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Przewodnik po medycynie estetycznej

TERAPIA

ma nualna

Zabiegi manualne mają udowodnione działanie
terapeutyczne. Warto sprawdzić to na sobie. Dwa opisane
poniżej ujędrnią skórę, wygładzą zmarszczki i poprawią owal.
Przy okazji to półtorej godziny relaksu.
BASKIN FACE THERAPY

o nowa metoda masażu odmładzającego, opracowanego i wykonywanego
przez fizjoterapeutkę. Wykorzystuje się w niej uznane i stosowane od lat techniki fizjoterapii, między innymi masaż mięśniowo-powięziowy, terapię punktów
spustowych, terapię manualną twarzy CRAFTA, osteopatię estetyczną, masaże
liftingujące i drenaż limfatyczny. – Połączyłam najefektywniejsze techniki sprzyjające
odmładzaniu, zdrowiu, a także odzyskaniu wewnętrznej równowagi oraz dobrego
samopoczucia – mówi autorka metody Anna Cicha. Baskin Face Therapy jest alternatywą dla zabiegów z użyciem wypełniaczy i botoksu. Daje fantastyczne efekty,
ponieważ dba o zachowanie jędrności skóry, dobrej kondycji mięśni i prawidłowego
funkcjonowania układu limfatycznego, co przyczynia się do poprawienia wyglądu
i zdrowia naszej twarzy. Przy spokojnej muzyce, wśród zapachów stosowanych w aromaterapii, fizjoterapeutka rozluźnia wybrane partie ciała, przechodząc kolejno od
barków poprzez szyję do wnętrza ust (tak zwany masaż interplastyczny), a kończąc
na zewnętrznej części twarzy. Na koniec zabiegu używa bańki kosmetycznej lub,
w zależności od potrzeb, tapingu estetycznego – techniki przyklejania taśm, które
skutecznie łagodzą ból, rozluźniają mięśnie i działają przeciwobrzękowo.
regenerumclinic.pl
HOLYSTIC LIFT

H

olistyczny lifting to zabieg w pełni
manualny, polecany szczególnie
osobom, które żyją w permanentnym
stresie i napięciu psychicznym, przemęczonym, takim, które muszą mieć dużą
podzielność uwagi i pracują w pozycji
siedzącej. Pomaga, gdy skóra jest przesuszona, a napięte mięśnie powodują,
że twarz wygląda na surową. Terapia
zaczyna się od rozluźniającego masażu
okolicy szyjno-karkowo-barkowej. Potem
kosmetolog wykonuje demakijaż, przy
okazji stymulując odpowiednie punkty
dekoltu, szyi oraz twarzy. – Są to specjalne punkty energetyczne (meridiany)

– wyjaśnia Ania Jaszczuk. – Ten etap zabiegu jest odbierany przez klientki jako
przyjemny, mocno odprężający. Następnie
na twarz nakładana jest ampułka na bazie
aromatycznego oleju oraz witaminy C.
Dzięki ampułce zabieg jest aromatyczny,
w powietrzu unosi się energetyzujący
zapach mandarynki i grejpfruta. Główną
częścią zabiegu jest masaż punktowo
energetyczny. Terapeutka, używając
różnych technik, masuje dekolt, całą
twarz, rozluźnia mięsnie żwaczy. Na koniec nakładana jest na twarz wyciszająca
maska na bazie alg.
bezpiecznakosmetyka.pl
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1. Olejek na noc Cell Repair
Aurelia London 30 ml/225 zł
(thesilencio.com). 2. Zaawansowane
multiperfekcyjne serum olejkowe
Venn 30 ml/511 zł (glowingspace.com).
3. Kojąco-regenerujący olejek na
noc SVR 30 ml/136 zł. 4. Olej do
masażu ciała O2 Ministerstwo
Dobrego Mydła 140 ml/68 zł.
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