
САМОМАСАЖ ОБЛИЧЧЯ
НІКОЛАЙЧУК ОЛЕКСАНДР

ПОКРОКОВИЙ ПОСІБНИК З ПРАВИЛЬНОГО
ВИКОНАННЯ МАСАЖУ ОБЛИЧЧЯ 
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

• В’ялість шкіри обличчя
• Вікові зморшки і заломи
• Брилі, провисання шкіри
• Набряки обличчя
• Профілактика старіння
• Набряк шиї
• В’ялість шкіри
• Шрами, рубці
• Холка бухгалтера



Протипокази

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

Перед початком масажу шкіру 
потрібно відповідно підготувати. 

1. Вимити лице
2. Прибрати залишки косметики
3.  Масаж бажано виконувати по 
масажному  крему або маслу з 
добрим ковзанням. 
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Масаж обличчя

Регулярний масаж обличчя 
інструментами для масажу Akiro 
Blade -  це значне уповільнення 
процесу старіння, відновлення 
еластичності шкіри, зняття 
набряків.

'
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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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Виконуємо дренаж і масажуємо 
грудинно-ключично-соскоподібний 
м’яз.

Виконуємо дренаж і масажуємо 
грудинно-ключично-соскоподібни
й м’яз.

Виконуємо масаж зверху вниз, 
починаючи від вуха.

4

8-10 раз
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Дренаж піднижньо-щелепних 
лімфовузлів. 

Занурюємо блейд під нижню 
щелепу, на максимальну глибину 
але до комфортних відчуттів.
Робимо «витягуючі» рухи від 
центру підборіддя краю щелепи.

5

10

Профілактика другого підборіддя

6-8 раз



Дренаж лімфовузлів 
підборіддя. 

Однією рукою фіксуємо шкіру 
вище нижньої щелепи, блейдом 
виконуємо «стягуючі» рухи – від 
пальців до краю нижньої щелепи.
Працюємо з лівої і правої 
сторони.

6

11

Зняття набряку обличчя

6-8 раз



Дренаж лімфовузлів 
підборіддя. 

Формування овалу обличчя.
Витягуючі рухи від центру 
назовні. Працюємо з лівої і правої 
сторони.

7

Формування овалу обличчя

8-10 раз
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Массаж місць кріплень м’язів 
депресорів

Масаж виконується від центру 
підборіддя. Блейд притискаємо до 
кістки щелепи.

8

Профілактика опускання кутів рота

8-10 раз
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Робота із м’язом підборіддя

Однією рукою утримуємо шкіру 
приблизно в зоні десен, 
інструментом робимо «витягуючі» 
рухи зверху донизу.

9

8-10 раз
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Пропрацьовуємо коловий 
м’яз роту

Однією рукою фіксуємо центр, 
блейдом виконуємо 
«розгладжуючі» рухи від центру 
до краю рота. У дві сторони 
зверху і у дві сторони знизу.

10

8-10 раз
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Розгладжуємо міжбрівну складку.

Однією рукою фіксуємо 
перенісся, далі блейдом виконуємо 
«витягуючі» рухи від перенісся до 
краю брів. Застереження! При 
масажі не виходимо блейдом на 
м’яке віко! 

11

8-10 раз
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Зняття набряку, спазму колового 
м’язу ока.

Однією рукою фіксуємо шкіру краю 
ока біля перенісся, блейдом 
виконуємо «витягуючі» рухи від 
перенісся до протилежною краю 
ока. Тиск невеликий, працюємо 
тільки вагою блейда. Застереження! 
При масажі не виходимо 
блейдом на м’яке віко!
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8-10 раз
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Боротьба з «качиними лапками».

Двома пальцями розтягуємо зону 
зморшок біля ока, далі виконуємо 
«штрихуючі» рухи вздовж зморшок.

13

по 30-40 сек
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Пропрацьовуємо скроневий м’яз.

«Витягуючі» рухи по скроні і за 
вухом доверху із доволі сильним 
тиском, до приємної болі.

По всій поверхні скроневого м’язу.

14
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Місце кріплення лобного м’язу.

Штрихуючі рухи поперек кріплення 
м’язу.    «← | →»

15

10-12 раз
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Масаж потиличної частини лобного 
м’язу. 

Зняття напруги із сухожильного 
шолому, профілактика виникнення і 
боротьба із горизонтальними 
зморшками на лобі.
«Витягуючими» рухами виконуємо 
масаж знизу доверху.

16

8-10 раз
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Виконуємо масаж 
лобного м’язу.

Фіксуємо брови лівою рукою, далі 
виконуємо «витягуючі» рухи знизу 
догори, по всій поверхні лоба.

Увага! Обов’язково фіксувати брови! 

17

8-10 раз
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Масаж сухожильного шолому

Для підтяжки верхньої третини 
обличчя, куточків очей і брів, 
зменшення горизонтальних зморшок 
на лобі. Широким краєм блейду 
Akiro Small – із тиском але до 
комфортних відчуттів, виконуємо 
«протягуючі» рухи від лоба по всій 
поверхні черепа.

18

8-10 раз
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Фіксуємо брови лівою рукою, далі 
виконуємо «витягуючі» рухи знизу 
догори, по всій поверхні лоба.

Увага! Обов’язково фіксувати брови! 

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


