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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu masażu kosmetycznego 
i kształtowaniu umiejętności wykonywania masażu kosmetycznego twarzy, szyi i dekoltu 
oraz całego ciała. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez problemów 

korzystać z poradnika,  
− cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
− materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
− zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów, 
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału nauczania jednostki modułowej, 
− literaturę uzupełniającą. 
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Schemat układu jednostek modułowych  
 
 

 
322[12].Z4 

Masaż relaksacyjny i kosmetyczny 
 

 
322[12].Z4.01 

Wykonywanie masażu relaksacyjnego 

 
322[12].Z4.02 

Wykonywanie masażu kosmetycznego 
 

322[12].Z4.03 
Wykonywanie masażu kosmetycznego w różnego 

rodzaju zmianach tkankowych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
− przygotowywać pacjenta/klienta do zabiegu, 
− wykonywać masaż klasyczny poszczególnych części ciała, 
− wykonywać masaż klasyczny całego ciała, 
− stosować zasady masażu aromatoterapeutycznego, 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− przeprowadzić wywiad z pacjentem na potrzeby masażu kosmetycznego, 
− ocenić stan skóry na potrzeb masażu kosmetycznego, 
− określić rodzaje masażu kosmetycznego, 
− określić wpływ masażu kosmetycznego na skórę i organizm,   
− określić wskazania i przeciwwskazania do wykonania masażu kosmetycznego, 
− określić kolejność i rodzaj czynności podczas wykonywania masażu, 
− dobrać preparaty do zastosowania podczas masażu, 
− wykonać masaż kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu,  
− wykonać masaż kosmetyczny dłoni,  
− wykonać masaż kosmetyczny stóp,  
− wykonać masaż kosmetyczny całego ciała, 
− określić topografię punktów biologicznie aktywnych na ciele, 
− dobrać właściwy środek poślizgowy do masażu kosmetycznego, 
− dobrać aromatoterapię w zależności od potrzeb kosmetycznych pacjenta/klienta, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA  
 
4.1. Ocena stanu skóry 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Skóra jest narządem regulującym wzajemny wpływ wszystkich czynności organizmu 
i środowiska. Wszelkie zakłócenia tego wzajemnego oddziaływania pojawiają się na skórze. 
Jej ocena jest bardzo ważna, jeżeli chcemy, by nasza praca przynosiła dobre wyniki  
[6, s. 201]. Dlatego przed przystąpieniem do masażu kosmetycznego należy przeprowadzić 
wywiad oraz badanie obszaru objętego zabiegiem stosując metody wizualną (oglądanie), 
dotykową (palpacyjną) i przyrządową. 

 
Wywiad 

Przystępując do zdiagnozowania skóry należy przeprowadzić wywiad, podczas 
którego trzeba ustalić: 
− z jakim problemem klientka/klient przychodzi, 
− od jakiego czasu ten problem istnieje i w jakich okolicznościach wystąpił, 
− czy jest alergikiem, jeżeli tak, to na co jest uczulona(y), 
− czy jest pod kontrolą lekarską i czy przyjmuje lekarstwa, 
− czy występują jakieś choroby w rodzinie (np. cukrzyca, choroby skórne), 
− jak się odżywia (czas przyjmowania posiłków, jakość jedzenia, ulubione potrawy), 
− czy występują zaburzenia przemiany materii lub menstruacyjne, 
− czy się odchudza, 
− czy przyjmuje środki nasenne, uspakajające, antykoncepcyjne lub hormonalne, 
− czy pali papierosy i pije alkohol, 
− jakie miewa ciśnienie tętnicze, 
− jak spędza czas wolny i czy preferuje aktywny wypoczynek, 
− czy ma kłopoty rodzinne lub zawodowe. 

Te przykładowe pytania powinny być zadane podczas wywiadu. Powinny również 
pojawić się dodatkowe pytania adekwatne do konkretnego przypadku i okoliczności [4, s. 16].  

 
Wizualna metoda oceny skóry   

Wizualnie można ustalić koloryt skóry i jej rodzaj (normalna, sucha, tłusta, mieszana). 
Pomocne są w tym badaniu przyrządy, takie jak: lupa, okulary powiększające, dermaskop 
i lampa Wooda. 

Dermaskop (najczęściej stosowany) – jest to duże okrągłe szkło powiększające 
w oprawie, podświetlone od brzegów, przez które można oglądać wybrany fragment skóry. 
Urządzenie to jest niezbędne w kosmetyce do rozpoznawania rodzaju i typu skóry, 
szczególnie skóry twarzy (cery). Dzięki niemu można lepiej zaobserwować ewentualne 
zaburzenia w funkcjonowaniu i strukturze skóry. 

Lampa Wooda – przenośna lampa kwarcowa, w której dzięki zastosowaniu specjalnego 
czarnego filtra (filtr Wooda zbudowany z krzemianu baru z dodatkiem 9% tlenku niklu, 
którego pasmo przepustowości wynosi od 313 do 405 nm z maksimum w 365 nm), 
emitowane jest długofalowe promieniowanie nadfioletowe. Działanie tej lampy polega 
na wykorzystaniu promieniowania nadfioletowego do celów diagnostycznych. Pozwala 
ocenić rodzaj skóry, jej właściwości oraz wady na podstawie różnicy we fluorescencji skóry. 
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W zależności od rodzaju skóry oraz schorzeń występują różnobarwne odbicia: 
− skóra normalna – odbicie w kolorze niebiesko–fioletowym, 
− skóra sucha, odwodniona – słaba fluorescencja, kolor bladofioletowy, 
− skóra zawierająca odpowiednią ilość wody – odbicie ciemnoniebieskie, 
− skóra tłusta – prawie czarne, ciemnofioletowe, 
− nadmierne rogowacenie skóry – odbicie w kolorze białym [1, s. 40]. 

W czasie badania należy pamiętać o następujących zasadach: 
− odległość pacjenta od lampy powinna wynosić około 20 cm, 
− lampę przed użyciem rozgrzewa się przez 2–3 minuty, 
− badanie należy przeprowadzić w bardzo ciemnym pomieszczeniu, 
− przed zabiegiem nie należy używać żadnych kosmetyków, 
− badany nie może być w trakcie stosowania miejscowych leków. 
 
Dotykowa metoda oceny skóry   

Dotykiem bada się gładkość naskórka, elastyczność skóry, napięcie mięśni i grubość 
fałdów skórno-tłuszczowych, np. elastyczność skóry twarzy bada się ujmując opuszkami 
kciuka i palca wskazującego fałd skórny między skronią a górną częścią policzka, uciskając 
go i zwalniając ucisk. Jeżeli skóra powraca do pierwotnego stanu natychmiast, jej 
elastyczność jest bardzo dobra, gdy powraca po 10 sekundach średnia, natomiast, gdy trwa to 
dłużej, możemy mówić o braku elastyczności skóry [2, s. 170]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Sposób sprawdzania: a) elastyczności skóry, b) napięcia tkanek [6, s. 205] 
 
Przyrządowa metoda oceny skóry 

Przy ocenie stanu skóry pomocne są następujące aparaty: 
1. Korneometr – do pomiaru stopnia nawilżenia skóry. 

Za pomocą tego urządzenia bada się opór skóry na zasadzie przewodnictwa 
elektrycznego. Im większa zawartość wody w skórze, tym przewodnictwo lepsze 
i słabszy opór. 

2. Sebumetr – do oceny natłuszczenia warstwy rogowej skóry. 
Badanie polega na przyciśnięciu głowicy z papierem pergaminowym do powierzchni 
skóry. Im wyraźniejsze są na nim tłuste plamy lub im bardziej ten nieprzeźroczysty 
papier będzie prześwitywał, tym silniej natłuszczona jest skóra. 

3. Kutometr – do pomiaru elastyczności skóry. 

a) b) 
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Skóra w tym badaniu zasysana jest pod ciśnieniem za pomocą sondy. Ilość wciągniętej 
skóry wskaże na skórę wiotką lub jędrną. 

4. Pehametr – do określenia odczyny pH skóry. 
5. Ewaporimetr – do oceny szczelności bariery rogowej skóry i pomiaru objętości pary 

wodnej wydzielanej przez skórę. 
6. Meksametr – do oceny stopnia podrażnień skóry i pomiaru poziomu melaniny 

w skórze. 
 

Warto również wspomnieć o profilometrii – metodzie diagnostycznej służącej ocenie 
głębokości zmarszczek. Polega ona na wykonaniu silikonowych odlewów skórnych, które 
następnie analizuje się z zastosowaniem mikroskopu elektronowego, trójwymiarowej 
profilometrii laserowej oraz poddaje się do oceny cienie powstałe na rysunku zmarszczek 
[4, s. 17]. Profilometria jest metodą bardzo czasochłonną, jednakże pozwala bardzo dokładnie 
określić najmniejsze różnice w gładkości skóry i głębokości zmarszczek.  
 
Rodzaje skóry  

Do właściwej oceny stanu skóry potrzebna jest umiejętność rozpoznawania jej rodzajów 
oraz ewentualnych defektów. Powszechnie przyjęło się powierzchowne rozróżnianie 
rodzajów skóry i cery (skóry na twarzy) dokonywane ze względu na ilość i jakość 
wydzielanego przez nią łoju. Tak więc na ogół mówimy o skórze normalnej, tłustej, suchej 
i mieszanej. 

Skóra normalna jest koloru mleczno–różowego, właściwie nawodniona, odżywiona 
i ukrwiona. Gruczoły łojowe i potowe funkcjonują prawidłowo, a ich ujścia niewidoczne są 
gołym okiem. Taka skóra nie świeci się, nie łuszczy, jest gładka w dotyku, dobrze napięta, 
elastyczna, a jej pH wynosi 5,8. Odporna jest na wpływy atmosferyczne i wykazuje dobrą 
tolerancję na zabiegi chemiczne, mechaniczne i fizykalne [1, s. 10]. Podczas masażu można 
stosować środki poślizgowe wysuszające lub natłuszczające w zależności od rodzaju masażu 
lub upodobań osoby masowanej. 

