
     САМОМАСАЖ ТІЛА
НІКОЛАЙЧУК ОЛЕКСАНДР

ПОКРОКОВИЙ ПОСІБНИК З ПРАВИЛЬНОГО
ВИКОНАННЯ МАСАЖУ ТІЛА 
В ДОМАШНІХ УМОВАХ



Вітаємо!

Ви тримаєте в руках набір 
оригінальних  інструментів для 
самомасажу тіла і обличчя від ТМ 
Akiroblade. 

Цей посібник – покроковий 
протокол виконання самомасажу 
Akiro Self-Massage. При регулярному 
рекомендованому виконанні 
самомасажу вже через кілька занять, 
Ви помітите зміни в стані Вашої 
шкіри, самопочутті, настрої. 

Регулярний догляд за тілом – це 
профілактика передчасного старіння, 
запорука гарного вигляду і чудового 
настрою!
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Застереження

Самомасаж блейдами є 
профілактичним, оздоровчим, 
проте, не є лікувальною процедурою! 

Результат від масажу залежить не 
тільки від правильного виконання 
масажу, але й від стану Вашого 
організму, метаболічних реакцій. 

Якщо у Вас є загальні протипокази 
до виконання масажу, ми не 
рекомендуємо виконувати масаж і 
радимо звернутись до відповідного 
медичного спеціаліста.

!
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Покази

• Набряк тіла, ніг, живота, шиї
• Целюліт, «апельсинова шкіра»
• В’ялість шкіри
• «Рихлість» тканин внутрішньої 
сторони стегна
• Стрії, розтяжки, шрами, рубці
• Холка бухгалтера
• Брилі, провисання шкіри
• Профілактика старіння



Протипокази

• Відкрита рана (незагоєний шов) 
• Неконтрольована гіпертонія
• Тромбофлебіт
• Осіфікуючий міозит
• Неконсолідований перелом
• Гематома
• Гемофілія
• Остеомиєліт
• Генералізовані інфекції
• Гострі запальні процеси
• Злоякісні утворення (онкологія)
• Ниркова недостатність
• Вагітність
• Септичний артрит
• Варикозное розширення вен
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Покази

• Набряк тіла, ніг, живота, шиї
• Целюліт, «апельсинова шкіра»
• В’ялість шкіри
• «Рихлість» тканин внутрішньої 
сторони стегна
• Стрії, розтяжки, шрами, рубці
• Холка бухгалтера
• Брилі, провисання шкіри
• Профілактика старіння
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Догляд за інструментами

Набір інструментів Akiro Set 
вироблений з медичної нержавіючої 
сталі. Поверхня інструментів 
полірована, гладка. 

1. Рекомендовано зберігати 
інструменти в чохлах для зберігання і 
транспортування (йдуть в комплекті). 
2. Для запобігання виникнення 
подряпин, потертостей – не кидайте 
інструмент, не мийте одночасно, не 
кладіть одну металеву поверхню на 
іншу.
3. Після масажу рекомендуємо мити 
інструмент в теплій мильній воді, з 
наступною обробкою засобом для 
дезинфекції (можна використовувати 
спиртову суміш).
5. Перед масажем рекомендовано 
нагріти інструмент (наприклад, 
потримати декілька секунд під 
гарячою водою).



Протипокази

• Відкрита рана (незагоєний шов) 
• Неконтрольована гіпертонія
• Тромбофлебіт
• Осіфікуючий міозит
• Неконсолідований перелом
• Гематома
• Гемофілія
• Остеомиєліт
• Генералізовані інфекції
• Гострі запальні процеси
• Злоякісні утворення (онкологія)
• Ниркова недостатність
• Вагітність
• Септичний артрит
• Варикозное розширення вен

Підготовка до масажу

Перед початком масажу шкіру 
потрібно відповідно підготувати. 

1. Робити масаж на чистій шкірі
2. При бажанні підготувати тіло 
розігріваючим засобом
3.  Масаж бажано виконувати по 
масажному крему або маслу з 
добрим ковзанням. 
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Масаж тіла

Регулярний масаж тіла 
інструментами Akiro Set є дієвим 
способом відновити тонус шкіри, 
зменшити прояви целюліту, знати 
набряки а також е сучасним 
способом профілактики 
захворювань опорно-рухового 
апарату. Як профілактичний засіб, 
допоможе ефективно уповільнити 
процеси старіння

'
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Дренаж і масаж зони декольте.

«Протягуючими» рухами, із 
середнім натиском, масажуємо від 
грудини до плеча із заходом під 
ключицю.

