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fitness 

Jauns 
risināJums  

seJas 
estētikas 

Jomā

Sejas fitness nav vienkārši 
sejas ādas kopšana, uzlabošana 

vai krunku izlīdzināšana, bet 
rezultatīvs un vērā ņemams 

virziens darbā ar sejas un 
kakla estētiku.

anti-aging

Sejas 
Sejas fitness apvieno vingro-

jumus sejai ar dažādām pašma-
sāžas tehnikām. Tikai kompleksa 
pieeja var sniegt noturīgus 
rezultātus cīņā ar novecošanu. 
Nodarbojoties ar šo fitnesa veidu, 
jāpārzina ne vien parastā anato-
mija, bet arī sejas novecošanas 
anatomija un fizioloģija. Šīs zinā-
šanas nodrošina spēju diagnos-
ticēt nevis problēmas sekas, bet 
patieso cēloni un to novērst. 

D
audzas sejas novecošanas problēmas, kā, piemēram, no-
slīdējušus acu augšējos plakstiņus, starpuzacu krunkas, 
deguna—mutes rievas un nokarenus vaigus, pat vislabākie 
sejas krēmi nespēj atrisināt. Tieši tādēļ mūsdienu kos-
metoloģija kļūst aizvien agresīvāka, bet arī šajā gadījumā 
ne vienmēr šīs metodes sniedz cerēto rezultātu. Turklāt 
ne katra sieviete ir gatava uz invazīvu iejaukšanos sejas 

skaistuma radīšanā. 
Sejas fitness pārstāv radikāli pretēju risinājumu invazīvajai 

kosmetoloģijai, bet tas nenozīmē, ka tos nevar apvienot. Veicot 
botulīna injekcijas pieres krunku izlīdzināšanai, netiek izslēgts arī 
sejas fitness vai pašmasāža. Tas pat būtu vēlams, jo botulīna injek-
ciju rezultātā šajā vietā pasliktinās asinsrite un pēc laika arī sejas 
ādas kvalitāte. Izvēle, kā rīkoties, paliek sievietes pašas ziņā, bet 
ieteicams sākt ar organismam fizioloģiski draudzīgām metodēm. 
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Galvenais ir sākt ar izpratni par to, kas īsti notiek 
ar seju, kāpēc un kā mainās sejas vaibsti. Lai ienaid-
nieku varētu kontrolēt un uzvarēt, tas jāpazīst vaigā. 

Kad zināsi, no kurienes un kāpēc aug aste un ragi, 
tas jau būs pusceļš uz uzvaru. Vairs nebūs panikas, 

skatoties spogulī un nezinot, ko darīt labāk, ar ko 
sākt, — nopirkt īpašu sejas krēmu, vingrot ar seju vai 

veikt skaistuma injekcijas. Tev kļūs pilnīgi skaidrs, 
ar ko jāsāk un ar ko jāturpina, kad jāvingro, kad 

jāmasē un kad jāveic injekcijas.

● Uzlabot sejas ovālu.
● Novērst dubultzodu.
● Mazināt tūsku acu zonā.
● Pacelt augšējos acu plakstiņus.
● Mazināt krunkas uz pieres,  

starp uzacīm, ap acīm un lūpām.  
● Mazināt krunkas un uzlabot kakla ādu.
● Iegūt kopēju sejas liftingu.
● Mazināt deguna–mutes rievu.
● Uzlabot sejas ādas krāsu un kvalitāti. 

K
runkas, kuras redzamas ādas 
virspusē, rodas muskuļu deformā-
cijas dēļ. Sejas muskuļi neatslābst, 
kā mēdz uzskatīt. Tā nav taisnība. 
Pirmais, kas notiek, ir muskuļu 
savilkums — hipertonuss. Mus-
kuļiem spazmējot, tie savelkas 

un saīsinās. Sejas muskuļi ir piestiprināti 
citādi nekā ķermeņa muskuļi. Tie stiprinās 
ar vienu galu pie kaula, bet otru — sejas 

ādā. Šī iemesla dēļ seja ir kā marionetei. 
Muskulis spazmējas, saīsinās garu- 

mā, bet virsējie audi un āda nespēj  
pielāgoties un sāk krokoties gluži kā  
mēteļa odere. Pārbaudi to! Skatoties uz  
sevi spogulī, uzrauc degunu un redzēsi,  
kā deguna–mutes rieva kļūst dziļāka. 
Vietām krokas ir krunkas, piemēram, uz 
pieres un ap acīm. Vietām tās izveido tuk-
šas «kabatas», kurās sāk uzkrāties limfa, 

un rezultātā veidojas tūska, deguna—mutes 
rievas, izplūdis sejas ovāls ar «buldoga 
vaidziņiem» un noslīdējuši acu augšējie 
plakstiņi. 