Skóra sucha wskazuje na zbyt małą ilość wydzieliny gruczołów łojowych, która chroni 
skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi [4, s. 17]. Jest dość cienka, odwodniona 
i odtłuszczona; przeważnie koloru różowego (ze względu na prześwitującą przez cienki 
naskórek krew krążącą w naczyniach krwionośnych). Przejawia tendencję do powstawania 
chronicznie rozszerzonych naczyń krwionośnych (teleangiektazji). Często nadmiernie łuszczy 
się i pęka. Z powodu niedostatecznego zabezpieczenia, jakie daje jej cienka warstwa rogowa, 
niezwykle łatwo o jej podrażnienie. Gdy nie jest dobrze pielęgnowana, wcześnie pojawiają się 
na niej fałdy i zmarszczki, dlatego należy wykonywać systematycznie masaż, używając 
tłustych środków poślizgowych wzbogaconych w składniki aktywne nawilżające 
i odżywcze. 

W przypadku skóry tłustej warstwa rogowa jest zazwyczaj dość gruba, a powierzchnia 
skóry błyszcząca, o szaro–żółtym, ziemistym zabarwieniu. Gołym okiem są na niej widoczne 
ujścia gruczołów łojowych z tkwiącymi w nich zaskórnikami. Jest słabo ukrwiona, a łój 
skórny wydzielany jest w nadmiernej ilości. Na ogół bardzo słabo reaguje na bodźce 
zewnętrzne [1, s. 12]. Fałd powstający po jej uszczypnięciu jest grubszy niż w przypadku 
skóry suchej i bardzo szybko znika po zwolnieniu uchwytu. W dotyku wyczuwa się wyraźnie 
ziarnistości i nierówności. Środki poślizgowe stosowane do masażu tłustej skóry nie powinny 
mieć zbyt dużej zawartości fazy tłuszczowej (powyżej 30%). 

Skóra mieszana jest najczęściej spotykanym rodzajem skóry. Charakteryzuje się tym, że 
pewne jej obszary wykazują właściwości skóry tłustej, a pozostałe skóry suchej. 

Należy pamiętać, że stan skóry nie zawsze jest taki sam – może się zmieniać zależnie od 
pory roku, stylu życia i wieku [4, s. 18]. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie pytania należy zadać pacjentowi/klientowi podczas wywiadu? 
2. Jakie przyrządy są pomocne w wizualnej metodzie oceny skóry? 
3. Jak za pomocą lampy Wooda można zdiagnozować skórę? 
4. W jaki sposób ocenia się stopień napięcia mięśni? 
5. Jakie aparaty stosuje się w przyrządowej metodzie oceny skóry? 
6. Jakimi sposobami można zbadać elastyczność skóry? 
7. W jaki sposób określa się stopień natłuszczenia skóry? 
8. W jaki sposób dokonuje się pomiaru stopnia nawilżenia skóry? 
9. Jakimi cechami charakteryzuje się skóra normalna? 
10. Jakimi cechami charakteryzuje się skóra sucha? 
11. Jakimi cechami charakteryzuje się skóra tłusta? 
12. Jakimi cechami charakteryzuje się skóra mieszana? 
13. Na jakie cechy skóry należy zwrócić uwagę określając jej rodzaj? 
 
4.1.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Dobierz odpowiednie aparaty do oceny stanu skóry. 
 
Karta pracy 
 

Nazwa przyrządu Zastosowanie 
 służy do oceny stopnia natłuszczenia skóry. 
kutomert   
 służy do określenia odczynu pH skóry. 
korneometr  
meksametr  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym przyrządowej metody oceny skóry, 
2) uzupełnić tabelę,  
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy, 
− poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Oceń stan skóry twarzy pacjenta (koleżanki/kolegi). 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym rodzajów skóry oraz metod oceny stanu 
skóry, 

2) wykonać demakijaż twarzy (w razie potrzeby), 
3) zbadać stan skóry twarzy metodą dotykową, 
4) obejrzeć skórę z wykorzystaniem lampy ze szkłem powiększającym lub lupy, 
5) porównać wyniki oceny stanu skóry w poszczególnych grupach. 
6) wypełnić tabelę: 
 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− środki do demakijażu, 
− dermaskop lub lupa, 
− tabela do wypełnienia, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) przeprowadzić wywiad z pacjentem?   
2) wymienić przyrządy pomocne w wizualnej metodzie oceny skóry?   
3) scharakteryzować działanie lampy Wooda?   
4) zbadać stopień napięcia mięśni?   
5) wymienić aparaty stosowane w przyrządowej metodzie oceny skóry?   
6) zbadać elastyczność skóry?   
7) ocenić stopień natłuszczenia skóry?   
8) dokonać pomiaru stopnia nawilżenia skóry?   
9) scharakteryzować skórę normalną?   
10) scharakteryzować skórę suchą?   
11) scharakteryzować skórę tłustą?   
12) scharakteryzować skórę mieszaną?   
13) określić rodzaj skóry?   

Rodzaj skóry:  
Kolor skóry:  
Dokładny opis wyglądu 
skóry z uwzględnieniem jej 
napięcia: 

 

Defekty skóry:  
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4.2. Rodzaje masażu kosmetycznego  

 
4.2.1. Materiał nauczania  
 

Masaż kosmetyczny, zwany również kosmetyczno-higienicznym czy też profilaktyczno-
pielęgnacyjnym, to zazwyczaj masaż klasyczny lub kombinacja masażu klasycznego 
z masażem punktowym lub energetycznym. Wykonywany jest głównie na twarzy, szyi 
i dekolcie, ale zalecany jest również dla całego ciała. Stosowany jest w celu aktywizacji 
funkcji skóry, pobudzenia układów krążenia i nerwowego oraz przyspieszenia odprężenia 
zmęczonych mięśni. Ma działać przede wszystkim profilaktycznie utrzymywać skórę 
i mięśnie w stanie elastyczności. Zazwyczaj jest częścią zabiegu pielęgnacyjnego, w którym 
niezwykle ważny jest właściwy dobór kremu czy oliwki, uwzględniający rodzaj i potrzeby 
skóry. Poszczególnymi technikami w masażu kosmetyczno-higienicznym operuje się ze 
słabszą siłą niż podczas wykonywania masażu klasycznego leczniczego. 

W ramach masażu kosmetycznego wyróżnia się jeszcze masaże korekcyjne, stosowane 
np. przy likwidowaniu podwójnego podbródka oraz masaże regenerujące, zalecane np. po 
kuracji odchudzającej, po przemęczeniu pracą umysłową czy też po silnych przeżyciach 
psychicznych [4, s. 16]. 

W zależności od potrzeb stosuje się również inne rodzaje masażu kosmetycznego, do 
których należą masaże [4, s. 361] takie, jak np.: Jacqueta, Rosenberga, po iniekcji toksyny 
botulinowej, lipolityczny, punktowy.  

 
Masaż Jacqueta 

Masaż Jacqueta (tzn. żaketowski) ma za zadanie usunięcie, poprzez mieszanie, 
zalegającej wydzieliny gruczołów łojowych. Masaż ten polega na uciskaniu opuszkami 
palców tkanek dających się ująć w fałdy, a potem bardziej powierzchownie samej skóry. 
Trwa on kilka minut. Daje w efekcie opróżnienie zawartości gruczołów łojowych oraz silne 
przekrwienie skóry. Niektórzy kosmetycy francuscy używają do wykonania tego masażu 
szczypczykówo zakrzywionych brzegach pokrytych mankietami z kauczuku.  

Ze względu na możliwość naciągania skóry masaż Jacqueta powinno się stosować tylko 
u osób bardzo młodych, o silnych mięśniach, ze skórą łojotokową. Masaż wykonuje się bez 
kremu, po oczyszczeniu i zdezynfekowaniu skóry [2, s. 84]. 
 
Masaż po iniekcji toksyny botulinowej 

Masaż po iniekcji toksyny botulinowej wchodzi w skład terapii anti–aging. Jest to zabieg 
specjalistyczny, stosowany w kosmetyce i medycynie estetycznej w celu zmniejszenia 
zmarszczek i spowolnienia procesu starzenia się skóry twarzy i szyi. Masaż po iniekcji 
toksyny botulinowej pełni funkcję diagnostyczną, relaksacyjną i odnawiającą. 

Masaż diagnostyczny polega na palpacyjnym badaniu skóry i mięśni twarzy, podczas 
którego określa się miejsca o zwiększonym napięciu. Masaż relaksacyjny przeprowadza się 
co najmniej godzinę przed iniekcją toksyny botulinowej w celu rozluźnienia skóry i mięśni 
twarzy oraz uspokojenia osoby masowanej. Pierwszy masaż odnawiający wykonuje się na 
zlecenie lekarza medycyny estetycznej najwcześniej po tygodniu od wstrzyknięcia toksyny 
botulinowej. 

Zabieg wymaga od terapeuty delikatności, precyzji i znajomości postępowania podczas 
masażu. Przy masowaniu określonych miejsc skóra stabilizowana jest palcami jednej ręki, 
a drugą ręką wykonuje się właściwe techniki. Wykonując głaskanie, rozcieranie i uciski nie 
masuje się bezpośrednio po zmarszczkach, tylko przed nimi, a potem nad miejscem ich 
zagięcia. 
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Masaż Rosenberga  
Masaż Rosenberga, zwany liftingiem twarzy, rolfingiem twarzy, odmładzającym 

dotykiem, masażem tkanki łącznej twarzy, to zabieg opracowany przez duńskiego terapeutę 
Stanleya Rosenberga. Polega na delikatnym dotykaniu opuszkami palców punktów 
biologicznie aktywnych w obrębie głowy, twarzy, szyi i karku, przy brzmieniu muzyki 
relaksacyjnej. Podczas masowania wykorzystuje się techniki akupresury i rolfingu. Masaż jest 
stosowany w celu poprawienia ukrwienia skóry i mięśni, przepływu limfy, likwidacji napięć 
w układzie mięśniowo–powięziowym i przywrócenia prawidłowej wymiany tkankowej. 
Następuje odblokowanie napiętych mięśni twarzy, głowy, karku i szyi, co wpływa na 
„modelowanie” twarzy, uelastycznienie mięśni, likwidację zmarszczek, obrzęków, worków 
pod oczami, asymetrii twarzy i przywrócenie zdrowego wyglądu. Masaż jest zalecany 
osobom dojrzałym, u których widoczne są zmarszczki, zwiotczenie skóry twarzy i duże 
napięcie mięśni mimicznych.  
 
