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Massaaž on mõõdetud mehhaaniline mõju kliendi kehale. Sõna "massaaž" päritolu ulatub
Vana-Kreeka aegadesse ja on saanud alguse sõnast „massein“, mis tähendab paitama või
sõtkuma.

Massaaži ajalugu
Massaaž on üks vanimaid ravimeetodeid. Seda meetodit on kasutatud juba ammustest
aegadest vaimse ja füüsilise tervise tugevdamiseks. Hiina raamat "Cong-Fou" aastast 2698
eKr annab teavet ravi ja võimlemiskoolide kohta Vana-Hiinas, kus meditsiinipraktikandid
omandasid asendamatuid teadmisi massaažiravi alal. Hüdromassaaži rakendati ka VanaEgiptuses, hiljem jõudis see Vana-Kreekasse. Tuntud kreeka arstid Herodix, Hippokrates ja
teised kirjeldasid üksikasjalikult erinevaid massaažitehnikaid. Hippokrates (460-377 aastat
eKr) oli esimene kreeka arst, kes rajas massaažikooli kaasaegses mõistes. Tol ajal kasutati
massaaži nii hügieeni kui ka ravi eesmärgil. Vana-Kreekas viidi massaaži läbi
kümblusmajades, millega kaasnesid aktiivsed ja passiivsed füüsilised harjutused ning õlide ja
palsamitega võidmine. Massaaži hoogustumine toimus Vana-Roomas. Massaaži viidi läbi
kümblusmajades-termides. Galen Pergamon (131-201), Rooma gladiaatorite kooli peaarst,
leidis, et massaaž koos vesiraviga oli parim vahend traumade raviks. Ta kasutas massaaži, et
valmistada lihaseid ja liigeseid ette füüsilise pingutuse jaoks, samuti tuimestamiseks ja
taastamiseks. Hiljem kaotas Euroopa ühiskond huvi profülaktiliste ja ravivate vahendite vastu,
kaasa arvatud massaaži vastu. Aastal 1813 lõi Per Henrik Ling (1776-1839) Kuningliku
Võimlemise Keskinstituudi Stockholmis, kus ta pani hiljem aluse nn "rootsi massaažile ja
võimlemisele". Pärast Lingi surma tema väljatöötatud meetod hääbus. Johann Georg Metzger,
Hollandi arst (1830-1909), oli üks neist, kes turgutasid hiljem selle massaaži tagasi elule. 19.
sajandi lõpus hakkasid Vene teadlased uurima massaaži protseduuri ja teaduslikku
põhjendatust. Suure panuse massaaži füsioloogilise mõju uurimise kohta inimese kehale on
andnud vene teadlane I. Zabludovski. Aastal 1882 avaldas ta raamatu massaaži toime kohta
tervetel inimestel. 20. sajandi alguses, võttes kokku Rootsi kooli elemendid ning lisades uusi
tehnikaid, arendati välja uus koolkond, mida rakendati nii sport- kui ka ravimassaažis.
Asutajaliikmed ja kõige silmapaistvamad eksperdid selles koolkonnas on I.Sarkizov-Serazini,
A. Verboff ja A.Vasylieva. Massaaži tunnustasid ravimeetodina ja määrasid seda patsientidele
ka kõige silmapaistvamaid Läti asjatundjad - Prof.Pauls Stradins (kirurg) ja Kristaps Rudzītis,
üldarst.
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Vana-Egiptus 2330 e. Kr.

Avicenna illustratsioon

Per Henrik Ling (1776-1839)

Massaaži toime
Massaaž mõjub inimesele psühholoogiliselt, füsioloogiliselt ja energeetiliselt. Massaaži
psühholoogiline mõju väljendub mugavustundes ja lõõgastuses, teadlikkuses oma kehast läbi
õrna ja meeldiva puudutuse. Massaaži füsioloogiline mõju väljendub keha reaktsioonis
massaažile kui mehaanilisele ärritajale.

Massaaži füsioloogilise mõju mehhanismid on keerulised, kuhu on haaratud mitmed inimkeha
süsteemid, kuid oluliseim mõju on suunatud kesknärvisüsteemile. Massaaži füsioloogilises
mõjus eristatakse kolme keskset tegurit:
humoraalne;
neuroreflektoorne;
mehaaniline.

Humoraalne toime on seotud bioloogiliselt aktiivsete ainete aktiveerimisega ja nende
levikuga vereringesse. Näiteks atsetüülkoliin ja histamiin kutsuvad esile väikeste arterite
paisumise. Atsetüülkoliin suurendab lihaste aktiivsust, kuna see on neurotransmitter, see
parandab eksitatoorset ülekannet ühest närvirakust teise, samuti närvirakkudelt lihaskiudele.

