
Pieprasījums pēc efektīvām 
un rezultatīvām sejas un kakla 
pretnovecošanas vizuālās 
korekcijas metodēm ar katru brīdi 
aug. Attīstās estētiskā medicīna, 
aparātkosmetoloģija, un arī  Face 
Beauty Fitness skolas speciālisti 
piedāvā jaunu alternatīvu 
piegājienu. Vairāku gadu darba 
rezultātā radītas efektīvas manuālās 
pretnovecošanas metodes, balstītas 
uz sejas fitnesa tehnikām, ar kurām 
iepazīstināsim jaunajā rakstu ciklā. 

Šo metožu pamatā ir organisma 
fizioloģiskās un bioķīmiskās īpašības 
pašatjaunoties. 

Itraorālo masāžu var lieliski apvienot ar 
citām masāžas tehnikām, kā arī veiksmīgi 
integrēt sejas kopšanas procedūrās 
piemēram ar sejas maskām. Estētiskos 
novecošanas defektus efektīvāk var 
novērst, iedarbojoties uz sejas audiem 
nevis ārēji, bet no mutes dobuma 
iekšpuses, kur tie ir labāk pieejami un 
sajūtami. 

Sejas novecošanas 
iemesli

Metodes būtība ir cīņa ar cēloņiem, 
nevis sekām. Sejas āda ir tikai novecošanas 
ārēja izpausme. Problēmas sakne ir 
daudz dziļāka. Krunkas, kuras redzamas 
ādas virspusē, pamatā rodas muskuļu 
deformācijas dēļ. Sejas muskuļu karkass ar 
gadiem neatslābst, kā pieņemts domāt. 

Tieši pretēji – sejas muskuļi spazmē 
tāpat kā ķermenī. Sejas muskuļi stiprinās 
citādāk nekā pārējā ķermenī, un šīs 
īpatnības dēļ, muskulim spazmējot, audi 
un āda nespēj pielāgoties un gluži kā 
mēteļa odere sāk virspusē krokoties. 

Vietām veidojas krokas un krunkas, 
piemēram, uz pieres un ap acīm. Vietām 
– tukšas kabatas, kurās pastiprināti attīstās 
limfostāze. Paaugstināta tonusa, spazmēts 
muskulis saīsinās un velk sev līdzi citus 
muskuļus, kaulus, sejas ādu un tādējādi 
sagrauj sejas biomehāniku.

Tieši muskuļu savilkums un sekojošā 
limfostāze raksturīga tādām estētiskām 
izmaiņām sejā kā deguna- mutes rieva un 
sejas ovāla kontūru izplūšana – «buldoga 
vaigi». Limfostāzes dēļ audi kļūst smagi 
un gravitācijas ietekmē noslīd uz leju. 
Lai atrisinātu problēmu, nepietiek ar 
limfodrenāžu, tā  ir obligāti jārisina pašā 
saknē – jāizmasē un jāatbrīvo savilktie 
muskuļi. 
 
Intraorālās masāžas 
iespējas 

Intraorālā masāža ietver dažādu 

metožu apvienojumu: estētiskās 
osteopātijas tehnikas, miofascialā 
relīze, postizometriskā muskuļu 
relaksācija, limfas drenāža. 

Intraorāli šo metožu apvienojums 
uz sejas muskuļu karkasu ir tiešāks 
un rezultatīvāks nekā sejas muskuļu 
atslābināšana no ārpuses. Pielietotās 
tehnikas normalizē sejas muskuļu tonusu. 
Muskulim atslābinoties, atjaunojas tā 
iepriekšējais tonuss un garums. Rezultātā 
uzlabojas asinsrite, limfātiskā un venozā 
attece, ievērojami mazinās tūska sejā, jo, 
atslābstot muskulim, uzlabojas arī visi 
iekšējie procesi.

Izlīdzinās krunkas, nostiepjas 
sejas ovāls, uzlabojas sejas ādas krāsa 
un kvalitāte. Intraorālā masāža ir 
visrezultatīvākais veids, kā mazināt vai 
pat pilnībā izlīdzināt deguna- mutes 
rievu. Intraorālā masāža tiek galā arī ar 
problēmām acu zonā: mazina tūsku, 
izlīdzina acu iekrituma loku starp vaigu un 
acs apakšējo plakstiņu. 

Intraorālās masāžas 
iespējas 
• Samazina, izlīdzina deguna-mutes rievu 
• Paceļ sejas ovālu 
• Uzlabo acu zonu 
• Paceļ lūpu kaktiņus 
• Mazina krunkas vaigos 
• Mazina tūsku sejā un acu zonā 
• Aktivizē asins cirkulāciju 
• Uzlabo metabolismu audos
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INTRAORĀLĀ 
MASĀŽA

UZŅEMAM JAUNAS DIENAS UN  
VAKARA MĀCĪBU GRUPAS  
LICENCĒTĀS PROGRAMMĀS  
«Sejas fitness» un  
«Sejas un kakla manuālās  
estētiskās korekcijas metodes». 
 
MĀCĪBU SĀKUMS APRĪLĪ. 
MĀCĪBU ILGUMS 4 MĒNEŠI. 

Mācību beigās tiek izsniegtas  
licencētas apliecības

Tālr.: (+371) 27878338; 29244622
Rīga, Brīvības gatve 155, Barona kvartāls

www.facebeautyfitness.lv

Mācību programmā ir atlasītas pašas 
rezultatīvākās sejas fitnesa un manuālās 
pretnovecošanas metodes darbā ar seju 
un kaklu. Šo metožu pamatā ir mūsu 
organisma fizioloģiskās un bioķīmiskās 
īpašības pašatjaunoties. Prasmes, kuras 
speciālists apgūs kursa laikā, kļūs par re-
zultatīvu sejas un kakla pretnovecošanas 
vizuālās korekcijas metodi darbā ar klien-
tu. Mācību beigās tiek izsniegtas licencē-
tas apliecības «Sejas fitness» un «Sejas 
un kakla manuālās estētiskās korekcijas 
metodes».
  
Mācību programmas tēmas: 
• Sejas un kakla novecošanas anatomija 
• Sejas fitnesa tehnikas: miofasciālā relīze,  
   postizometriskā muskuļu relaksācija,  
   estētiskās osteopātijas tehnikas.  
• Split sejas un kakla masāža 
• Intraorālā masāža 
• Vakuuma masāža ar speciālām vakuuma  
   kosmētiskajām bankām 
• Orbitālās zonas masāža 
• Sejas teipošana