Masaż lipolityczny  

Masaż lipolityczny to oryginalna forma masażu, wpływająca na pobudzenie krążenia 
limfatycznego, mikrokrążenia miejscowego i krążenia powrotnego, wywołująca działanie 
lipolityczne. Masaż zalecany jest do likwidacji cellulitu i zbędnej tkanki tłuszczowej. Zabieg 
opracowany przez rosyjską lekarkę Tiinę Orasmae, oparty jest na technikach rosyjskiego 
masażu klasycznego i drenażu limfatycznego. Do technik stosowanych w masażu 
lipolitycznym należą pompowanie, uciskanie, rolowanie, rozcieranie oraz techniki o nazwach 
tarcie, grabie, nóż (piłowanie), beczka (wyciskanie). 

Masaż przeprowadza się tylko w tych miejscach, w których występuje nadmiar tkanki 
tłuszczowej lub cellulit. Najczęściej stosowany jest u kobiet o budowie typu „gruszka” 
i obejmuje takie partie ciała, jak: brzuch, uda i pośladki. 

Zabieg rozpoczyna się w pozycji leżenia tyłem od wspomagania oddychania torem 
brzusznym, potem wykonuje się masaż brzucha w prawą stronę z zastosowaniem głębokiego 
uciskania i ruchów trących w celu usprawnienia perystaltyki jelit, oraz rolowania 
(poprzecznego i podłużnego), ruchów grabiących i pompowania. 

Następnie masuje się przednią stronę uda, od stawu kolanowego do krocza, pachwiny 
i stawu biodrowego, najpierw jednego, a potem drugiego. Wykonuje się rozcieranie, 
rolowanie, wyciskanie, ruchy grabiące i staccato, w pasmach podłużnych i poprzecznych. 
W pasmach poprzecznych masuje się od linii środkowej uda na zewnątrz, a potem do 
wewnątrz. Piłowanie przeprowadza się na stronach przednio–bocznej i przednio 
–przyśrodkowej. Na zakończenie masażu uda stosuje się pompowanie. 

Kolejno osoba masowana przyjmuje pozycję leżącą przodem. Masowaniem obejmuje się 
tylną stronę uda i pośladek, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej, wykonując techniki 
takie same, jak na przedniej stronie uda.  

 
Masaż punktowy  

Masaż punktowy, czyli akupresura, to dział medycyny alternatywnej wchodzący  
w skład refleksoterapii, zajmujący się równoważeniem energii przepływającej przez organizm 
człowieka poprzez oddziaływanie na określone punkty (strefy) na ciele. Masaż punktowy 
zaliczany jest do makrosystemu oddziaływania odruchowego. Może być stosowany 
w konwencji chińskiej lub w japońskiej o nazwie Shiatsu. Polega na udrażnianiu kanałów 
energetycznych poprzez zastosowanie różnych form ucisku na punkty w celu uzyskania 
efektu profilaktycznego lub terapeutycznego. Może być stosowany ucisk stały bez  
odrywania palca lub przyrządu ustawionego pod kątem 45–90°, ucisk połączony z ruchami do 
przodu, tyłu i na boki oraz ucisk połączony z ruchem okrężnym w lewą stronę i ucisk 
połączony z ruchem okrężnym w prawą stronę. 
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Punkty akupunkturowe, inaczej meridianowe, w liczbie 670, rozmieszczone są wzdłuż 
przebiegu 12 meridianów głównych parzystych i 2 meridianów głównych nieparzystych. 
Punkty meridianowe pozostają za pośrednictwem meridianów w ścisłym związku 
z narządami zmysłów i wewnętrznymi. W stanach chorobowych odznaczają się bolesnością, 
a po ustąpieniu choroby ich wrażliwość mija. W miejscach punktów meridianowych znajdują 
się receptory odbierające bodźce ciepła i zimna, dotyku i ucisku oraz bólu, a także  
magazynowana jest energia Qi.  

Do określenia topografii punktów meridianowych na ciele stosuje się metodę cuna 
indywidualnego. Za indywidualną jednostkę 1 cuna przyjęto szerokość opuszki kciuka oraz 
odległość między fałdami paliczka środkowego III palca ręki (u mężczyzn lewej, u kobiet 
prawej). Miejsce każdego punktu ustala się określając jego odległość od najbliżej położonych 
struktur anatomicznych ciała. 

Ze względu na sposób pobudzenia punktów, tj. stopień intensywności bodźca i czas jego 
trwania, rozróżnia się następujące techniki:  
− technika tonizująca (pobudzająca) – wykonywana w szybkim tempie, rytmicznie z silnym 

uciskiem, zalecana przy niedoborze energii; czas trwania ucisku jednego punktu wynosi 
5–10 sekund, czas przerwy 5–10 sekund, w seriach 3–5 razy, 

− technika sedatywna (uspokajająca) – przeprowadza się w tempie wolnym, z lekkim 
uciskiem, którego siłę stopniowo się zwiększa, zalecana przy nadmiarze energii; czas 
trwania ucisku jednego punktu wynosi 30–60 sekund, czas przerwy 10 sekund, w seriach 
3–5 razy, 

– technika mieszana – obejmuje techniki sedatywną i tonizującą, stosowa naprzemiennie 
podczas masażu wg recepty punktowej.  

Wśród punktów meridianowych występują tzw. punkty „samodzielne”, które wykazują 
osobliwe właściwości, mają duże działanie ogólnoustrojowe, np. przeciwzmęczeniowe, 
przeciwbólowe, wzmacniające, uspokajające. 

Do najczęściej wykorzystywanych w kosmetyce i odnowie biologicznej punktów 
„samodzielnych” akupresury należą:  

1. P.1. – pierwszy punkt meridianu płuc, leży 6 cunów od linii środkowej przedniej, 1 cun 
poniżej dolnego brzegu obojczyka. Punkt wzmacniający i usprawniający mięśnie 
przedniej strony klatki piersiowej (mięsień piersiowy większy i mięśnie międzyżebrowe), 
a także wentylację płuc i rytm oddechowy. 

2. JG.4. – czwarty punkt meridianu jelita grubego, zlokalizowany w połowie II kości 
śródręcza od strony kciuka, w najwyższym punkcie uwypuklenia, które tworzy się przy 
przywiedzionym kciuku do palca wskazującego. Uniwersalny punkt 
przeciwzmęczeniowy, ma również działanie odtruwające, antystresowe, przeciwbólowe  
i immunologiczne. 

3. Ż.27. – dwudziesty siódmy punkt meridianu żołądka, znajduje się 2 cuny od linii 
środkowej przedniej, 2 cuny poniżej pępka. Punkt wzmacniający i usprawniający mięśnie 
brzucha 

4. ST.6. – szósty punkt meridianu śledziona – trzustka, leży na wewnętrznej powierzchni 
łydki,3 cuny powyżej środka kostki przyśrodkowej, bezpośrednio z tyłu krawędzi kości 
piszczelowej. Jeden z podstawowych punktów akupresury – punkt urody kobiecej  
(nie stymulować w czasie ciąży). 

5. S.3. – trzeci punkt meridianu serca, znajduje się w zgięciu łokciowym, tuż przed  
nadkłykciem przyśrodkowym kości ramiennej. Punkt o nazwie „radości życia” 
wykorzystywany w apatii, przygnębieniu i nerwicy depresyjnej.  

6. JC.17. – siedemnasty punkt meridianu jelita cienkiego, znajduje się z tyłu kąta żuchwy,  
w zagłębieniu na przednim brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowatego. Punkt 
o działaniu relaksującym – odpręża, uspokaja, usypia. 
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7. N.8. – ósmy punkt meridianu nerki, leży 2 cuny powyżej kostki przyśrodkowej, na 
tylnym brzegu kości piszczelowej. Punkt „wzajemnego zaufania”, poprawia nastrój 
i życzliwość. 

8. PM.31. – trzydziesty pierwszy punkt meridianu pęcherza moczowego, leży 1 cun w bok 
od linii środkowej tylnej ciała, w pierwszym otworze kości krzyżowej. Punkt o nazwie 
„ostatnia młodość”, działa regenerująco i odmładzająco, wykorzystywany u osób po 40 
roku życia. 

9. PO.10. – dziesiąty punkt meridianu potrójnego ogrzewacza, występuje nad stawem 
łokciowym, w zagłębieniu powyżej wyrostka łokciowego. Punkt „wielkiego 
spokoju”,o działaniu uspokajającym. 

10. W.8. – ósmy punkt meridianu wątroby, leży za przyśrodkowym nadkłykciem kości 
udowej, przed punktem przyczepu mięśni półbłoniastego i półścięgnistego. Punkt 
„słodyczy życia", działa rozluźniająco, przywraca spokój. 

11. GRP.5. – piąty punkt meridianu głównego regulatora przedniego, znajduje się na linii 
środkowej przedniej ciała, 2 cuny poniżej pępka. Punkt „wiecznej młodości" lub „eliksir 
życia", jest punktem odmładzającym i regenerującym. 

12. GRP.9. – dziewiąty punkt meridianu głównego regulatora przedniego, występuje na linii 
środkowej przedniej ciała, 1 cun powyżej pępka. Punkt o nazwie „rozdzielanie wody” 
wykorzystywany przy odwadnianiu organizmu np. w kuracji odchudzającej. 

13. GRP.12. – dwunasty punkt meridianu głównego regulatora przedniego, leży 4 cuny 
powyżej pępka, na linii środkowej przedniej. Punkt wzmacniający i usprawniający 
mięśnie brzucha. 