Neuroreflektoorne mehhanism. Massaaži mehhaanilist mõju tajuvad retseptorid, mis asuvad
nahas, lihastes, kõõlustes, sidemetes ja sisemistes organites ja nad muundavad mehaanilise
energia närviimpulssideks. Vooluimpulsside vool retseptoritest aferentsetesse närvidesse
jõuab sealt ajukoorde ja kutsub hiljem esile funktsionaalseid muutusi massaaži piirkonnas
ning samuti ka teistes organites ja keha süsteemides.
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Tänu mehaanilisele mõjule avaldatakse survet kudedele pressides ja liigutades neid,
kiirendades rakkudevahelise vedeliku ja lümfi ning vereringe liikumise kiirust. Mehaaniline
massaaži toime parandab oluliselt perifeerset vereringet, kiirendab ainevahetust ja soodustab
naha hingamist.

Psühholoogiline mõju
Keha ja vaim on omavahel lahutamatult seotud, mis tähendab, et see, mis mõjutab inimesi
füüsiliselt, võib mõjutada neid ka psühholoogiliselt. Hea massaažiseanss võib isegi aidata
ravida

mõningaid

füüsilisi

haigusi

oma

mõju

tõttu

emotsionaalsele

heaolule.

Ulatuslikud uuringud on selgelt näidanud seost imikueas puudutustega loodava piisava
kehalise stimulatsiooni sellele järgneva terve käitumusliku arenguga. Ehe puudutuse tunne on
eluliselt vajalik füüsilise organismi ellujäämiseks. Seega nahk, mis on nii lähedalt seotud
ajuga, on fundamentaalselt seotud inimese käitumusliku arenguga.
Kõige varasemad aastad on kõige tähtsamad. Imiku seisukohast on soojuse puudumine,
ebamugavustunne või valu eluohtlikud. Laps on täielikult sõltuv oma emast toidu ja soojuse
mõttes, nii et tema ema tegelik füüsiline kohalolek, mida kogetakse naha kaudu otsese
kontaktina, suurendab mugavustunnet ja mitte ainult füüsilist mugavustunnet, vaid ka puhast
rõõmu. Massaaž loob üle kogu keha heaolutunnet. Lõdvestus suurendab erksust ja leevendab
vaimset pinget. See leevendab ärevust traumajärgse stressi all kannatajatel. Regulaarne
massaažiravi võib aidata nendel juhtudel ajul taastuda, võimaldades tervendamist tasemel,
mida

ei

suuda

ükski

ravimtaim

ega

arstirohi.

Massaaž mõjutab kogu keha ja selle süsteeme. Esiteks vaatleme selle mõju närvisüsteemile.
Neuroreflektoorne mehhanism, mis hõlmab nii kesk- kui ka perifeerset närvisüsteemi, on
massaaži tõhususe aluseks. Vastuse iseloom sõltub kasutatavast massaaži tehnikast, liigutuste
kiirusest ja intensiivsusest, kuid samuti ka kesknärvisüsteemi funktsionaalsest olekust.
Näiteks aeglased ja õrnad silitusliigutused vähendavad kesknärvisüsteemi erutuvust, tekitades
sellega rahustava efekti. Vastupidine efekt saavutatakse läbi kiirete, katkestatud, energeetiliste
liigutuste – kesknärvisüsteemi erutuvus suureneb. Massaaž parandab verevarustust kesk- ja
perifeerses

närvisüsteemis,

parandab

närviimpulsside

ülekandeprotsessi,

vähendab

valuilminguid. Koputaval massaažitehnikal on otseselt toniseeriv efekt. Silitamisel ja
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katkestamatul vibratsioonitehnikal on lõdvestav efekt, kui seda teha aeglases tempos.
Lõõgastav massaaž vähendab väsimust ja suurendab vaimse töö võimekust.

Massaaži toime südame – veresoonkonnale ja lümfisüsteemile:
-

veri voolab siseorganitest nahka ja lihastesse;

-

laiendab perifeerseid veresooni;

-

stimuleerib arteriaalse rõhu vähenemist, pulsisagedus on veidi vähenenud;

-

parandab vereringet kudedesse, kiirendab vereringet kapillaarides;

-

mõjutab kudede taastumise ja uuenemise protsesse;

-

lihtsustab ja kiirendab venoosset vereringet;

-

lihtsustab südametegevust, parandab verevarustust südamelihasesse;

-

parandab lümfiringet ja vähendab rakkudevahelist turset.

Massaaži efekt lihastele ja skeletile.
Ärritus lihaste proprioretseptorites massaaži ajal tekitab suurendatud atsetüülkoliini sünteesi
ja suurendab lihaskiudude erutuvust.
Massaaž:
-

parandab vereringet lihastesse;

-

parandab mürkide eemaldamist lihaskoest;

-

parandab vereringet liigestesse ja kudedesse, parandab liigeste liikuvust, stimuleerib
sünoviaalvedeliku teket;

-

parandab liigeste liikuvust ja sidemete elastsust.

