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Visų straipsnių apie Revi-
tonica sistemą ciklo metu 
mokėmės pratimų, skirtų 
kaklo raumenims atpalai-
duoti, nosies–lūpos raukš-
lei panaikinti, veido ovalui 
koreguoti, raukšlėms sma-
kro srityje bei aplink žiedinį 
burnos raumenį šalinti. taip 
pat išmokome pratimus, 
skirtus kaktos raumenims 
atpalaiduoti bei akių sričiai. 
mes atlikome labai didelį 
darbą  – subalansavome 
visą kaklo ir veido raumenų 
sistemą. Na, o dabar galime 
keliauti toliau  – pristaty-
sime jums vakuuminį taurių 
masažą ir išmoksime vakuu-
minio masažo judesius.

apie vakuuminio taurių 
masažo ypatybes, naudą 
bei ištakas kalbėjome 
su Revitonica sistemos 
mokymų vadove monika 
DeimaNtaite.

– Kuo naudingas vakuumi-
nis taurių masažas?

– Vakuuminė taurių terapija 
suteikia tokius gydomuosius 
efektus: kraujagysles plečiantį, 
spazmolitinį (atpalaiduojantį 
lygiuosius raumenis), prieš-
uždegiminį, limfodrenažo, 
analgetinį, detoksikuojantį, 
trofostimuliuojantį, imunosti-

muliuojantį, defi brozuojantį, 
regeneratyvinį–reparatyvinį. 
Dozuoto vakuumo aparatai 
(taip pat ir įprastos vakuu-
minės taurės) stebuklingai 
gerina kapiliarus, o kartu su 
jais ir bendrą odos būklę  – ji 
tampa glotni, elastinga, jai 
sugrąžinamas turgoras ir 
sveika spalva.

– Kokios taurės naudoja-
mos vakuuminiam masažui? 
Kokius reikalavimus jos turi 
atitikti?

– Vakuuminiam masa-
žui naudojamos specialios 

skirtingo skersmens vakuu-
minės taurės, kurių galima 
įsigyti Revitonica mokykloje 
Klaipėdoje. Jos gali būti skir-
tingų dydžių: 11, 22, 33 arba 
50 mm. Vakuuminės taurės 
dydis priklauso nuo to, kurios 
kūno vietos masažas yra 
atliekamas. Veido masažui 
tinkamiausios yra stiklinės 
taurės. 

– Kaip dažnai ir kaip inten-
syviai reikia praktikuoti 
vakuuminį taurių masažą, 
kol rezultatai tampa aiškiai 
matomi?

– Norint pasiekti ilgalaikių 
ir matomų rezultatų, vaku-
uminis taurių masažas yra 
neatsiejamas nuo pratimų 
rankomis. Vakuuminį masažą 
kartu su minėtais pratimais 
galima atlikti kasdien, o pra-
timų programa yra derinama 
individualiai, atsižvelgiant į 
kiekvieno žmogaus veido ir 
kaklo būklę.

Pirmiausia, labai svarbu 
yra subalansuoti stuburo 
kaklinėje, krūtininėje ir juos-
meninėje dalyse esančius 
raumenis, nes jų spazmai 
blokuoja kraujo patekimą į 
veido raumenis. Kai kraujo-
taka veide yra nepakankama, 
vakuuminį taurių masažą 
atlikti yra netikslinga ir netgi 
pavojinga. Po greitu ir aki-
vaizdžiu odos atjaunėjimu ir 
spalvos atgavimu gali slėp-
tis kraujotakos sutrikimas  – 
kraujo nepakankamumas 
giluminiuose audiniuose. 
Pavyzdžiui, jei kraujospūdis 
žemas, tai kraujas, nešan-
tis „statybines“ medžiagas 
blogai teka kaklu, o jeigu 
kraujospūdis aukštas, kraujo 
perteklius atsiranda veide. 
Kai organizme vyksta nuola-
tinė kraujo cirkuliacija, tokios 
grėsmės nebelieka. Todėl 
labai svarbu atpalaiduoti 
veido bei kaklo raumenis ir 

Norėdami suprasti, koks svarbus yra 
vakuuminis taurių masažas, turime 
prisiminti kolageną, kurį kosmetologai 
įvairiausiais būdais, tačiau dažniau-
siai nesėkmingai, bando grąžinti jūsų 
veidui. 