14. GRP.15. – piętnasty punkt meridianu głównego regulatora przedniego, znajduje się na 
linii środkowej przedniej ciała, na wysokości końca wyrostka mieczykowatego mostka. 
Jest to punkt energii. 
Opracowane zostały tzw. „recepty punktowe” – zbiór punktów biologicznie czynnych, 

które wykorzystuje się podczas zabiegu do oddziaływania w celach kosmetycznych, 
terapeutycznych i profilaktycznych. Do najczęściej stosowanych w kosmetyce i odnowie 
biologicznej należą:  

 

1. Profilaktyczny masaż zdrowotny – wszystkie punkty masuje się techniką tonizującą, czas 
masażu ok. 7 minut, Ż.36, PM.43, ST.6, PŻ.39, ST.2. 

2. Poprawienie urody twarzy – zaleca się przeprowadzenie masażu kosmetycznego twarzy, 
podczas którego stosuje się następującą receptę punktową techniką tonizującą: PO.23, 
PŻ.1, PM.3, PM.1, Ż.2, PZ.14, Ż.4, GRP.24, PO.22. 

3. Przeciwdziałanie zmęczeniu kończyn dolnych – punkt N.1 masuje się techniką 
sedatywną, a pozostałe techniką tonizującą; czas masażu ok. 8 minut, N.1, ST.1, ŚT.2, 
PM.60, Ż.41, Ż.36 [4, s. 361–372]. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz rodzaje masażu kosmetycznego? 
2. Jakie są zasadnicze cele wykonywania masażu kosmetycznego? 
3. Na czym polega i w jakim celu wykonywany jest masaż Jacqueta? 
4. Na czym polega i w jakim celu wykonywany jest masaż Rosenberga? 
5. Na czym polega i w jakim celu wykonywany jest masaż po iniekcji toksyny botulinowej? 
6. Na czym polega i w jakim celu wykonywany jest masaż lipolityczny? 
7. Na czym polega i w jakim celu wykonywany jest masaż punktowy? 
8. Jakie znasz główne punkty „samodzielne” akupresury wykorzystywane w masażu 

kosmetycznym? 
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4.2.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj topografię najczęściej stosowanych w kosmetycei odnowie biologicznej 
punktów „samodzielnych” akupresury. Wykorzystaj rysunek. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym masażu punktowego, 
2) odnaleźć na rysunku główne meridiany, 
3) określić topografię punktów „samodzielnych”, zaznaczając je kolorowym pisakiem, 
4) porównać wyniki z pozostałymi grupami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek do ćwiczenia 1  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta z rysunkiem (format A4), 
− kolorowy pisak, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Dobierz rodzaj i technikę masażu w zależności od celu jego stosowania. 
 
Karta pracy 
 

Rodzaj masażu Stosowane techniki Zastosowanie  
masaż po iniekcji 
toksyny botulinowej 

  

 techniki akupresury i rolfingu  
masaż Jacqueta   
  w celu likwidacji cellulitu  

i zbędnej tkanki tłuszczowej 
masaż punktowy   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym rodzajów masażu kosmetycznego, 
2) uzupełnić tabelę,  
3) zaprezentować uzupełnioną tabelę na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) wymienić rodzaje masażu kosmetycznego?   
2) określić główne cele wykonywania masażu kosmetycznego?   
3) scharakteryzować masaż Jacqueta?   
4) scharakteryzować masaż Rosenberga?   
5) scharakteryzować masaż po iniekcji toksyny botulinowej?   
6) scharakteryzować masaż lipolityczny?   
7) scharakteryzować masaż punktowy?   
8) określić typografię głównych punktów „samodzielnych” akupresury 

wykorzystywanych w masażu kosmetycznym?   
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4.3. Wpływ masażu kosmetycznego na skórę i organizm 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Masaż kosmetyczny, podobnie jak klasyczny, wywołuje w organizmie człowieka liczne 
zmiany i reakcje o charakterze miejscowym i ogólnym [5, s. 17]. Oddziałuje na tkanki: 
skórną, łączną i mięśniową oraz na układy: krążenia, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy 
i inne. Wpływa również na krążenie energii witalnej [4, s. 11], a także na umysł i psychikę. 

Masaż kosmetyczny szczególnie ukierunkowany jest na aktywizację funkcji skóry 
oraz utrzymanie skóry i mięśni w stanie elastyczności. Efekty takie daje się uzyskać dzięki 
stosowanym bodźcom mechanicznym, ale przede wszystkim – odpowiednio dobranym 
środkom wspomagającym masaż kosmetyczny. 

Oddziaływanie masażu kosmetycznego na skórę jest następujące: 
− skóra staje się różowa i ciepła, co jest następstwem lepszego jej ukrwienia [2, s. 53] 

(temperatura powierzchniowa skóry wzrasta przeciętnie o 1,6–1,8°C [5, s. 17]), 
− szybciej dostarczane są do skóry substancje odżywcze i usuwane z niej zbędne produkty 

przemiany materii, na skutek zwiększenia szybkości przepływu krwi w naczyniach 
włosowatych, 

− usunięte zostają złuszczające się, obumarłe komórki warstwy rogowej naskórka, przez 
co pory skóry zostają odsłonięte i poprawia się oddychanie skórne (skóra jest lepiej 
dotleniona), 

− przyspieszeniu ulega proces rogowacenia, na skutek lepszego odżywienia warstwy 
ziarnistej, co prowadzi do odmłodzenia naskórka, 

− następuje szybsza odbudowa uszkodzonych komórek, np. przy procesach gojenia, 
− poprawia się czynność wydzielnicza gruczołów łojowych i potowych; udrożniają się ich 

kanały, 
− szybciej i skuteczniej wprowadzane zostają do skóry składniki aktywne zawarte  

w środkach wspomagających masaż (skóra staje się lepiej nawilżona, odżywiona  
i zregenerowana), 

− zwiększa się elastyczność i sprężystość skóry. 
Masaż oddziałuje na wszystkie rodzaje tkanki łącznej: 

− w tkance łącznej właściwej wiotkiej – powoduje jej odżywienie, uelastycznienie 
i zwiększenie przepuszczalności, 

− w tkance łącznej właściwej zbitej – w zależności od sposobu wykonania, działa 
pobudzająco lub rozluźniająco na tę tkankę, uelastycznia ją oraz powoduje jej przyrost, 

− w tkance chrzęstnej – w skutek lepszego jej odżywienia zapobiega procesom 
zwyrodnieniowym lub powstrzymuje już istniejące, 

− w tkance kostnej – poprzez jej odżywienie wpływa na utrzymanie równowagi między 
związkami organicznymi i nieorganicznymi, jak również przyspiesza zanikanie zmian 
chorobowych, 

− w tkance tłuszczowej – rozbija i rozdrabnia komórki tłuszczowe oraz przyspiesza proces 
spalania tłuszczu poprzez poprawę przemiany materii, 

− w tkance siateczkowej – prowadzi do wzmożenia procesów wytwórczych składników 
morfotycznych krwi, jak również zwiększa odporność organizmu [1, s. 71].    

Pod wpływem masażu:  
− dochodzi do rozgrzania tkanki mięśniowej, wskutek czynnego rozszerzenia naczyń 

krwionośnych, przez co mięśnie są lepiej zaopatrywane w tlen i substancje odżywcze, 
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− przyspiesza się obieg krwi i chłonki, dzięki czemu szybciej wydalane są produkty 
przemiany materii z komórek mięśniowych, 

− można obniżyć napięcie mięśniowe albo zwiększyć je w zależności od rodzaju 
zastosowanych technik  oraz tempa ich wykonywania, 

− poprawia się jędrność, elastyczność i wytrzymałość mięśni. 
Masaż pobudza układy krwionośny i limfatyczny do pracy, usprawniając funkcje 

transportowe, oczyszczające i regeneracyjne. Pod jego wpływem następuje: zwiększenie 
szybkości przepływu krwi i limfy; rozszerzenie naczyń krwionośnych i chłonnych; otwarcie 
dodatkowych naczyń krwionośnych; ułatwienie pracy serca; zwiększenie napięcia ścian 
naczyń krwionośnych. Dodatkowo, w przypadku zastosowania kremów np. z zawartością 
substancji czynnych zwanych flawonoidami (hesperydyna, rutyna, kwercetyna, kemferol),  
dochodzi do uszczelnienia i uelastycznienia naczyń krwionośnych oraz pobudzenia krążenia.  

Omawiając wpływ masażu na układ nerwowy, można ogólnie stwierdzić, że: 
− poprzez lepsze jego ukrwienie i utlenowanie zapewnione są prawidłowe procesy 

metaboliczne we wszystkich częściach układu nerwowego, 
− masując tkanki, wpływamy w sposób bezpośredni na zakończenia nerwowe znajdujące 

się w tych tkankach, stymulując przewodnictwo nerwowe, 
− za pośrednictwem obwodowego układu nerwowego wpływamy na ośrodkowy układ 

nerwowy, w ten sposób efekty masażu nie ograniczają się tylko do masowanego obszaru 
ciała, albowiem za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowego masaż wywiera 
działanie ogólnoustrojowe – zarówno somatyczne, jak i obejmujące sferę psychiczną, 

− w zależności od zastosowanego rodzaju masażu możemy wpływać na układ nerwowy 
uspakajająco (masaż łagodny, delikatny) albo pobudzająco (masaż energiczny, 
pobudzający). 
Masaż oddziałuje nie tylko na ciało fizyczne, ale także na ośrodki, kanały i ciała 

energetyczne osoby masowanej. Wpływa na prawidłowe krążenie energii witalnej  
w organizmie człowieka. Zaburzenie czynności organizmu (choroba) rozpoczyna się nie  
w momencie pojawienia się objawów fizycznych, ale w chwili wystąpienia zakłóceń  
w przepływie energii. Swobodny i niezakłócony przepływ energii jest więc warunkiem 
harmonijnego funkcjonowania organizmu. Zablokowanie energii najczęściej spowodowane 
jest stresem, wzmożonym napięciem wewnętrznym, zaburzeniem krążenia krwi i zbyt małą 
aktywnością ruchową. Stosowanie różnorakich technik wpływa na zrównoważenie krążenia 
energii poprzez zwiększenie jej przepływu tam, gdzie występuje niedobór i zmniejszenie 
w tych partiach, gdzie jest jej za dużo [4, s. 14]. 