Massaaž parandab nii lihaste elastsust kui ka tugevust ja võimekust.
Massaaži toime nahale.
Nahk koos oma retseptoritesüsteemiga tajub massaaži mõju ja informatsiooni sellest mõjust
impulsside kujul, mis kantakse üle kesknärvisüsteemi.
Massaaži mõju nahale on järgmine:
-

eemaldab sarvestunud rakud;

-

parandab verevarustust kudedesse, naha temperatuur tõuseb;
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-

mõjutab venoosse vere ja lümfiringet, vähendab turseid;

-

parandab naha ja nahaaluse koe taastumise ja uuenemise protsesse;

-

suurendab rasu- ning higinäärmete eritus- ja väljutusfunktsioone, samuti ka naha
gaasivahetust.

Massaaži mõju ainevahetusele ja eritusfunktsioonidele.
Massaaži tulemusena on täheldatud suurenenud mineraalsoolade – naatriumkloriidi,
mitteorgaanilise fosfori, lämmastikku sisaldavate ainete (karbamiidid, kusihapped) ja
oksüdeerimata ainevahetuse jääkproduktide (piimhapped) eritumist. Massaaži toimel
suurendatakse kusihapete filtreerimist. Liigne vedelik eemaldatakse inimese kehast. Massaaž
aktiveerib kaitsemehhanismid ja sellel on ennetav mõju tervise säilitamisele.
Massaaži mõju hingamiselundkonnale:
-

intensiivistab hingamist;

-

suurendab kopsude õhutust, mille tagajärjel suureneb hapniku sissehingamine ja
süsinikdioksiidi eritamine inimese kehast.

Massaaži võib teha erineval moel. Kõige tavalisem viis on käsitsi tehtud massaaž; sellisel
juhul räägime me kosmeetilisest klassikalisest kehamassaažist. Kuid massaaži võib teha ka
aparatuuriga (vaakummassaaž, vibromassaaž), veega (hüdromassaaž), harjadega, külmaga
(krüomassaaž), kristallidega, kividega jne. Sellistel juhtudel saavutatakse konkreetne mõju
inimorganismile antud teguriga.
Kosmeetilise klassikalise massaaži näidustused:
-

liigeste liikuvuse vähenemine;

-

vale kehaasend;

-

stressist põhjustatud peavalu;

-

aeglane vere- ja lümfiringe;

-

šokk;

-

soole motoorika aeglustumine;

-

hingamisraskused;

-

immuunsüsteemi nõrkus;

-

kerge vererõhu kõrgenemine;

-

haiglane olek, depressioon;
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-

unehäired;

-

närvilisus, mõõdukas stress;

-

vaimne ebastabiilsus;

-

väsimus vaimsest tööst;

-

tähelepanuhäired;

-

häired naha ja lihaste taastumises ja uuenemises (kaasaarvatud naha vananemine);

-

tselluliit;

-

vedelikupeetus organismis üldiselt, tursed;

-

pinges, valulised lihased;

-

lokaalselt asuv rasv, ülekaalulisus.

Ennetava ravina on massaaž soovitatav igale tervele inimesele.
Vastunäidustused:
-

üldine halb tervislik seisund – veresoonkonna- ja neerukahjustused, äge põletik
siseorganites (maohaavandi ägenemine, põletik munasarjas);

-

palavik, ägedad hingamisteede haigused, stenokardia, iiveldus, oksendamine;

-

pahaloomulised haigused, kiiresti kasvavad healoomulised kasvajad;

-

ägedad nahahaigused, naha seenhaigus, furunkuloos, nõgestõbi;

-

lümfisõlmede põletik;

-

ägedad põletikud liigestes;

-

flebiit, tromboflebiit, tromboos;

-

verehaigused;

-

krooniline osteomüeliit;

-

äge valu, hematoom, ägedad traumad, verejooksud;

-

rasedus (sünnieelset massaaži siiski viiakse läbi);

-

alkoholimürgitus;

-

probleemid maksaga;

-

kilpnäärmehaigused;

-

mädased haavandid;

-

suured sünnimärgid piirkonnas;

-

liiga madal või liiga kõrge vererõhk;

-

tuberkuloos;
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-

kudede degeneratsioon.

Kliendi keha analüüs ja hindamine

Enne mistahes näo või keha kosmeetilist protseduuri tuleb teha kliendi näo või keha analüüs
ja täita kliendikaart. Kliendi küsitlemisel ja vaatlemisel saadakse vajalikku teavet, mis
võimaldab koostada kliendile soovitatavad raviprotseduurid. See kaart sisaldab järgmisi
üksikasju:


Kliendi nimi ja perekonnanimi; mees/naine



Sünniaeg



Aadress, telefoninumber, e-post



Rasedus



Tegevusala



Kasutatavad ravimeid



Haiguslugu:
- ägedad nahahaigused;
- kõrge või madal vererõhk;
- veenilaiendid;
- hiljutised operatsioonid;
- rasedus;
- südamehaigused;
- epilepsia;
- diabeet;
- hematoomid;
- nahakahjustused;
- proteesid;
- muud terviseprobleemid.