Nodarbojoties ar sejas fitnesu, norma-
lizējas sejas muskuļu tonuss, uzlabojas 
asinsrite un limfas attece, šūnas tiek apgā-
dātas ar nepieciešamajām barības vielām. 
Rezultātā uzlabojas sejas ādas krāsa un 
kvalitāte, mazinās krunkas un tūska. 

Šī ir iespēja nepadoties vecumam un saglabāt 
labu izskatu arī tad, ja negribi izmantot agresīvo 

skaistumkopšanu vai dārgus krēmus.

Apvienojot vingrošanu 
un pašmasāžas tehnikas, 
cīņu ar novecošanu var sākt, 
pirms problēma ir kļuvusi 
acīm redzama. Šai metodei 
nav vecuma ierobežojuma, 
jo tā ir organismam drau-
dzīga un fizioloģiski pama-
tota. Sasniegtais rezultāts ir 
atkarīgs no individuālajiem 
iekšējiem resursiem, apņē-
mības un regularitātes. Jo 

agrāk sāksi nodarboties ar 
sejas fitnesu, jo labāks būs 
iznākums. Tas priecēs ne 
tikai estētiski — pievienosies 
arī kompleksa atveseļoša-
nās. Turklāt būs novērsta 
migrēna, uzlabosies redze, 
atjaunosies matu augšana, 
būs vērojami uzlabojumi ko-
šanas muskuļu sistēmā un 
mazināsies stomatoloģiskās 
saslimšanas.  

Metodes būtība ir cīņa ar 
cēloņiem, nevis sekām. Spējot 
diagnosticēt patiesos iemeslus, 
piemēram, kāpēc sejas ovāls iz-
plūst un veidojas nokareni vaigi, 
kāpēc deguna—mutes rieva kļūst 
aizvien dziļāka, kas ir iemesls 
noslīdējušiem acu plakstiņiem, 
un pielietojot pareizu darbību 
algoritmu, kurā apvienojas sejas 
vingrošana ar pašmasāžas tehni-
kām, rezultāts nebūs ilgi jāgaida.

Ar sejas ādu strādā kosme-
toloģija. Sejas fitness iedarbojas 
uz daudz dziļākiem sejas au-
diem un struktūrām un ietver 
darbu ar sejas muskuļiem, 
muskuļu fascijām, zemādas 
tauku slāni, asinsriti un limfā-
tisko sistēmu. Strādājot šajos 
līmeņos, rezultāts, protams, 
atspoguļojas arī sejas ādā. Pro-
cesā tiek veikta sejas estētiskā 
modelēšana. 

Ko var 
panāKt? 

Kā īsti seja noveco? 



128   Skaistums A–Z

A
cu augšējo plakstiņu stāvoklis 
atkarīgs no tā, kādā stāvoklī ir 
piere un starpuzacu zona. Acu 
augšējais plakstiņš pats par 
sevi ne pie kā nav vainīgs. Tas 
ir situācijas ķīlnieks. Pirmais, 
kas to pavelk zemāk, ir savil-

kums starpuzacu zonā. Ja ir starpuzacu 
krunkas, būs arī noslīdējis acu augšējais 
plakstiņš. Spazmējot starpuzacu zonai, 
veidojas muskuļu savilkums, kas ķēdes 
reakcijā saīsina uzacs garumu, un acu 
augšējais plakstiņš, atrodoties tiešos kai-
miņos ar uzaci, tiek pavilkts līdzi virzienā 
uz centru. Acu augšējā plakstiņā veido-
jas «kabatiņa». Cilvēkā ir vairāk nekā 
70% šķidruma. Šādās «kabatiņās» sāk 

uzkrāties šķidrums (limfa). Pat 
ja šķidruma svars ir tikai 

trīs grami, tas pamazām 
gravitācijas ietekmē 
laižas aizvien zemāk un 
izstaipa augšējā plaksti-
ņa tā jau plāno ādu. 

Horizontālās krunkas 
uz pieres veidojas no 

savilkuma visā galvā — ne 
vien pieres muskulī, bet arī 

galvas matainajā daļā. Vai esi peld-
baseinā stāvējusi pie spoguļa ar gumijas 
peldcepuri galvā? Ja esi, tad sapratīsi, kā 
tas ir un kā tas ietekmē sejas izskatu. 
Galvas matainajai daļai — skalpam — jā-
būt kustīgai, galva un piere ir jāmasē, 
lai neveidotos šis savilkums kā uzvilkta 
peldcepure. Veidojoties savilkumam 
skalpa un pieres zonā, tas pielīp pie kaula, 
pasliktinās asinsrite, veidojas krunkas uz 
pieres, iespējams, pat mati kļūst plānāki 
un ķēdes reakcijā, nospiežot pieri zemāk, 
noslīd arī acu augšējie plakstiņi. 