Masaż oddziałuje na sferę psychiczną poprzez mechanizmy neuroendokrynne 
uczestniczące w przekazywaniu i przetwarzaniu informacji z receptorów czuciowych 
w masowanych obszarach ciała. Niezwykle ważne są też relacje interpersonalne masażysty 
i pacjenta. W wyniku bezpośredniego kontaktu osoba masowana odczuwa zainteresowanie 
sobą i opiekę. Stopniowo pozbywa się lęków, uwalnia zablokowane emocje, jest bardziej 
świadoma stanu swego ciała i osobowości. Wykazano, że masaż może wpływać na poziom 
neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. Powoduje wzrost aktywności 
układu serotoninowego i dopaminergicznego oraz obniżenie aktywności układu 
adrenergicznego w mózgu. Osłabia też funkcje osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, 
głównego mechanizmu zaangażowanego w reakcje stresowe. Ogólnie objawia się to: 
− poprawą nastroju, 
− zmniejszeniem lęków, 
− uczuciem odprężenia i wypoczynku, 
− zwiększeniem energii życiowej, 
− poprawą zdolności koncentracji uwagi, kojarzenia i zapamiętywania. 
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Nasileniu ulegają też obronne mechanizmy układu immunologicznego, bowiem 
pozytywne reakcje emocjonalne wpływają na zwiększenie odporności na infekcje 
i zmniejszenie ewentualnych reakcji alergicznych, takich jak katar sienny czy egzema.  

Stwierdzono, że już jednorazowa sesja powoduje statystycznie istotne nasilenie 
niektórych parametrów reaktywności immunologicznej oraz poprawę różnych aspektów 
samopoczucia. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak masaż kosmetyczny wpływa na skórę? 
2. Jak masaż kosmetyczny wpływa na tkankę łączną? 
3. Jak masaż kosmetyczny wpływa na tkankę mięśniową? 
4. Jak masaż kosmetyczny wpływa na układ krążenia? 
5. Jak masaż wpływa na krążenie energii witalnej w organizmie człowieka? 
6. Jak masaż wpływa na umysł i psychikę? 
 
4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Przyporządkuj wybrane efekty masażu kosmetycznego do poszczególnych tkanek 
i układów. 

 
Karta pracy 

 
umysł i psychika rozbicie i rozdrobnienie jej komórek, 
skóra zwiększenie energii życiowej, uczycie odprężenia 

i wypoczynku, 
układ nerwowy uszczelnienie i uelastycznienie, 
układ krążenia udrożnienie i poprawienie czynności wydzielniczej,  
tkanka łączna obniżenie lub zwiększenie napięcia,  
tkanka mięśniowa pobudzenie albo uspokojenie. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym wpływu masażu kosmetycznego na 
skórę i organizm, 

2) połączyć za pomocą linii poszczególne tkanki i układy z odpowiednimi efektami masażu, 
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy, 
− poradnik dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Określ wpływ masażu kosmetycznego na skórę. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym wpływu masażu kosmetycznego na 
skórę, 

2) określić wpływ masażu kosmetycznego na skórę, 
3) porównać wyniki z innymi grupami. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− arkusze papieru A4, 
− długopis, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) scharakteryzować wpływ masażu kosmetycznego na skórę?   
2) scharakteryzować wpływ masażu kosmetycznego na tkankę łączną?   
3) scharakteryzować wpływ masażu kosmetycznego na tkankę 

mięśniową?   
4) scharakteryzować wpływ masażu kosmetycznego na układ krążenia?   
5) scharakteryzować wpływ masażu na krążenie energii witalnej 

w organizmie?   
6) scharakteryzować wpływ masażu na umysł i psychikę?   
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4.4. Zasady wykonywania masażu kosmetycznego 
 
4.4.1. Materiał nauczania  
 
1. Przed rozpoczęciem masażu należy przeprowadzić wywiad z pacjentem/klientem i ocenić 

stan jego skóry.  
2. Zabieg wykonywać z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań: 

a) wskazaniami do stosowania masażu kosmetycznego są: 
− zmniejszona elastyczność i sprężystość skóry, 
− przesuszenie i odwodnienie skóry, 
− zmarszczki, 
− blizny, 
− zaburzenia krążenia, 
− stan po odmrożeniach, 
− odmroziny, 
− okres przed operacjami kosmetycznymi i po operacjach, 
− nagromadzenie tkanki tłuszczowej, 
− cellulit, 
− rozstępy, 
− okres poporodowy, 

b) przeciwwskazaniami do wykonywania masażu kosmetycznego są: 
− stany zapalne i alergiczne skóry, 
− choroby zakaźne skóry, 
− świeże rany, 
− stany chorobowe przebiegające z temperaturą ciała powyżej 38 C, 
− okres bezpośrednio po usunięciu zęba, 
− zmiany ropne okołozębowe, 
− stany ropne migdałków, 
− powiększenie węzłów chłonnych, 
− wysokie ciśnienie tętnicze krwi, 
− choroby tarczycy (nie można masować szyi), 
− zaawansowana miażdżyca naczyń, 
− zapalenie żył i świeże zakrzepy, 
− ciężkie wady serca, 
− okres menstruacji (okolice jamy brzusznej i dolne odcinki kręgosłupa), 
− inne poważne schorzenia wymagające konsultacji lekarskiej [2, s. 55]. 

3. Czas trwania masażu należy ustalać biorąc pod uwagę wielkość masowanej powierzchni: 
− masaż całego ciała – około 60 minut, 
− masaż częściowy – około 15 minut, 
− masaż twarzy, szyi i dekoltu – od 20 do 30 minut. 

4. Kierunek masażu powinien być zgodny z przebiegiem włókien mięśniowych, naczyń 
żylnych i limfatycznych. 

5. Poszczególne chwyty masażu należy wykonywać minimum dwukrotnie, a najlepiej  
6–10 razy. 

6. Ruchy powinny być zręczne, dokładne, miękkie i sprężyste, wykonywane w miarę 
możliwości w sposób ciągły, czyli bez odrywania rąk od powierzchni masowanej.  

7. Chwyt przerwany w czasie wykonywania należy powtórzyć. 
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8. Całkowicie przerwany masaż musi być rozpoczęty od początku. 
9. Masaż rozpoczyna się łagodnie, stopniowo zwiększa się jego natężenie i również 

łagodnie, stopniowo się go kończy. 
10. Masowany powinien być zawsze tak ułożony, aby napięcie masowanych mięśni było 

najmniejsze, a całe ciało maksymalnie rozluźnione. Dlatego zabieg wykonuje się 
najczęściej w pozycji leżącej. 

11. Masaż kosmetyczny stosuje się w regularnych odstępach: trzy, dwa lub jeden raz 
w tygodniu. Przeciętna seria wynosi około 10–15 zabiegów. 

12. Masaż kosmetyczny jest częścią zabiegu pielęgnacyjnego i wykonuje się go zazwyczaj 
po fazie oczyszczenia i złuszczenia naskórka, przed położeniem maski kosmetycznej. 

13. Środki poślizgowe i wspomagające masaż kosmetyczny powinny być dobierane 
w zależności od rodzaju skóry: 
− skóra sucha – oleje roślinne lub kremy z dużą zawartością fazy tłuszczowej 

wzbogacone w substancje nawilżające i odżywcze, 
− skóra tłusta – żele lub kremy z małą zawartością fazy tłuszczowej (do 30%), nie 

zawierające składników nasilających powstawanie zaskórników (np. olejów 
mineralnych, wazeliny, wosków), wzbogacone zaś w składniki roślinne o działaniu 
przeciwzapalnym i sebostatycznym (normalizującym wydzielanie łoju), 

− skóra normalna – kremy o lekkiej konsystencji, niezbyt tłuste, wzbogacone 
w składniki nawilżające. 

14. Natężenie masażu, ilość i rodzaj ruchów zależne są od elastyczności skóry, stopnia 
napięcia mięśni, grubości podściółki tłuszczowej oraz grubości skóry: 
− im skóra bardziej wiotka, mięśnie słabsze, tym masaż powinien mieć mniejsze 

natężenie, 
− przy skórze cienkiej – więcej ruchów głaskania, lekkie ugniatanie i lekkie 

oklepywanie, 
− przy skórze bladej, grubej i mocnych mięśniach – więcej rozcierania [2, s. 56]. 

15. Podczas masażu twarzy ruchy terapeuty nie powinny przekroczyć granicy oczodołów, 
a żaden ze stosowanych preparatów nie może dostać się do oczu pacjenta/klienta. 

16. Wykonując masaż twarzy i szyi unikamy ruchów przesuwających skórę do dołu. 
17. Podczas masażu należy stworzyć odpowiednie warunki i atmosferę, a więc zadbać 

o komfort osoby masowanej. Wskazane jest uruchomienie nawilżacza powietrza czy 
zapalenie kadzidełka z zapachem dostosowanym do upodobań osoby masowanej [4 ,s.9]. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są wskazania do stosowania masażu kosmetycznego? 
2. Jakie są przeciwwskazania do wykonywania masażu kosmetycznego? 
3. Jakie czynności powinny poprzedzać wykonanie masażu kosmetycznego? 
4. Co oprócz masażu wchodzi w zakres zabiegu pielęgnacyjnego? 
5. Jaka jest kolejność czynności wykonywanych w zabiegu pielęgnacyjnym? 
6. Jakie środki poślizgowe i wspomagające masaż kosmetyczny powinny być stosowane do 

skóry suchej? 
7. Jakie środki poślizgowe i wspomagające masaż kosmetyczny powinny być stosowane do 

skóry tłustej? 
8. Od czego zależy natężenie, ilość i rodzaj ruchów w masażu kosmetycznym? 
9. Z jaką częstotliwością stosuje się masaż kosmetyczny? 
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4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Wskaż przeciwwskazania do wykonywania masażu kosmetycznego: 
stany zapalne i alergiczne skóry, stan gorączkowy, zaburzenia krążenia, choroby zakaźne 

skóry, okres menstruacji, trądzik młodzieńczy ropowiczy, miażdżyca naczyń, zaburzenia 
przepływu limfy, okres bezpośrednio po usunięciu zęba, cellulit, przeziębienie, zmiany ropne 
okołozębowe, okres poporodowy, trądzik różowaty, żylaki, niskie ciśnienie tętnicze krwi, 
choroby tarczycy, otyłość, choroby nowotworowe, rozstępy, blizny, szorstkość skóry, 
wysokie ciśnienie tętnicze krwi. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym zasad wykonywania masażu 
kosmetycznego,  

2) przeczytać uważnie podane określenia, 
3) rozpoznać i zakreślić przeciwwskazania, 
4) porównać odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− karta pracy z wyrażeniami, 
− kolorowy pisak, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij poniższy tekst dotyczący zasad wykonywania masażu kosmetycznego. 
 