Naha seisukord



Venitusarmid



Kehakaal, pikkus, kehamassiindeks



Lihastoonus
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Rüht



Tselluliit



Rasva ladestumised



Keha põhitüüp



Masseeritava kehapiirkonna valik – konkreetne piirkond või kogu keha massaaž ja
massaaži eesmärk



Täiendavad soovitused kehahoolduseks kodus ja ilusalongis



Toitumissoovitused



Treeningusoovitused

Keha põhitüübid
Selleks, et paremini koostada protseduuride programmi, sealhulgas massaaži, soovitada
toitumist

ja

treeninguid,

on

vaja

olla

teadlik

keha

põhitüüpidest.

Inimese keha areneb inimembrüost pärast seda, kui munarakk viljastatakse mehe spermaga.
Inimembrüo arengus umbes teise nädala lõpuks tekivad kolm põhilist rakukihti; väliskiht –
ektoderm, keskmine kiht – mesoderm ja sisemine kiht – entoderm.
Hiljem arengu käigus moodustuvad järgmised inimorganid ja-süsteemid:
- epidermise, tundeorganid ning kesk-ja perifeerse närvisüsteemi moodustab ektoderm;
- luud, lihased, kusiti, genitaalid, vereringesüsteemi ja vere moodustab mesoderm;
- soole limaskesta ja seedesüsteemi elundid ning näärmed moodustab endoderm.

Sõltuvalt sellest, millised nendest kihtidest arengu käigus on domineerinud, eristatakse
järgmisi tüüpe:
o ektomorf;
o mesomorf;
o endomorf.
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Ektomorf

Sihvakad jäsemed ja kitsad õlad on iseloomulikud sellele tüübile ja nad on ka keskmisest
pikemad. Sellel kehatüübil on aktiivselt töötav kilpnääre, mis toodab hormooni, mis kiirendab
paljusid protsesse inimkehas, sealhulgas ainevahetust, seetõttu on sellel tüübil raske kaalus
juurde võtta ja lihasmassi kasvatada. Lihastoonus on ektomorfil sageli rahuldav ja sagedased
on rühivead.
Toitumissoovitused:
soovitav on süüa sageli väikeseid eineid, milles on palju valku, eriti muna, valget kala ja
kanaliha, samuti võiks valida leeliseliseid tooteid, näiteks juust, rohelised köögiviljad, riis.

Treeningprogramm:


teha nii palju kui võimalik jõutreeningut maksimaalse kehamassi saavutamiseks;



puhkeaeg peab olema pikem, et keha (lihased) puhkaksid ja harjuksid koormusega;



vähendada aeroobsed harjutusi (aeroobika, jooksmine, ujumine jne).
Endomorf

Sellise kehatüübiga naised kipuvad olema ülekaalulised; naistel on
laiemad puusad ja suuremad rinnad. Ainevahetuse protsessid on nendel
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inimestel aeglasemad, seetõttu võtavad nad kaalus kiiremini juurde kui teised. Nad on üldiselt
lühemad. Puusad ja õlavarred on suhteliselt rohkem arenenud kui säärelihased ja käsivarred.
Ülemine osa kehast on pikem kui alumine osa. Kõik endomorfid on täidlased, isegi kui nad ei
ole

ülekaalulised.

Toitumissoovitused.
Igapäevane menüü peaks sisaldama piisavas koguses valke ja vähem süsivesikuid. Soovitatav
on süüa palju köögivilju, täisteratooteid ja toiduaineid, milles on rohkesti kiudaineid. Vältima
peaks vürtsikat ja rasvast toitu. Süüa tuleks kolm korda päevas. Piimatooteid tuleks vältida,
sest need suurendavad lima teket. Vältida tuleks ka ülemäärast soola kasutamist, külmi toite ja
suhkrut. Üle poole söödava toidu kogusest peaks moodustama puu- ja köögiviljad.

Treeningprogramm:


et kaotada liigset kehakaalu, on vaja pöörata tähelepanu aeroobsetele harjutustele;



harjutused peaksid olema intensiivsed ja väikeste vaheaegadega.
Mesomorf

Inimestel, kes on seda tüüpi, on laiad õlad, kitsas vöökoht ja tugev, selgete piirjoontega keha.
See on kõige sportlikum tüüp. Seda tüüpi iseloomustavad hästi arenenud sääre- ja
käsivarrelihased. Nad suurendavad lihtsalt lihasmassi, nende keharasva tase on tavaliselt
madal. Mesomorf tüüp on kõige tavalisem meestel. Kui kehakaal suureneb, siis mõjutab see
peamiselt

talje

piirkonda

ja
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keha

ülemist

osa.

Toitumissoovitused.
Soovitav on hoida tasakaalustatud toitumist, pannes rõhku puu- ja köögiviljale. Eriti head on
avokaadod, õunad, pirnid ja datlid. Menüü peaks sisaldama suhteliselt vähe rasva ja suhkrut.
Mesomorf tüüp peaks vältima vürtsitatud toite, parem on valida nende asemel leeliseliseid
tooteid - kodujuust, soja juust, riis ja oliiviõli.
Treeningprogramm:


lihasmassi suurendamine on suhteliselt lihtne;



proportsionaalselt aeroobseid harjutusi ja jõuharjutusi.