1

8-10 раз
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Дренаж і масаж зони декольте.

Працюємо із грудним м’язом.
Профілактика сутулості,  зняття 
напруги і спазму грудних м’язів.

Рука відведена сторону, грудний м’яз 
натягнутий. Виконуємо масаж від 
молочної залози до плеча.

2

8-10 раз
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Масаж верхньої частини 
трапецевидного м’язу

Рухи від вуха до плеча. Тиск 
інструментом вище середнього, до 
приємних відчуттів.

Застереження!  Масаж виконуємо 
тільки зверху донизу.

8

3

8-10 раз
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Пропрацьовуєсо драбинчасті м’язи 
і холку

Інструментом Akiro Long 
виконуємо «зтягування» від 
основи черепа до низу, як 
показано на малюнку.

Важливо: Рухи тільки зверху вниз!

4

8-10 раз

11

Позбуваємось холки



Масаж трапецевидного м’язу і 
холки.

Інструментом Akiro Long 
виконуємо «зтягування» від основи 
черепа до низу, як показано на 
малюнку.

Важливо: Рухи тільки зверху вниз!

5

10

Позбуваємось холки

6-8 раз



Відновлення об’єму бюсту, ліфтинг 
молочних залоз. 

Пропрацьовуємо кріплення 
великого грудного м’язу.

Виконуємо штрихування місць 
кріплень великого грудного м’язу. 
Вертикальні штрихуючі рухи.

6

11

Підтягуємо бюст

6-8 раз



Відновлення об’єму бюсту, ліфтинг 
молочних залоз.

Виконуємо «відтягуючі» рухи від 
грудини в сторону молочної 
залози, але не виходячи на неї!

7

Підтягуємо бюст

8-10 раз
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Массаж місць кріплень м’язів 
депресорів

Для покращення тонусу шкіри рук, 
профілактики «провисання» - 
виконуємо масаж руки.
При набряку рук – масаж 
виконуємо від ліктя до плеча.
По всій доступній поверхні руки.

8

Профілактика провисання рук

8-10 раз
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При болях в плечовому суглобі 

«Витягуючими» рухами масажуємо 
усю поверхню шкіри навколо 
плечового суглобу, тиск середній, 
до больового відчуття.

9

8-10 раз
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При болях рук в районі ліктя
(лікоть тенисиста, лікоть гольфіста).  

Штрихуючими рухами масажуємо 
місця кріплень уражених м’язів. 
Як правило, ці точки будуть 
болісними.

10

8-10 раз
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Виконуємо масаж долоней.

Із посиленим тиском «протягуєм» 
блейд, штовхаючи тканину вперед.

11

8-10 раз
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Виконуємо масаж долоней.

Із збільшеним зусиллям, із середини 
назовні, масажуємо м’язи рук.

Інструмент «штовхаємо» від себе 
або до себе.

12

8-10 раз
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Виконуємо масаж долоней.

Із збільшеним зусиллям, із середини 
назовні, масажуємо м’язи рук.

Інструмент «штовхаємо» від себе.

13

8-10 раз
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Із збільшеним зусиллям, із середини 
назовні, масажуємо м’язи рук.

Інструмент «штовхаємо» від себе 
або до себе.

19

Виконуємо масаж долоней.

Масажуємо бічну поверхню долоней.
Рухи донизу, або до доверху.

Тиск інструментом – до легких 
больових віддчуттів.

14

8-10 раз



20

Виконуємо масаж долоней.

Масаж суглобів пальців рук.
Штрихуючими рухами масажуємо 
бічні поверхні суглобів пальців.
По всім бічним поверхням пальців.

15

6-8  раз



Виконуємо масаж долоней.

Масаж внутрішньої поверхні долні..
Виконуємо «протягуючі» рухи в 
довільну сторону, тиск «приємна 
біль».

16

8-10 раз
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Підтяжка, ліфтинг бюсту. 
Пропрацювання застійних явищ і 
спайок нижньої частини молочної 
залози. 

Ліва рука відтягує доверху молочну 
залозу, правою рукою виконуємо 
«вітдягуючі» і «штрихуючі» руки від 
молочної залози донизу і знизу 
доверху, до молочної залози, не 
виходячи на неї!

17

8-10 раз
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Масаж передньої поверхні стегна

«Витягуючими» рухами від коліна на 
себе, виконуємо масаж передньої 
поверхні стегна. Сила тиску – на 
рівні приємних болісних відчуттів. 