Masaż kosmetyczny jest częścią zabiegu pielęgnacyjnego i  wykonuje  się  go  zazwyczaj 

po takich czynnościach, jak ............................................................., .........................................  
i ................................ naskórka. Po zakończeniu masażu nakłada się na skórę ...................... 
o odpowiednich właściwościach, na około 20 min.   

Masaż kosmetyczny stosuje się w regularnych odstępach, z częstotliwością 
................................. w tygodniu. Przeciętna seria zabiegów wynosi około ................... 

Natężenie masażu, ilość i rodzaj ruchów zależne są od .................................., stopnia 
napięcia ......................... oraz .......................................................................................... 

Środki   poślizgowe   i   wspomagające   masaż   kosmetyczny   powinny   być  dobierane  
w zależności od rodzaju skóry. Do skóry suchej zalecane są ……………………………... 

....................................................................................................................................................... 
Skóra tłusta wymaga zastosowania .............................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 

Podczas masażu kosmetycznego twarzy unika się ruchów................................................... 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym zasad wykonywania masażu 
kosmetycznego, 

2) uzupełnić tekst, 
3) porównać odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− poradnik dla ucznia, 
− karta pracy z tekstem, 
− długopis, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) określić wskazania do stosowania masażu kosmetycznego?   
2) określić przeciwwskazania do wykonywania masażu kosmetycznego?   
3) wymienić czynności poprzedzające wykonanie masażu 

kosmetycznego?   
4) wymienić czynności wchodzące w zakres zabiegu pielęgnacyjnego?   
5) określić kolejność czynności wykonywanych w zabiegu 

pielęgnacyjnym?   
6) określić środki poślizgowe i wspomagające masaż kosmetyczny 

zalecane do skóry suchej?   
7) określić środki poślizgowe i wspomagające masaż kosmetyczny 

zalecane do skóry tłustej?   
8) scharakterzyzować czynniki, od których zależy natężenie, ilość 

i rodzaj ruchów w masażu kosmetycznym?   
9) określić częstotliwość stosowania masażu kosmetycznego?   
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4.5. Masaż kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu  

 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Masaż kosmetyczny twarzy został opracowany na początku XX wieku przez kilku 
lekarzy dermatologów, którzy traktowali ten zabieg bardziej jako leczniczy, a przede 
wszystkim jako zapobiegawczy, aniżeli kosmetyczny. Rzadko sami wykonywali masaże, 
przeważnie zlecali ich przeprowadzenie pielęgniarkom bądź kosmetyczkom. Do grupy 
dermatologów autorów masaży twarzy należą:  Brocq, Jacquet, Unna, Ehrenreich, Herry, 
Kartamiszew i Arnold, Pospiełow i Żaloudek. Masaż kosmetyczny twarzy opracowały 
również ówczesne dyktatorki przemysłu kosmetycznego: Harriet Hubbard, Helena 
Rubinstein, czy Elizabeth Arden.  

Koniec XX i początek XXI wieku to prawdziwy rozkwit w kosmetyce, w której masaż 
twarzy zajął szczególne miejsce. Sposobów masowania twarzy jest obecnie bardzo dużo 
i trudno byłoby je wszystkie przedstawić, a co dopiero usystematyzować. Praktycznie rzecz 
biorąc każda szanująca się firma kosmetyczna opracowała własny masaż firmowy, który, aby 
wywołał oszałamiający efekt, powinien być wykonywany na produktach tej firmy  
[4, s. 18–20] 

Masaż kosmetyczny twarzy, szyi i dekoltu jest częścią zabiegu kosmetycznego, który 
wykonywany jest według ustalonej kolejności: 
− oczyszczenie skóry twarzy, szyi i dekoltu, 
− diagnoza cery i podjęcie decyzji, co do wyboru zabiegu, 
− złuszczenie warstwy rogowej  naskórka za pomocą peelingu typu scrub (przy cerze tłustej 

i mieszanej) lub peelingu enzymatycznego (przy cerze suchej, wrażliwej i naczynkowej), 
− aplikacja serum preparatu o dużym stężeniu składników biologicznie czynnych, 
− masaż twarzy, szyi i dekoltu z użyciem kremu, żelu bądź oliwki, w zależności od rodzaju 

skóry i jej potrzeb, 
− nałożenie maski kosmetycznej na ok. 20 minut, 
− aplikacja kremu na okolice oczu oraz na twarz, szyję i dekolt, połączona z krótkim 

masażem. 
Oto przykładowy sposób masowania twarzy, szyi i dekoltu zaobserwowany, 

wypróbowany i spisany przez Leszka Magierę autora książki „Masaż w kosmetyce 
i odnowie biologicznej”: 

 

– głaskanie mostka stronami dłoniowymi obu rąk, od dolnej części mostka wzdłuż 
połączeń mostkowo-żebrowych do wcięcia szyjnego mostka (rys. 2), naprzemiennie lub 
równocześnie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rys. 2 Głaskanie mostka [4, s. 55] 
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– głaskanie mięśni piersiowych większych – stronami dłoniowymi obu rąk, naprzemiennie, 
od mięśnia naramiennego wzdłuż obojczyków do drugiego mięśnia naramiennego. 

– głaskanie klatki piersiowej stroną dłoniową jednej ręki, w formie „ósemki", od górnej 
części mostka, nad lewym obojczykiem, wokół mięśnia naramiennego poniżej lewego 
obojczyka, do górnej części mostka, następnie nad prawym obojczykiem wokół mięśnia 
naramiennego, poniżej prawego obojczyka, do górnej części mostka, 

– głaskanie mięśni kapturowych – stronami dłoniowymi palców 2–5 obu rąk, równocześnie 
po obu stronach, od stawów barkowych do potylicy, 

– głaskanie szyi stronami dłoniowymi obu rąk, naprzemiennie, od obojczyka do żuchwy, 
najpierw po jednej stronie, potem po drugiej. Przy masowaniu omija się gruczoł tarczycy. 

 

– głaskanie strefy podżuchwowej stronami dłoniowymi obu rąk, od środka żuchwy, 
wzdłuż dolnego brzegu żuchwy, do kątów żuchwy (rys. 3) albo od jednego kąta żuchwy 
do drugiego kąta żuchwy i z powrotem, naprzemiennie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3 Głaskanie wzdłuż żuchwy [4, s. 57] 

 
– głaskanie mięśnia bródkowego – stronami dłoniowymi palców 2 i 3 obu rąk, tzw. 

widelcami (rys. 4), naprzemiennie, od jednego kącika ust do drugiego i z powrotem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4 Głaskanie brody [4, s. 58] 
 

 

– głaskanie mięśnia okrężnego ust – stronami dłoniowymi palców 3 obu rąk, od jednego 
kącika ust do drugiego i z powrotem (rys. 5), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rys. 5 Głaskanie wokół ust [4, s. 58] 
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– drugi sposób głaskania wokół ust – jeden palec masuje wargę dolną, a drugi wargę górną, 
albo opuszkami kciuków, od środka wargi dolnej do środka wargi górnej i z powrotem.  

– głaskanie kącików ust – opuszkami 3 palców, w formie „ósemek", równocześnie po obu 
stronach, 

 

– głaskanie policzków – stronami dłoniowymi palców 3 i 4 obu rąk (rys. 6), równocześnie 
albo naprzemiennie, w pięciu pasmach: od wargi dolnej do uszu, od kącików ust do uszu, 
od wargi górnej do uszu, od skrzydełek nosa do uszu i od nosa do uszu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Głaskanie policzków [4, s. 59] 
 

– głaskanie nosa opuszkami 3 palców, w formie „ósemek” (rys. 7), równocześnie po obu 
stronach, od skrzydełek nosa do brwi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rys. 7. Głaskanie nosa [4, s. 60] 

 
– głaskanie wokół oczu – opuszkami 3 i 4 palców obu rąk wzdłuż łuku brwiowego 

 i opuszkami 4 palców od zewnętrznego kąta oka do wewnętrznego kąta oka (rys. 8), 
równocześnie po obu stronach. Kierunek masowania zgodny z ułożeniem brwi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8 Głaskanie wokół oczy [4, s. 60] 
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– drugi sposób głaskania mięśni okrężnych oczu – opuszką 3 palca jednej ręki, w formie 
„ósemki”, 

– głaskanie między brwiami – opuszkami 3 palców, z dołu do góry.  