Tuleb arvestada, et täiesti 100% ektomorf, mesomorf ja endomorf tüübid on väga haruldased.
Kõik inimesed on segu kõigist neist kolmest tüübist, ülekaalus on üks või kaks tüüpi. Ühte
kehatüüpi ei saa kunagi muuta teiseks, aga olles teadlik kehatüüpide erinevustest, on võimalik
parandada lihastoonust, tugevdada nahka ja vähendada rasvaladestumisi.

Rühihäired
Rüht on vaba, inimese tavaline kehaasend istudes, seistes või liikudes. Selgroog ja lihased on
meie tugielundkond, mis hoiavad meie keha vertikaalasendis ja ühtlustatud lihasaktiivsus
tagab tasakaalu ning aitab teha erinevaid liigutusi, nagu kummardada ette, painutada taha ja
pöörata. Anatoomia seisukohast on inimese rüht seotud selgroo füsioloogilise kõveruse
väljaarenemisega, rinnaku kujuga, pea asukohaga, õlgade piirkonnaga, üla- ja alajäsemete
seisundiga. Rüht sõltub ka lihaste toonusest, jõust ja vastastikusest koostoimest.
Füsioloogilistest vaatevinklist on rüht dünaamiline stereotüüp, mis on individuaalse arengu
tulemus. Selgrool on neli füsioloogilist kõverust:
- emakakaela- ja nimmepiirkonna kõverus - lordoos;
- rindkere ja kaelapiirkonna kõverus - küfoos.
Ideaalne rüht on siis, kui moodustub sirge joon:
- kõrvanibu juurest;
- õla otsast;
- puusaliigesest;
12

- põlveõndlast;
- pahkluu välimisest tipust.
Rühi kõrvalekallete tüübid:
•

Küürselg ja nõgusselg on selja liigsete kumeruste kirjeldajad, mida iseloomustab

küfoos ja lordoos; suurenenud küfoosi põhjuseks võib olla harjumus käia ja istuda längus
õlgadega. Lordoosi põhjusteks võivad olla nõrgad kõhulihased, kõrgete kontsade kandmine.
•

Külgmine kõverdus - skolioos. Kui selgroogu katsuda, ei ole see sirge kujuga, vaid kõver

või S-kujuline. See võib olla tingitud harjumusest istuda kummargil, raske õlakoti kandmisest,
erineva pikkusega jäsemetest, lampjalgsusest ja pärilikkusest.

Rühimuutused on ebameeldivad esteetika seisukohalt ja põhjustavad täiendavat koormust
seljalihastele, piirates selja üldist liikumist, mis võib põhjustada seljavalu. Kui lihases on
pinge 5-30% lihase maksimaalsest lihastugevusest, on verevarustus lihases täielikult
katkenud. Kui selline pinge püsib lihastes mõnda aega, siis lihased ja ümbritsevad koed
kogevad hapnikunälga, toiduainete imendumine luukudedes, kõhredes ja närvikudedes on
takistatud. Selle tulemuseks on degeneratiivne düstroofia (ostheochondrosis), valu.
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Nõudmised kosmeetikule massaaži läbiviimisel:

Riided: valget värvi lühikeste varrukatega, mugavad, puhtad, triigitud
Käed: maniküüritud, ilma küünelakita, lühikesed küüned, soojad käed
Juuksed: puhtad, ei lange silmadele ja näole protseduuri käigus
Jumestus: kerge päevane jumestus
Jalatsid: kerged, mugavad, puhtad, madala kontsaga või ilma selleta, kõndides ei tee müra
Ehted: mitte mingisuguseid ehteid (ka mitte abielusõrmust), välja arvatud väikesed
kõrvarõngad
Parfüüm: mitte mingisugust parfüümi

Massaaži läbiviimiseks on vajalikud:
- diivan;
- tool;
- erinevates suurustes käterätikud;
- rätikud kompressideks / kinnasteks;
- liigutatav laud;
- väikesed erinevates suurustes alused;
- vedelik naha desinfitseerimiseks;
- losjoonid naha puhastamiseks (keha koorimine);
- massaažikreemid ja -õlid;
- kehamaskid, kreemid ja - losjoonid;
- ühekordsed aluspüksid;
- abimaterjalid - salvrätikud, spaatlid jne;
- kell;
- ruumide temperatuur ei tohi olla madalam kui 20-22 ° C;
- ruumid peaksid olema värvitud soojades toonides, täis meeldivaid aroome ja mõnusat
muusikat.

Kliendi massaažiks ettevalmistamine:
- täidetakse kliendikaart;
- riided võetakse ära (jalga pannakse ühekordsed aluspüksid);
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- ehted võetakse ära;
- valitakse massaažiasend;
- seljamassaaži puhul kasutatakse peapaela;
- padjandite paigutamine sõltuvalt massaažiala valikust;
- naha puhastamine;
- massaaži õli / kreemi / pulbri / geeli kehale kandmine.

