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ISPratimai „Pažengusiesiems“ 6 – 
skruostų zonos korekcija

Pristatome svarbiausią Revitonica „Pažengusiųjų“ kurso 
sudedamąją dalį – metodiką „Prakeliavimas“. 

Išmanydami veido ir kaklo raumenų 
anatominį išsidėstymą (1 nuotrauka), 
įpratinę rankas taisyklingai atlikti minė-
tųjų zonų tempimus, „prakeliavimo“ 
metodiką galite naudoti beveik kie-
kvienai veido ar kaklo zonai.

Ši technika yra dinamiškesnė, jos atli-
kimas nereikalauja daug laiko. 

Kada ją naudoti ir kuriuos pratimus, 
išmoktus pagrindiniame / baziniame 
kurse ji pakeičia? Šią techniką galima 
naudoti bet kuriuo Jums patogiu laiku. 
Privalumas – labai patogu atlikti ryte ir 
greit galite išvysti rezultatą, kuris puoš 
Jus visą dieną.

Pratimai geresniam 
rezultatui pasiekti

Šiandien išmoksime, kaip „Prakelia-
vimo“ metodiką atlikti mažajam (a) ir 
didžiajam (b) skruostiniams raume-
nims. Jie papildo arba pakeičia pagrin-
diniame kurse išmoktus pratimus 
nosies–lūpos raukšlei šalinti (ankstes-
nieji pratimai www.revitonica.lt). 

Visi, kurie ilgą laiką balansavo 
nosies–lūpos raukšlę formuojančius 

raumenis pagal tris pagrindinius Revi-
tonica metodo akcentus: suspaudimą, 
ištempimą, fi ksaciją, gali savo pratimų 
programoje naudoti tik „Prakeliavimo“ 
techniką. Skaitytojai, kurie tik neseniai 
arba nereguliariai atlieka minėtuosius 
pratimus, turėtų derinti abi technikas 
geresniam rezultatui pasiekti.

„Prakeliavimas“
Abiejų rankų rodomaisiais pirštais 

turime suimti raumenį ar minkštųjų 
audinių plotą, kuriame yra matoma 
problema arba kuris nulemia pro-
blemą, t. y. galime šią techniką naudoti 
raumenims, nuo kurių priklauso veido 
pakitimai  – raukšlės, apdribimai, arba 
galime šią techniką naudoti tam tikrai 
zonai, kurioje yra matomų raukšlių. 

Kai pirštai yra reikiamose vietose, 
turime priartinti juos vieną prie kito, 
lyg ir suimti reikiamą plotą. Vienas 
rodomasis pirštas yra judrusis, kitas  – 
pasyvus. Dažniausiai judrusis pirštas 
yra tas, kuris prispaustas raumens apa-
čioje. Jis lėtai, sukamaisiais judesiais 
turi keliauti per visą raumenį ar, kaip 
jau buvo minėta anksčiau, minkštųjų 
audinių dalį, kol pirštai susitiks. Tokiu 
būdu išmasažuojate ir išilginate zoną, 
kur atliekate šią techniką.

Praėjusiame straipsnyje pabandėme 
„Prakeliavimo“ metodiką atlikti prieki-
nėje kaklo dalyje.

Šiandien išmoksime, kaip šią tech-
niką naudoti mažajam, didžiajam 
skruostiniams raumenims (a, b).

Pirmasis  – mažasis skruostinis rau-
muo (2 nuotrauka).

Nusišypsokite! Šypsantis šis raumuo 
labai aiškiai išryškėja. Vieną rodomąjį 
pirštą priglauskite raumenuko apa-
čioje, o kitą viršuje. Priartinkite juos. 
Lėtai rodomuoju pirštu, esančiu arčiau 
nosies–lūpos raukšlės, kilkite į viršų 
per visą raumenį. Kai pirštai susitinka, 
abiem rodomaisiais pirštais keliaukite 
per visą skruostakaulį iki smilkinio. 
Fiksuokite.

Antrasis – didysis skruostinis raumuo 
(3 nuotrauka).

Nusišypsokite! Šypsena ir šiuo atveju 
yra Jūsų pagalbininkas. Kai priglausite 
pirštus sulig mažuoju skruostiniu rau-
meniu (ankstesnis pavyzdys), nekeis-
dami pirštų pozicijos juos „veskite“ 
žemyn, kol apatinis bus prie burnos 
kampučio, o viršutinis  – lygiagrečioje 
linijoje, po skruostakauliu. Tuomet 
priartinkite pirštus. Lėtai rodomuoju 
pirštu, prispaustu arčiau burnos kam-
pučio, kilkite į viršų per visą raumenį. 
Kai pirštai susitinka, jais abiem keliau-
kite link ausies vidurio. Fiksuokite.

Mažojo ir didžiojo skruostinių rau-
menų masažą rekomenduotina atlikti 
vienoje pusėje, tuomet – kitoje. Galite 
kartoti 3–5 kartus per dieną.
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