18

10-14 раз
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Масаж внутрішньої поверхні 
стегна (інструмент Akiro Long).

Із комфортним по больовим 
відчуттям зусиллям, виконуємо 
«Витягуючі» масажні рухи від коліна 
до пахової складки.
Для зменшення проявів целюліту, 
зняття набряків стегна.

19

8-10 раз

24

Прибираємо целюліт



Масажуємо бічну поверхню 
стегна

Тиск – до рівня приємної болі. 
«Витягуючі» рухи від коліна доверху.
Боротьба із апельсиновою шкірою, 
бічні жирові розростання.

20

8-10 раз

25

Прибираємо целюліт



Пропрацьовуємо місця кріплень 
м’язів стегна

Ефективно для зняття набряку, 
проявів целюліту. 
«Відтягуючими» рухами масажуємо 
зверху (від пахової складки) донизу.

21

8-10 раз

26

Прибираємо набряк та целюліт



Масаж задньої поверхні 
стегна

«Витягуючими» рухами проводимо 
від підколінної впадини до сідниці, 
використовуємо вагу блейду до 
приємно – болісних відчуттів. 
Підтяжка шкіри, зменшення проявів 
целюліту, бугристості.

22

8-10 раз

27

Підтягуємо шкіру



Масаж ікроніжних м’язів

«Витягуючими» рухами, масажуємо 
від п’ятки до підколінної ямки.

При набряках, «важкості» ніг. 
Сила тиску : «до приємного болю» , 
при проявах варикозу, «судинних 
зірочках» - дуже легка, дренажна 
дія.

23

8-10 раз

28



Масаж внутрішнього склепіння 
стопи. Рефлекторна зона хребта.

«Відтягуючими» рухами виконуємо 
масаж від «кісточки» до п’ятки. 
Стопа при цьому натягнута, 
великий палець відігнутий «на 
себе».

Ступінь тиску – трохи більше 
«приємна біль».

24

8-10 раз

30



Масаж п’ятки.

Притискуємо інструмент з 
максимальною силою і робим 
«прокручування» по годинниковій 
стрілці. 

25

8-10 раз

31



Масаж пальців

Виконуємо масаж бічних поверхонь 
суглобів пальців ніг. 
«Протягуючі» рухи в довільному 
напрямку по бічній поверхні 
суглобів. 

26

8-10 раз

32



Масаж ахілового сухожилля.

«Витягуючими» рухами виконуємо 
масаж ахіла із середнім тиском ( до 
приємних відчуттів).

Увага! Обов’язковий масаж при 
головних болях задньої частини 
голови, спазмованій шиї, болях у 
поперековому відділі.

27

8-12 раз

33



Зняття напруги квадратного м’язу
 і найширшої фасції.

При болях у поперековому відділі, 
набряках, грижах і протрузіях.

«Витягуючі» рухи знизу доверху.

28

12-14 раз

34



Масаж поперекової зони, зони 
крижового відділу. 

При болях у попереку, болі у спині, 
болючі місячні, затримки та багато 
інш..

«Штрихуючі» і «рублячі» рухи.

Тиско до приємно-болісного 
відчуття.

29

2 хв

35



Масаж верхньої частини живота

Зняття набряку, відновлення тонусу.
Лівою рукою фіксуємо шкіру живота в 
зоні початку ребер. Правою рукою 
виконуємо «зтягуючі» рухи донизу. По 
всій верзній поверхнів живота, 
«зтягуючі» рухи до пупа.

Застереження: При жовчокам’яній 
хворобі, наявності камінців 
у жовчному – цей елемент 
виконувати не рекомендується! 

30

8-10 раз

36



Масаж для зменшення набряку 
живота

Ліва рука відтягує шкіру живота доверху, 
правою рукою від лобка доверху 
«відтягуємо» шкіру живота. По всій 
поверхні живота.

Важливо: Для ефективного зменшення 
розтяжок, стриїв, шрамів – бажано 
використання додаткових інструментів: 
Akiro Tonus ( для великих об’ємів) або 
Akiro Knife.

31

8-10 раз

36



Турбота про себе , про своє тіло та 
свій внутрішній світ - це є прояв 
любові. Лише в гармонії з собою 
можна бути щасливим, здоровим та 
наповненим .

Догляд за собою - важливий аспект 
для кожного із нас, і не потрібно 
лінуватися це робити, адже маленькі 
дрібниці створюють глобальні речі.

Почни день з самомасажу і ти 
пробудиш в собі гормони щастя!
 
Любов до себе починається з Akiro 
Blade.



A
akiroblade.com