Massaažipadjandite paigaldamine.
Selili lamades:
- polster paigutatakse kaelakõveruse alla (ei ole kohustuslik);
- paigutatakse põlvede alla - sirutamaks selga / kaela / taljet ja puusi, põlveliiges paigutatakse
keskmisesse füsioloogilisse asendisse
Kõhuli lamades paigutatakse polster jalaliigeste alla.
Tehes seljamassaaži, võib polstri asetada kõhu alla (et klient tunneks end mugavalt).
Kaela- ja peamassaaž teostatakse spetsiaalsel toolil.
Kehamassaaži ajal on oluline kosmeetikul olla õiges poosis, et hoida oma selg tervena.

Vehkleja poos

Ratsaniku poos

Tavaliselt kasutatakse 5 erinevat massaažitehnikat kosmeetilise kehamassaaži jooksul:
- silitamine (effleurage)
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- hõõrumine
- sõtkumine (petrissage)
- koputamine (tapotement)
- vibratsioon.
Massaaž koosneb erinevatest tehnikatest, mille järjestus, arv, kestus ja intensiivsus sõltuvad
nende füsioloogilisest mõjust inimese kehale, samuti massaaži eesmärgist ja otstarbest.
Esimene massaažitehnika on silitamine. Massaažiliikumised toimuvad lähimate lümfisõlmede
suunas. See massaažitehnika mõjutab peamiselt nahka. Järgnevad massaažitehnikad
mõjutavad

peamiselt

kudede

sügavamaid

kihte.

Silitamine
Silitamine toimub õrnalt, ilma nahka venitamata, rütmiliste liigutustega ja kogu peopesaga,
iga liigutusega haarates järjest suuremat ala massaažiks. See on tehnika, millega alustatakse
massaaži, samuti sooritatakse seda ka teiste massaažitehnikate ajal ning massaaži lõpus.
Aktsent

asetatakse

selle

piirkonna

keskele,

kus

Silitamise mõju:
- sarvestunud nahakihi eemaldumine (surnud naharakud);
- naha hingamise paranemine;
- rasu- ja higinäärmete funktsioonide paranemine;
- naha elastsuse suurenemine;
- naha verevarustuse paranemine;
- lümfiringe ja venoosse vereringe paranemine;
- rahustav toime närvisüsteemile;
- lihaspinge vähenemine närvisüsteemis tekkinud erutuse tõttu.
Klassikaline massaaž hõlmab erinevaid silitamise tehnikaid:
- ühetasane või kõikehõlmav;
- pinnapealne või põhjalik;
- samaaegne või asünkroonne;
- katkestatud või katkematu.
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silitamist

teostatakse.

Hõõrumine
Massaažitehnika, mida viiakse läbi nahka kõrvale lükates, kasutades pöidlaid, teisi sõrmi,
peopesa, käte välispinda, sõrmelülisid, käe aluspõhja. Hõõrumise suund sõltub konkreetsete
valdkondade anatoomilistest iseärasustest.

Hõõrumise mõju:
- suurendab vere- ja lümfivarustust masseeritavas piirkonnas ning sellel on soojendav mõju;
- valmistab naha ette edasisteks massaaživõteteks;
- parandab naha elastsust;
- parandab ainevahetusprotsesse lihastes, kõõlustes ja liigestes;
- suurendab liigeste liikuvust;
- vähendab lihaspinget.

Sõtkumine
Sõtkumisel on põhiline mõju lihastele.

Sõtkumise mõju:
- parandab vereringet, ainevahetust lihastes;
- parandab ainevahetuse jääkainete kõrvaldamist lihastest;
- parandab lihaste jõudlust - lihaste vastupidavust, tugevust, elastsust.

Sõtkumise tehnika sõltub lihase anatoomilisest asukohast. Eristada võib:
- piki sõtkumine - pikisuunas üle lihaskiudude;
- risti sõtkumine - risti üle lihaskiudude.

Sõtkumist teostatakse kindlalt, kuid õrnalt, haarates pöidla ja sõrmedega nahka ja pindmiseid
lihaseid ja rullides, pigistades või väänates neid ja lastes siis need tagasi oma kohale. Tuleks
arvestada, et pöial oleks maksimaalselt teistest sõrmedest eemaldatud. Pindmiste lihaste
sõtkumisel suruda neid sügavamate kudede või luude vastu. Massaažikavasse on võimalik
lisada erinevaid täiendavaid meetodeid, nagu lihaste tõstmine, kiigutamine, komplemine jne.

Patsutamine (tapotement)
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Patsutamine mõjutab nahka, naha aluskude, lihaste ja kõõluste retseptoreid ja stimuleerib
nende ärritust.
Patsutamise mõju:
- parandab vereringet masseeritavas piirkonnas;
- parandab kudede toitainetega varustamist, ainevahetuse protsesse;
- kiirendab närviimpulsside edastamist;
- parandab lihastoonust;
- erutab närvisüsteemi.

