
 

Praėjusiame straipsnyje rašėme apie vakuuminį taurių 
masažą, supažindinome, kaip jis veikia kapiliarų sistemą, 
sužinojome, kokį poveikį daro žmogaus sveikatai ir, žinoma, 
grožiui (ankstesni straipsniai www.revitonica.lt). Šiandien 
išmoksime gražinti apatinio žandikaulio zoną, kuri daugeliui 

moterų su amžiumi gadina nuotaiką, nes dingęs „jaunys
tės kampas“, atsiradę „buldogo“ skruostai, užsirietęs į viršų 
smakras labiausiai išduoda moters amžių. Darbą pradėsime 
22 ar 33 mm skersmens vakuumine taurele išmasažuodami 
po žandikauliu esančius limfmazgius.

Suspaudžiam, pratempiam, fi ksuojam! (15)
Praktiniai pratimai veido ir kaklo grožiui išsaugoti pagal Revitonica sistemą.

Smakro būklę 
pagerinti padės šie 
paprasti pratimai:

Vakuumine taure 
judame nuo vieno 
smakro šono 
prie kito (5 kartai). 
(3 pav.)

Vakuumine taure 
leidžiamės žemyn 
nuo smakro viršaus 
iki pagurklio 
(5 kartai). 
(4 pav.) 

Masažą atliksime 
judesiu pirmyn – atgal 
nuo pagurklio link ausies 
(5 kartai). Vėliau šiuos 
judesius pakartosime 
kitoje veido pusėje. 
(1 pav.)

„Jaunystės kampui“ 
pagerinti atliksime tokį 
pratimą:

Viena ranka fi ksuojame 
šalia smakro ir vakuumine 
taure tempiame link 
ausų, paskui taurele 
„keliaujame“ atgal – 
smakro link (5 kartai). 
(2 pav.)

(3 pav.)(1 pav.)

Vakuuminių taurių masažas žandikaulio ir smakro zonai

(2 pav.) (4 pav.)
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 Monika DEIMANTAITė

Plačiau apie programą:
Programa, kurią veda sveikos gyvensenos propaguotoja 
Gražina Gum, sudaryta bendradarbiaujant su vienu žymiausių 
žaliavalgystės pradininkų Viktoru Kulvinsku. 
programą sudaro šie paskaitų ciklai:

 Nereikalingų produktų atsisakymas;
 Žinios apie naudingus ir visaverčius produktus; 
 sulčių, kokteilių, valgių receptai;
 Nuoseklus, lengvas, paprastas būdas valyti organizmą;
 Apsivalymo programa su natūraliais gamtiniais produktais;
 Specialios apsivalymo procedūros, kurios yra paprastos 
 ir nesukelia organizmui streso bei diskomforto.

„Natūralus organizmo valymas nereikalauja atsitraukti nuo įprastos kasdienės veiklos. Ši apsivalymo programa padeda formuoti natūralius įpročius rūpintis savimi ir maitintis sveikiau, nenaudojant drastiškų priemonių, tausojant bei nealinant organizmo. Žinoma, nereikėtų po šios programos iškart vėl grįžti prie senųjų įpročių – jeigu nusprendėte bent minimaliai gyventi sveikiau, tą reikėtų daryti visą gyvenimą, o rezultatai neabejotinai džiugins ilgai: spindinti oda, akys, 
atsikratysit nereikalingų kilogramų lengvai ir be drastiškų priemonių. 
Susigrąžinkit jaunatvišką energiją!“ – sako G. Gum.

jau rugsėjo 10 d. Vilniuje
viso organizmo apsivalymo išsami programa

Daugiau informacijos rasite: 
www.zaliamityba.lt
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