa¿u s¹
to: maski, oleje bazowe z dodatkiem olejków eterycznych,
gotowe olejki do masa¿u. W ten sposób dochodzi do uwolnienia siê substancji czynnych i lepszego ich wch³oniêcia w g³¹b
skóry. Poza tym ciep³o daje przyjemne odczucia dla klienta
pozwalaj¹c mu na przyjemny relaks. Wykorzystanie kamieni do
masa¿u jest bardzo dobr¹ metod¹ w przypadku np. terapi po
odmro¿eniach czy bólach stawowych. Podgrzane kamienie
mo¿na daæ klientowi w d³oñ, aby przed masa¿em spowodowaæ
rozgrzanie skóry, miêśni oraz rozszerzenie naczyñ krwionośnych. A nastêpnie przyst¹piæ do masa¿u na tak ocieplonych
d³oniach. Mniejszymi kamieniami mo¿emy wykonywaæ poszczególne ruchy np. g³askanie czy lekkie rozcieranie. Ciep³o oddane przez kamienie na stopach czy d³oniach na pewno przyniesie ulgê, odprê¿enie i poczucie komfortu w naszym gabinecie.
Pamiêtajmy równie¿ o kadzide³kach, kominkach, suszu kwiatów
czy owoców. Zapach starajmy siê dobieraæ do upodobañ klienta i rodzaju wykonywanego masa¿u.
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Efekty masa¿u wykonanego na d³oniach i stopach
Efekty masa¿u bêd¹ widoczne wtedy, kiedy zostanie on wykonany prawid³owo technicznie i w seriach zabiegu. Skóra po
masa¿ach jest lepiej ukrwiona, zregenerowana i od¿ywiona.
Widaæ lepsze napiêcie nie tylko skóry, ale i miêśni. Dochodzi
do wyg³adzenia naskórka przez co staje siê on jaśniejszy i delikatniejszy. W trakcie masa¿u dochodzi do pobudzenia funkcji
obronnych organizmu i np. w przypadku popêkanej skóry piêt
dochodzi do ³atwiejszego gojenia siê tych pêkniêæ, a tak¿e
zapobiega powstaniu nowych. Zwiêkszenie tych mechanizmów
zapobiega równie¿ otarciom, stanom zapalnym, odparzeniom,
a tak¿e reguluje wydzielanie potu. Masa¿ pielêgnacyjno-relaksacyjny to nie tylko dotyk, ale i zestaw poszczególnych ruchów.
W masa¿u podchodzimy do klienta tak¿e holistycznie dbaj¹c
zarówno o ogóln¹ kondycjê jego cia³a, jak i o procesy emocjonalne.
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