– głaskanie skroni – opuszkami 3 palców, w formie „ósemek”, równocześnie po obu 
stronach albo tylko po jednej stronie z przytrzymaniem fałdu skóry opuszkami palców 2 i 
3 drugiej ręki. Głaskanie czoła – stronami dłoniowymi obu rąk, naprzemiennie, od skroni 
do skronii z powrotem, 

– rozcieranie mostka – opuszkami palców 2–5 obu rąk, ruchami okrężnymi (rys. 9), od 
dolnej części mostka, wzdłuż połączeń mostkowo–żebrowych, do wcięcia szyjnego 
mostka, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Rozcieranie mostka [4, s. 62] 
 
– rozcieranie mięśni piersiowych większych – opuszkami palców 2–5 obu rąk ruchami 

okrężnymi, od środka mostka, wzdłuż obojczyków, do stawów barkowych, 
 

– rozcieranie barków i karku – stronami dłoniowymi palców 2–5 obu rąk, ruchami 
okrężnymi (rys. 10), od stawów barkowych przez barki, kark do potylicy, równocześnie 
po obu stronach, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10 Rozcieranie barków i karku [4, s. 63] 
 
 
 

– rozcieranie szyi stronami dłoniowymi palców 2–5 obu rąk, ruchami okrężnymi, 
równocześnie po obu stronach, od obojczyków do żuchwy, 

– rozcieranie strefy podżuchwowej – opuszkami palców 2–5 obu rąk, ruchami okrężnymi 
(rys. 11), od środka żuchwy, wzdłuż dolnego brzegu żuchwy do kątów żuchwy. Można 
też opuszkami palców 2–5 jednej ręki, naprzemiennie, od kata żuchwy do kąta żuchwy  
i z powrotem, 
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Rys. 11. Rozcieranie strefy podżuchwowej [4, s. 63] 
 

 

– rozcieranie bruzd nosowo-ustnych – opuszkami 3 palców, ruchami okrężnymi, 
równocześnie po obu stronach, od kącików ust do skrzydełek nosa,  

– rozcieranie policzków – opuszkami palców 3 i 4 obu rąk, ruchami okrężnymi  
w 5 pasmach, jak przy głaskaniu (rys. 12), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rozcieranie policzków [4, s. 64] 
 
– rozcieranie nosa – opuszkami 3 palców, ruchami okrężnymi (rys. 13), od skrzydełek 

nosa do brwi, równocześnie po obu stronach, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 13 Rozcieranie nosa [4, s. 65 

 
– rozcieranie wokół oczu opuszka mi 3 palców, ruchami okrężnymi, od wewnętrznych 

końców brwi do zewnętrznych, a pod oczami głaskanie, od zewnętrznych kątów oka do 
wewnętrznych (rys. 14), równocześnie po obu stronach,  
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Rys. 14. Rozcieranie wokół  oczu [4, s. 65] 
 

 
– rozcieranie czoła opuszkami palców 3 i 4 jednej ręki, ruchami okrężnymi (rys. 15), 

naprzemiennie, od skroni do skronii z powrotem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 15. Rozcieranie czoła [4, s. 66] 

 

 
– ugniatanie strefy podżuchwowej opuszkami kciuków i palców wskazujących (rys. 16), od 

środka bródki do kątów żuchwy, równocześnie po obu stronach, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 16. Ugniatanie strefy podżuchwowej [4, s. 66] 

 

 
– oklepywanie muskające opuszkami palców obu rąk następujących części: mostka, mięśni 

piersiowych większych, szyi, strefy podżuchwowej, policzków w 5 pasmach, wokół 
oczu, czoła i skroni (rys. 17), 
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Rys. 17. Oklepywanie muskające [4, s. 67] 

 
– wibracja labilna strefy podżuchwowej – stronami dłoniowymi obu rąk, od środka bródki 

do kątów żuchwy, 
– ruchy ssące na policzkach – stronami dłoniowymi obu rąk, „miseczkami", delikatnie 

uciskając na policzki i energicznie odrywając ręce (rys. 18), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 18 Ruchy ssące na policzkach [4, s. 67] 

 
– głaskanie dekoltu, szyi, policzków i czoła – jak na wstępie [4, s. 55–67]. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie czynności wchodzą w zakres zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu? 
2. Jaka jest kolejność czynności wykonywanych w zabiegu pielęgnacyjnym twarzy, szyi 

i dekoltu? 
3. Jaki rodzaj peelingu stosuje się do skóry tłustej? 
4. Jaki rodzaj peelingu stosuje się do skóry suchej i wrażliwej? 
5. Jakie techniki stosuje się w masażu kosmetycznym twarzy, szyi i dekoltu? 
6. W jakiej kolejności masuje się poszczególne grupy mięśniowe twarzy, szyi i dekoltu? 
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4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przeprowadzeniem masażu higieniczno-
kosmetycznego twarzy, szyi i dekoltu u pacjenta/klienta z cerą suchą i wrażliwą, mając do 
dyspozycji wymienione w załączniku środki, preparaty kosmetyczne oraz aparaturę. Projekt 
powinien zawierać: wykaz przeciwwskazań do zabiegu, wykaz środków, preparatów 
kosmetycznych i aparatury, opis wykonania zabiegu z zachowaniem wymaganej kolejności 
oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Załącznik do ćwiczenia 1 
Wykaz środków, preparatów kosmetycznych i aparatury: 
płatki kosmetyczne, środki oczyszczające skórę, peeling typu scrub, peeling 

enzymatyczny, serum odżywcze, żel do masażu, oliwka do masażu, krem na okolicę oczu, 
krem odżywczy na twarz, szyję i dekolt, maska odżywcza, środek do dezynfekcji rąk, środek 
do dezynfekcji powierzchni, lampa ze szkłem powiększającym, stół do masażu, jednorazowe 
prześcieradła.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym masażu kosmetycznego twarzy, szyi 
i dekoltu, 

2) zapoznać się z wykazem środków, preparatów kosmetycznych i aparatury oraz wybrać 
tylko te, które będą potrzebne do przeprowadzenia zabiegu, 

3) opracować projekt dotyczący twarzy, szyi i dekoltu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− arkusze papieru A4, 
− długopis, 
− załącznik do ćwiczenia, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj masaż kosmetyczny twarzy, szyi i dekoltu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym masażu kosmetycznego twarzy, szyi 
i dekoltu, 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować pacjenta (koleżankę/kolegę) do zabiegu, 
4) zdiagnozować skórę, 
5) wybrać odpowiedni środek wspomagający masaż, 
6) wykonać masaż kosmetyczny zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
7) poprosić o ocenę swojej pracy pacjenta (koleżankę/kolegę), 
8) zapisać wnioski. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stoły do masażu, 
− prześcieradła, 
− lampy ze szkłem powiększającym, 
− środki wspomagające masaż kosmetyczny, 
− preparaty kosmetyczne do oczyszczenia skóry, 
− płatki kosmetyczne,  
− środki do dezynfekcji, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) określić czynności wchodzące w zakres zabiegu pielęgnacyjnego 
twarzy, szyi i dekoltu?   

2) wymienić kolejność czynności wykonywanych w zabiegu 
pielęgnacyjnym twarzy, szyi i dekoltu?   

3) określić rodzaj peelingu stosowanego do skóry tłustej?   
4) określić rodzaj peelingu stosowanego do skóry suchej i wrażliwej?   
5) określić techniki, które stosuje się w masażu kosmetycznym twarzy, 

szyi i dekoltu?   
6) wymienić kolejność masowania poszczególnych grup mięśniowych 

twarzy, szyi i dekoltu?   
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4.6.  Masaż kosmetyczny całego ciała 
 
4.6.1.  Materiał nauczania 
 
Masaż kosmetyczny klatki piersiowej, piersi i brzucha 

Masaż klatki piersiowej jest kontynuacją masażu dekoltu. W zakres masowania klatki 
piersiowej wchodzi również masowanie gruczołu piersiowego, potocznie nazywanego 
piersiami lub biustem, przestrzeni międzyżebrowych i łuków żebrowych. Bardzo często 
masaż klatki piersiowej łączy się z masowaniem powłok brzusznych. 

Wykonując masaż piersi należy jednak pamiętać, że masować wolno jedynie mięśnie 
okalające gruczoł piersiowy. Masowanie samych piersi (poza okresem przygotowania do 
karmienia) nie daje żadnego efektu i jest niewskazane ze względu na profilaktykę 
nowotworową gruczołu sutkowego. Masaż klatki piersiowej przeprowadza się w pasmach 
podłużnych, z dołu do góry i w pasmach poprzecznych, od mostka do linii pachowych 
środkowych, natomiast masaż brzucha może odbywać się w pasmach podłużnych, z dołu do 
góry i z powrotem, w pasmach poprzecznych, od linii białej na boki i z powrotem oraz 
okrężnie. Masażysta podczas zabiegu winien zmieniać swoje położenie, stać za głową albo 
z boku raz z jednej strony osoby masowanej, raz z drugiej. 
 

Kolejność wykonywania czynności: 
– głaskanie podłużne klatki piersiowej – stronami dłoniowymi obu rąk, od linii pachowych 

przednich po łukach żebrowych, wzdłuż mostka, pod obojczykami, do stawów 
barkowych (rys. 19), równocześnie po obu stronach (stojąc za głową), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 19. Głaskanie podłużne klatki piersiowej [4, s. 113] 
 

– głaskanie poprzeczne stronami dłoniowymi obu rąk, od mostka do linii pachowych 
środkowych (rys. 20), równocześnie po obu stronach. W dwóch pasmach u kobiet 
(dolnym i górnym z ominięciem gruczołu piersiowego), a w trzech pasmach u mężczyzn 
(dolnym, środkowym, z ominięciem brodawki sutkowej i górnym). Masażysta stoi za 
głową masowanego, 
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Rys. 20. Głaskanie poprzeczne klatki piersiowej [4, s. 113] 
 
– głaskanie przestrzeni międzyżebrowych opuszkami palców 2–4 jednej ręki, od mostka do 

linii pachowej środkowej (rys. 21), w dolnej i środkowej części klatki. Masażysta stoi po 
stronie przeciwnej do strony masowanej, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 21. Głaskanie przestrzeni międzyżebrowych [4, s. 114] 

 

 
– głaskanie brzucha stronami dłoniowymi obu rąk, w formie „kierownicy” (rys. 22) 

w prawą stronę, albo od kości łonowej do mostka, z dołu do góry i z powrotem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 22 Głaskanie brzucha [4, s. 114] 
 
 

– głaskanie bocznych stron brzucha stronami dłoniowymi obu rąk, naprzemiennie, od linii 
pachowej tylnej do przedniej (rys. 23), podkładając ręce pod mięśnie skośne brzucha, 
najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej. Przy przechodzeniu na drugą stronę 
wykonuje się głaskanie łuków żebrowych, 
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Rys. 23 Głaskanie bocznych stron brzucha 4, s. 115] 
 
– głaskanie wokół piersi – stronami dłoniowymi obu rąk, równocześnie po obu stronach, 

od wysokości wyrostka mieczykowatego mostka, wzdłuż połączeń mostkowo-żebrowych 
w górę, następnie wokół piersi (rys. 24), wracając do mostka  oraz od rękojeści mostka 
i obojczyka w kierunku dołu pachowego, najpierw po jednej stronie, a potem po drugiej,                                                              

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 24. Głaskanie wokół piersi [4, s. 115] 
 

– rozcieranie podłużne klatki piersiowej opuszkami palców 2–5 obu rąk, ruchami 
okrężnymi, w kierunkach, jak przy głaskaniu. Masażysta stoi za głową osoby masowanej. 