Kolagenas – pagrindinis odos dangų 
komponentas. Jo yra dermoje, jis yra 
skaidulinės struktūros, panašios į vel-
tinį. Kolageno skaidulos, išsidėsčiusios 
paraleliai viena kitos atžvilgiu, nėra 
„supakuotos“ standžiai  – tarp jų lieka 
siauriausių kanalų formos, užpildytos 
audinių skysčiu, laisva terpė. Per tuos 

siauriausius kanalus į paviršių kapilia-
rais transportuojamos naudingosios 
medžiagos. Kitais žodžiais tariant, rei-
kiamas kolageno kiekis yra normalios 
odos mitybos pagrindas. Tačiau, kaip 
žinome, metams bėgant kolageno 
skaidulos praranda savo hidrofi lines 
savybes, o tuomet prasideda jų kalkė-
jimo procesas. Dėl to kolagenas tampa 
„kietas“ ir nebegali atlikti odos drėki-
nimo funkcijos. Sukietėjęs jis perdengia 
siaurus kanalėlius ir kapiliarai jau negali 
jais perduoti maitinamųjų medžiagų į 
paviršių. 

Vakuuminis taurių masažas yra vie-
nintelė priemonė, galinti tą maitinimą 
„ištraukti“ į viršų, palengva „išpurenus“ 
kolageno skaidulas. Po vakuuminio 
taurių masažo ant odos atsirandan-
čios raudonos dėmelės įrodo, kad jums 
pavyko tai padaryti  – pamaitinti savo 
odą po ilgai trukusio jos badavimo.
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stimuliuoti kapiliarus. Revi-
tonica pratimai rankoms yra 
skirti raumenims atpalaiduoti, 
o vakuuminis masažas – kapi-
liarams stimuliuoti, toksinams 
šalinti.

– Ar vakuuminį masažą 
galima atlikti savarankiškai, 
be kito žmogaus pagalbos? 
Ar tai sudėtinga?

– Revitonica metodo esmė 
yra suteikti kiekvienam žmo-
gui galimybę padėti pačiam 
sau išlaikyti gerą sveikatą ir 
išvaizdą. Kelių užsiėmimų 
metu, po veido ir kaklo būklės 
apžiūros, klientai išmoksta 
vakuuminio masažo jude-
sių ir sėkmingai juos taiko 
namuose. Žinoma, masažuo-
jant nugaros sritį, reikalinga 
specialisto pagalba, tačiau vir-
šutinę kaklo dalį, kur formuo-
jasi kuprelė, kiekvienas puikiai 
gali masažuoti savarankiškai.

– Kaip seniai šis metodas 
yra žinomas ir naudojamas? 
Kas jį išrado?

– Ilgą laiką stiklinės vaku-
uminės taurės buvo nau-
dojamos nugaros skausmui 
malšinti, bronchitui gydyti. 
Šį metodą daugelis žmonių 
nuo senovės taikė ir vis dar 
taiko namuose. Na, o prieš 
dvidešimt metų vakuuminių 
taurių masažą kūnui ir veidui 
savo salone „Jesenija“ pra-
dėjo taikyti Natalija Osminina, 
Revitonica metodo autorė, 
osteopatė, biomechanikos ir 
kraniosakralinės terapijos spe-
cialistė. Vakuuminio masažo 
poveikį bei jo teikiamus 
rezultatus Natalija Osminina 
aprašė savo knygose: „Veido 
senėjimo anatomija, arba 
Mitai kosmetologijoje“, „Veido 
prisikėlimas, arba Paprastas 
stebuklas“ ir „REVITONICA: 
pasukti laiką atgal“.

– Kokio amžiaus moterims 
patartina pradėti praktikuoti 

vakuuminį taurių masažą, 
kad oda išliktų graži ir sveika?