Cēlonis savilkumam pierē sākotnēji 
meklējams plecos un kakla aizmugurējā, 
pakauša zonā. Visi muskuļi savā starpā 
ir saistīti. Savilkums vienā vietā vizuāli 
atspoguļojas citā. Veicot vingrojumus acīm, 
neizdosies pacelt acu augšējos plakstiņus. 
Jāsāk ar pleciem un kaklu.

anti-aging

sejas fitness

Kā pacelt acu augšējos plakstiņus, 
izlīdzināt krunkas uz pieres un 

starp uzacīm 
Vingrojumu un pašmasāžas komplekss

Izmasē plecu aizmuguri, dziļi 
mīcot, kā mīklu. Sāc no centra, 
pamazām virzoties uz pleciem. 
Tādējādi atslābināsi plecus un 
mazināsi spriedzi uz pakauša 
zonu. Ar katru reizi jutīsi uz-
labojumus. Vienā reizē to dari 
vismaz 30 sekundes. 

Izmasē arī kakla aizmuguri 
līdz pakausim. 
Abus kakla masāžas veidus 
vari atkārtot vairākas reizes 
dienā, it īpaši tad, ja ikdienas 
darba rezultātā veidojas 
saspringums plecos un kakla 
aizmugures daļā. 

1. 2.

Vingrojums pakauša muskuļu 
relaksēšanai. Mugura paliek taisna, 
galvu noliec uz leju, zodu pietuvini 
kaklam. Rokas uzliec uz galvas un, 
lēni izelpojot, ļaujies stiepšanas 
procesam. Skaiti līdz 30 un nekad 
nepielieto papildu spēku stiepšanas 
laikā. Galvas un roku dabiskais sma-
gums būs pietiekams, lai rezultāts 
būtu ar plusa zīmi.

Vingrojums horizontālo 
krunku mazināšanai uz 
pieres, acu augšējo plakstiņu 
pacelšanai un matu augšanas 
veicināšanai. Novieto plaukstas 
uz pieres un novelc pieri virsū uz 
acīm. Pārvarot pretestību, lēni 
cel uzacis uz augšu 25 reizes un 
lēni laid lejā. Pirksti notur pieri 
lejā visu vingrojuma laiku. 

3. 4.
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Novieto pirkstu spilventiņus virs uz-
acīm tik dziļi, lai justu, ka tie atrodas 
dziļāk par ādu, uz kaula. Masē un, 
visu laiku apļojot, virzies uz augšu. 
Tā turpini arī galvas matainajā daļā 
līdz pat pakausim. To būs ērti darīt, 
atbalstot elkoņus pret galdu un 
galvu ar smagumu ieguldot rokās. 
Seko masāžas līnijām, kā norādīts 
attēlā, pārvietojot pirkstu pozīcijas. 
Tā izmasē trīs reizes. 

Sāc ar uzaci. Sadali 
uzaci it kā divās daļās. 

Novieto pirkstus, 
kā norādīts attēlā, 

tik dziļi, lai justu, ka 
atrodies dziļāk par 

ādu, uz kaula. Iestiep 
un paturi iestiepumā 

20 sekundes. 

Novieto rokas acu  
ārējā kaktiņā tik dziļi, 

lai justu, ka atrodies 
dziļāk par ādu, uz  

kaula. Iestiep un  
paturi iestiepumā 

20 se kundes  
norādītajā virzienā.

Novieto rokas tik 
dziļi, lai justu, ka 
atrodies dziļāk par 
ādu, uz kaula. Iestiep 
un paturi iestiepumā 
20 sekundes 
norādītajā virzienā. 
Stiepšanu izpildi pa 
visu pieri.

Novieto rokas tik 
dziļi, lai justu, ka 
atrodies dziļāk par 
ādu, uz kaula. Iestiep 
un paturi iestiepumā 
20 sekundes norādītajā 
virzienā. Stiepšanu 
izpildi pa visu pieri. 

Novieto vienu rādītājpirkstu uzacs 
vidū. Tā uzdevums ir palikt tur nekus-
tīgam un nofiksētam. Otras rokas 
rādītājpirkstu novieto uzacs sākumā 
un uzstum uzaci kā kroku virzienā uz 
statiski novietoto pirkstu. Masē šo 
kroku visu laiku virzienā uz priekšu, 
līdz kroka izzudīs. Tad pārvieto pirk-
stus tālāk un tā turpini pa uzacs līniju 
līdz pat deniņiem. 

5.

8.

10.

9.

11.

Turpini masēt no acu ārējā 
kaktiņa, kā redzams attēlā, 
ar bultiņām norādītajos vir-
zienos. Tā izmasē trīs reizes. 

6.
7.

izmasēto pieres un starpuzacu zonu stiepŠana

starpuzacu krunku 
novērŠana un acu augŠējo 
plakstiņu pacelŠana 

pieres un visas galvas paŠmasāža

● Vingrojumi un pašmasāža jāveic 4—5 reizes nedēļā, 1—2 reizes dienā.   
● Komplekss ir jāpilda norādītajā secībā. 