Patsutamist viiakse läbi käte välispinnaga, peopesade ja sõrmeotstega. Liigutused sisaldavad
koputamist, patsutamist, kergeid lööke.

Reeglid, mida tuleb järgida, kui viiakse läbi patsutamist:
- ei tohi teha krampis lihastele;
- randmed peavad olema lõdvestunud;
- ei tehta kaelale, südame piirkonnale, neerude alale, kõhule, selgroole, liigestele.

Vibratsioon
Vibromassaaži saab läbi viia labiilsete ja stabiilsete meetoditega. Vibratsioonimeetodid
mõjutavad retseptoreid, mis asuvad masseeritavas piirkonnas, mis, olles saanud impulsse või
stiimuleid, tekitavad teatud reaktsiooni.

Vibratsiooni mõju:
- parandab vereringet, ainevahetust, taastumist;
- parandab lümfi ja venoosse vere voolu;
- parandab mao ja soolestiku tegevust;
- vähendab lihaspinget;
- rahustav toime kesknärvisüsteemile.

Vibratsioonitehnikaid sooritatakse väikese amplituudiga käeliigutustega. Vibratsiooni võib
teostada kas sõrmedega või kogu peopesaga, ühe käega või kahe käega korraga.
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Üldise kosmeetilise kehamassaaži järjekord:
- selg;
- jalgade tagaküljed;
- jalgade esiküljed;
- rind ja kõht;
- käsivarred.
Massaaži lõpetamine:
- massaažiõli või losjooni eemaldamine;
- kehahoolduskreemi pealekandmine.
Massaaži kestus sõltub väljatöötatud kavast ja sellest, mitmele piirkonnale massaaži läbi
viiakse - 20-60-90 min. Soovitatav ravikuur - 1-2-3 korda nädalas. Massaažide koguarvuks
tuleks arvestada kuni 10 korda. Soovitatav on kombineerida klassikalist kosmeetilist massaaži
erinevate kehahooldusprotseduuridega (kehamähised), vesiraviga, samuti muude aparaatsete
protseduuridega.
Soovitatav on pöörata tähelepanu sellele, et pärast massaaži võib esineda:
- pearinglus, unisus, väsimus;
- peavalu, lihasnõrkus;
- suurenenud janu ja urineerimisvajadus;
- külmatunne.

Soovitused:
· Nii enne kui ka pärast massaaži tuleks juua palju vett või taimeteed, see aitab jääkainetel
kehast väljuda.
· Enne ja pärast massaaži ei ole soovitatav tarbida alkohoolseid jooke.
· On soovitatav mitte lasta end masseerida liiga täis kõhuga ja samuti mitte liiga näljasena.
· Enne ja pärast massaaži ei ole soovitav teha trenni või intensiivset füüsilist pingutust.
· Soovitav on tulla puhta nahaga.

Kosmeetiline näomassaaž.
Kosmeetilisel klassikalisel näomassaažil on pikk ajalugu, mis on saanud alguse Venemaalt,
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kuid selle võtteid ja meetodeid on täiendatud ja parandatud Skandinaavia näomassaaži
elementidega. See massaaž on kantud kooli õppekavasse juba alates selle loomisest ja on
hinnatud nii spetsialistide poolt kui ka klientide poolt praktika ajal. Kosmeetiline klassikaline
näomassaaž on lisatud ka CIDESCO rahvusvahelise eksami kavasse.

Kosmeetilise klassikalise näomassaaži tegemise ajal võetakse arvesse mitmeid
füsioloogilisi ja anatoomilisi aspekte:
- näolihaste paiknemine;

- lümfisõlmede paiknemine, lümfi ringlemisuund;
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- Langeri jooni tuleb rangelt järgida (suunad, mis on moodustunud kollageenist ja elastsetest
kiududest, kus nahk venib kõige vähem);

- fikseerimise punktid, nende anatoomilised asukohad.
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Kosmeetilise massaaži fikseerimise punktid
o Muud akupunktuuri punktid