– Revitonica pratimus galima 
pradėti taikyti ankstyvoje 
jaunystėje, nuo 15–16 metų. 
Vakuuminį taurių masažą  – 
dar anksčiau, tam, kad iš veido 
būtų pašalintas toksinų per-
teklius. Taip pat labai daug 
jaunų žmonių turi problemų 
su stuburu, o ir mimikos raukš-
lės pastebimos nesulaukus net 
dvidešimties metų amžiaus. 
Na, o kuo anksčiau pradedama 
dirbti su problemine vieta, tuo 
greičiau pašalinami defektai. 
Reikia padėti savo organizmui 
nuo ankstyvos jaunystės  – jį 
kontroliuoti, stebėti, kaip 
sėdime, einame ir ar never-
čiame savo veido mimikos ar 
kramtomųjų raumenų justi 
nuolatinės įtampos.

– Ar vakuuminis taurių 
masažas turi šalutinį poveikį?

– Po vakuuminio masažo, 
kad ir kaip atsargiai jį dary-
tume, gali likti mėlynių. Reikia 
žinoti, kad mėlynės, susidariu-
sios nuo vakuumo, tai ne tas 
pats, kas atsiranda ant odos 
po to, kai atsimušate kakta 
į staktą arba nukrintate nuo 
laiptų. Jei jums labai skauda, 
net kai vakuumas minima-
lus, vadinasi, jūsų kapiliarai 
yra jau visiškai apgailėtinos 
būklės ir pradėti dirbti su 
jais reikia nedelsiant. Aps-
kritai vakuuminis masažas 
yra nepakeičiamas ir todėl 
neverta taip paniškai bijoti 
galimų šlakelių atsiradimo. 
Jei kapiliarai suplyšo ir atsi-
rado hematomos, tai reiškia, 
kad kapiliarų sienelės seniai 
prarado elastingumą, paseno 
ir tapo trapios. Jų plyšimas 
privers organizmą sudaryti 
naujus kapiliarus ir stimuliuoti 
jų augimą. Taigi, atliekant kitą 
masažą taure, neliks jokių 
hematomų ir „įsiurbimų“.

Agnieta JONIKIENĖ

Vakuuminių taurių masažas iškirptės sričiai ir kaklui

ankstesni straipsniai  www.revitonica.lt. 

Pirmas pratimas: IŠKIrPTĖS SrITIS
Iš iškirptės srities 

vidurio reikia kilti į kai-
rįjį šoną, tuomet leistis 
žemyn ir kilti į dešinįjį 
šoną (5 kartai). 

Tuomet iš apatinės 
iškirptės srities kairiosios 
pusės pradėkite vakuu-
mine taure kilti aukštyn. 
Tada įtempkite raumenis 
ir per visą šį plotą vaku-
umine taure grįžkite 
žemyn (5 kartai). 
(1 pavyzdys)

Antras pratimas: 
KAKLAS

Vakuumine taure 
reikia „nukeliauti“ per 
galinę, pusiau galinę ir 
šoninę kaklo dalis, atlie-
kant judesius „aukštyn-
žemyn“ (5 kartai).
(2 pavyzdys)
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Pradėkime mokytis!

Vakuuminis taurių masažas atlieka šias tris funkcijas:
 Kraujotakos aktyvinimo;
 Raumenų tempimo;
 Toksinų šalinimo.

Teisingai naudojant vakuuminę terapiją, veido, kaklo 
ir iškirptės srities odos būklė keičiasi po kiekvienos 
procedūros, o su kiekvienu seansu yra užtikrinamas vis 
ilgesnis skaisčios ir sveikos odos efektas.

Kiekvienas žmogus, įdėjęs šiek tiek pastangų, išmo-
kęs naudotis vakuumine taure, tokią procedūrą gali 
pasidaryti pats sau. Ir visiškai nebūtina kiekvieną 
savaitę lankytis pas kosmetologą. Juolab kad daugelis 
jų vis dar laikosi stereotipinės nuomonės, jog vakuu-
minis taurių masažas ištampo odą. O ir rezultatai daug 
lengviau pasiekiami, kai masažą galima atlikti neįpa-
reigojančiu metu namuose – po rytinio dušo, pirties ar 
tiesiog dienos metu.

Vakuuminį masažą, kaip buvo minėta, galima taikyti 
veidui, kaklui, iškirptės sričiai. Tik svarbu žinoti, jog yra 
reikalingos skirtingo skersmens vakuuminės taurelės. 
Pavyzdžiui, akių sričiai turi būti naudojama maža tau-
rytė, o iškirptės – didelė. 
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