Kolmiknärvide asukohad
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Kosmeetiline klassikaline näomassaaž on osa kosmeetiku juures teostatavast
põhiprotseduurist. Koos dekoltee piirkonnaga on massaaži kestuseks 20 minutit, teostatakse
aeglases ja sujuvas rütmis.
Tooted, mida võib kasutada massaaži läbiviimiseks:
- baasõli;
- baasõli + eeterlik õli (valitud vastavalt probleemile);
- massaažikreem;
- kreemmask;
- kui massaaž plaanitakse läbi viia protseduuri alguses, võib seda teha kasutades kosmeetilist
piima (näiteks siis, kui põhiprotseduuri eesmärk on näo mehaaniline puhastamine).
Kosmeetilise klassikalise massaaži näidustused:
- mikrotsirkulatsiooni parandamine;
- turse vähendamine;
- venoosse vere voolu parandamine;
- näonaha ja –lihaste toniseerimine;
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- näonaha tooni parandamine;
- väikeste, pinnapealsete kortsude silumine;
- kliendi lõõgastamine;
- näo- ja dekoltee naha toitainetega varustamine, niisutamine.
Massaaž sobib erinevas vanuses klientidele.
Näo ja dekolteepiirkonna massaažiks ettevalmistamine:
- nahk peab olema hoolikalt puhastatud;
- tuleb läbi viia sobiv koorimine nahale, et eemaldada surnud naharakud;
- on soovitatav kasutada kuuma kompressi või aurutajat enne massaažitoote pealekandmist.
Tingimused, mille täidetust tuleb jälgida enne massaaži ja massaaži ajal:
- mugav ja meeldiv keskkond kliendile protseduuritoas;
- ruumi visuaalne taust, valgustus;
- sobiv temperatuur;
- meeldiv, lõõgastav muusika;
- vestluse vältimine kliendi ja kosmeetiku vahel protseduuri käigus (näolihaseid peavad olema
täielikult lõdvestunud);
- õigete ja asjakohaste massaažitoodete valik vastavalt nahatüübile ja naha seisukorrale;
- Langer’i joonte ja fikseerimispunktide järgimine protseduuri käigus, et saavutada
maksimaalne efekt;
-

massaaživõtete intensiivsuse valik nahatüübi ja naha tundlikkuse järgi. Patsutused

soovitatakse asendada silitamisega;
- kosmeetikul peavad olema head teadmised massaažikavast ja tal peab olema suurepärane
tehnika;
- selleks, et saavutada massaaži maksimaalne tulemus ja tagada selle toime jätkuvus, on
soovitav läbida ravikuur (15-20 massaaži 1-2 korda nädalas);
- massaaž viiakse läbi aeglaselt;
- tuleb järgida ladusat, ühtlast rütmi (välja arvatud patsutamise ja stokato tehnika ajal);
- kosmeetiku käed on protseduuri käigus pidevalt kontaktis kliendi näoga (dekolteega);
- massaaži ei teostata kilpnäärme piirkonnas;
- liigutused, mis teostatakse vastu Langer’i jooni, peavad olema läbi viidud õrnalt, ilma nahka
venitamata;
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- massaažiõli või -kreemi kogus peab olema piisav terve protseduuri jaoks;
- käte liigutused on õrnad ja plastilised.

Vastunäidustused:
- mädased paised (papulid, pustulid, akne);
- dermatiit, ekseemid, psoriaas;
- suurenenud lümfisõlmed;
- herpes;
- rosaatsea;
- ägedad hingamisteede haigused;
- hiljutine visiit hambaarsti juurde;
- peapõrutus (kuni 6 kuud);
- pearinglus;
- vereringehäired;
- uusmoodustised näol (onkoloogia);
- nakkavad silmahaigused;
- allergilised reaktsioonid massaažiõlile või –kreemile.
Pärast massaaži:
- kui nahale on kantud baasõli ja eeterlikud õlid, ei ole vaja neid maha pesta, pikendamaks
nende mõju;
- muud massaažitooted pestakse maha sooja veega, mille järel tehakse mask ja viimane
protseduur - jahe kompress, toonik ja kreem silmaümbrusele ning näole.
Massaažitehnikad, mida kasutatakse näo kosmeetilises klassikalises massaažis:
- silitamine: üks levinumaid tehnikaid. Seda teostatakse massaaži alguses ja lõpus. See
suurendab mikrotsirkulatsiooni, lümfiringet, tugevdab lihaseid ja mõjutab närvilõpmeid.
Silitamine peab olema aeglane ja rütmiline;
- sõtkumine: suhteliselt tugev mõju, mõjutab närvisüsteemi ja vereringe süsteemi tegevust
ning lümfiringet, parandab kudede ainevahetust;
- patsutamine: aktiivset tüüpi massaaž, tõstab lihastoonust. Võib teha mitmel viisil –
sõrmeotstega, peopesa välisservadega või volditud peopesadega;
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- vibratsioon: tugev tehnika ergutava efektiga, mida viiakse läbi peopesadega või
sõrmeotstega.
Kõiki neid tehnikaid kasutatakse ka klassikalises massaažis (v a hõõrumine).
Enne massaaži on kasulik ja soovitatav läbi viia käte harjutused:
- tõsta käed, suru need energiliselt rusikasse ja ava;
- raputa käsi, lõõgastades neid, samal ajal tõsta käsivarsi küljele ja üles;
- pane peopesad kokku ja suru käsi paremale ja vasakule kasutades lihasjõudu;
- pane peopesad kokku ja vajuta sõrmed teineteise vastu ühele ja siis teisele poole;
- venita käsi ja tee peopesadega ringe paremale ja vasakule;
- painuta sõrmi esimese ja teise liigese juurest ja siis vabasta.

26

Kosmeetiline klassikaline näomassaaž (skeem nr.1)
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Kosmeetiline klassikaline näomassaaž (skeem nr 1- jätk)
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Kaela- ja dekolteemassaaž (skeem nr 2)
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