– rozcieranie poprzeczne klatki piersiowej – opuszkami palców obu rąk, ruchami 
okrężnymi (rys. 25), w kierunkach, jak przy głaskaniu, najpierw po jednej stronie, potem 
po drugiej. Masażysta stoi z boku masowanego, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 25. Rozcieranie poprzeczne klatki    piersiowej [4, s. 116] 
 
– rozcieranie przestrzeni międzyżebrowych opuszkami palców 2–4 jednej ręki, ruchami 

okrężnymi, w kierunkach, jak przy głaskaniu, 
– rozcieranie brzucha stronami dłoniowymi obu rąk, ruchami okrężnymi (rys. 26) w prawą 

stronę wokół pępka, 
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Rys. 26. Rozcieranie brzucha [4, s. 116] 
 
– rozcieranie wokół piersi – opuszkami palców 2–5 obu rąk, równocześnie po obu 

stronach, w kierunkach, jak przy głaskaniu, 
– ugniatanie łuków żebrowych chwytem szczypcowym oburącz, naprzemiennie (rys. 27), 

od linii pachowej przedniej do mostka, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 27. Ugniatanie łuków żebrowych [4, s. 117] 
 
– ugniatanie wałkujące mięśni prostych brzucha – chwytem szczypcowym oburącz, 

naprzemiennie (rys. 28), od kości łonowej do mostka, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 28. Ugniatanie wałkujące mięśni prostych brzucha [4, s. 117] 
 
 

– ugniatanie wałkujące mięśni skośnych brzucha chwytem kleszczowym oburącz, 
naprzemiennie (rys. 29), z dołu do góry, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej, 
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Rys. 29. Ugniatanie wałkujące mięśni skośnych brzucha [4, s. 118] 
 
– oklepywanie mięśni piersiowych większych w formie „miotełek”, na górnej części klatki 

piersiowej, najpierw po jednej stronie, potem po drugiej, 
– oklepywanie brzucha  w formie „miotełek" w prawą stronę wokół pępka, 
– wibracja labilna wokół piersi – aparatem wibracyjnym, najpierw po jednej stronie, potem 

po drugiej, 
– wibracja stabilna brzucha jedną ręką, przykładając na pępek. 
 
Głaskanie jak na wstępie 

Masaż piersi jest częścią zabiegu pielęgnacyjnego i ogranicza się do czynności 
ujędrniających skórę i pobudzających mięśnie piersiowe. Firmy kosmetyczne przedstawiają 
różne warianty zabiegów pielęgnacyjnych piersi. Są one zalecane dla kobiet, które chcą 
przeciwdziałać opadaniu piersi czy też odzyskać ich jędrność, szczególnie po gwałtownym 
schudnięciu lub przytyciu, po ciąży i po okresie karmienia. Zabiegi mają działanie 
liftingujące, uzupełniają niedobór kolagenu, pobudzając go do biosyntezy, poprawiają 
napięcie, odżywienie, nawilżenie i uelastycznienie skóry. Zabiegów nie wykonuje się po 
przebytych operacjach w obrębie gruczołu piersiowego, bezpośrednio przed menstruacją i po 
menstruacji, przy dużej wrażliwości piersi, w okresie ciąży i karmienia piersią  
[4, s. 112–119]. 

Najczęściej stosowany schemat kompleksowego masażu piersi przedstawia się 
następująco: 

− oczyszczenie skóry piersi i dekoltu za pomocą łagodnego żelu, 
− złuszczenie warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu lepsze będzie wchłanianie 

czynników aktywnych, zawartych w preparatach, 
− wykonanie masażu przy użyciu kosmetyków o działaniu regenerującym, nawilżającym, 

odżywczym i uelastyczniającym, 
− nałożenie maski kosmetycznej, np. kolagenowej albo algowej, 
− w przypadku znacznego zwiotczenia skóry i mięśni – wykonanie elektrostymulacji, 
− aplikacja kremu o właściwościach regenerujących, odżywczych i ujędrniających. 
 

Doskonałymi środkami do masażu piersi są oleje roślinne. Szczególnie polecany jest 
olejek z pestek moreli, awokado, kiełków pszenicy i pestek winogron. Kremy do pielęgnacji 
piersi i dekoltu wzbogacane są w wyciągi roślinne, m.in. z liści miłorzębu japońskiego, 
bluszczu pospolitego, przywrotnika lekarskiego, korzenia żeńszenia, aloesu i alg morskich. 
Składniki aktywne tych roślin wpływają wzmacniająco na tkanki, polepszają ukrwienie 
i lekko napinają skórę [1, s. 59]. 

Należy nadmienić, iż w celach kosmetyczno-pielęgnacyjnych stosuje się także masaż 
gruczołu piersiowego przyrządowy, który przeprowadza się za pomocą aparatu aquavibron, 
wibratora lub aparatu do stymulacji. Masaż aparatem aquavibron i wibratorem obejmuje 
mięśnie okalające gruczoł i jest przeprowadzany w kierunkach jak przy zabiegu ręcznym. 
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Podczas zabiegu wykonywanego aparatem stymulującym wykorzystuje się prądy impulsowe 
małej częstotliwości, które przepływając przez tkanki powodują izometryczne skurcze 
mięśni, co w istotny sposób wzmacnia je oraz zwiększa ich masę. 

Zabiegi powinno się wykonywać dwa razy w tygodniu, przez 3–5 tygodni, 3–4 razy 
w roku. Czas trwania zabiegu wynosi ok. 40 minut. 
 
Masaż kosmetyczny kończyn górnych 

Masaż kosmetyczny kończyn górnych przeprowadza się w pozycji leżącej tyłem. Masuje 
się etapowo, rozpoczynając od palców, następnie śródręcze, staw nadgarstkowy, następnie 
przedramię wraz z ramieniem, masując w całości. Najpierw masuje się jedną kończynę, 
a potem drugą. 
– głaskanie rozcierające palców stronami dłoniowymi obu rąk (rys. 30), wszystkich palców 

równocześnie po stronach grzbietowej i dłoniowej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 30 Głaskanie rozcierające palców [4, s. 120] 
 

 
– głaskanie kciukiem i zgiętym wskazicielem jednej ręki (rys. 31) po stronach grzbietowej 

i dłoniowej oraz bocznych, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 31. Głaskanie palca po stronach grzbietowo-dłoniowej [4, s. 121] 
 
– rozcieranie palca kciukiem i zgiętym wskazicielem, ruchami okrężnymi, po stronach jak 

przy głaskaniu, 

– ugniatanie kciukiem i zgiętym wskazicielem, na poszczególnych paliczkach, po stronach 
jak przy głaskaniu, 

– wałkowanie stronami dłoniowymi obu rąk, wykonując ruchy rękami w strony przeciwne,  
masuje się każdy palec osobno (rys. 32),  
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Rys. 32. Wałkowanie palca [4, s. 122] 

 

– głaskanie jak na wstępie, 
– głaskanie grzbietowej strony ręki – stroną dłoniową ręki albo kciukami, w pięciu 

pasmach, albo opuszkami palców 2–5 jednej ręki, w czterech pasmach, od stawów 
śródręczno-paliczkowych do stawu nadgarstkowego, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rys. 33. Rozcieranie grzbietowej strony ręki [4, s. 123] 

 
– rozcieranie opuszkami kciuków, ruchami okrężnymi (rys. 33), w pięciu pasmach, albo 

opuszkami palców 2–5 jednej ręki, w czterech pasmach, 
– głaskanie dłoniowej strony ręki stroną dłoniową (rys. 34) jednej ręki, albo stroną 

grzbietową, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 34. Głaskanie dłoniowej strony ręki [4, s. 123] 
 
 

– rozcieranie dłoniowej strony ręki –ruchami okrężnymi, opuszkami palców 2, 3 i 4 jednej 
ręki, w kilku pasmach, albo opuszkami kciuków w pięciu pasmach, 

 

– ugniatanie dłoniowej strony ręki pięścią, w formie przesuwania zygzakiem (rys. 35), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 35. Ugniatanie dłoniowej strony ręki [4, s. 124] 
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– ugniatanie kłębu kciuka i kłębika palca małego chwytem szczypcowym kciukiem 
i zgiętym wskazicielem (rys. 36), równocześnie po obu stronach, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 36. Ugniatanie kłębu i kłębika [4, s. 125] 
 
– oklepywanie dłoniowej strony ręki – końcami opuszków palców 2–5 jednej ręki, 

w formie „dziobania”, 

– chwyt chiński na śródręcze – masażysta układa kłęby kciuków na kłębie i kłębiku 
masowanego, a palce 2–5 obu rąk – na stronie grzbietowej ręki. Równocześnie naciska 
na kłęb i kłębik, a palcami wypycha środek śródręcza w górę, 

– głaskanie dłoniowej strony ręki – jak na wstępie, 
– głaskanie stawu nadgarstkowego kciukiem i wskazicielem w formie „bransolety”  

(rys. 37), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 37. Głaskanie stawu nadgarstkowego  [4, s. 126] 
 
– rozcieranie stawu nadgarstkowego – opuszkami kciuków i wskazicieli, ruchami 

okrężnymi na całej szerokości szpary stawowej (rys. 38), 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 38. Rozcieranie stawu nadgarstkowego [4, s. 126] 
 

 

– rozciąganie stawu nadgarstkowego „rybką” masażysta przykłada ręce szeregami 
bliższymi kości nadgarstka do stawu nadgarstkowego masowanego i wykonuje rękami 
ruchy w strony przeciwne w osi długiej przedramienia (rys. 39), 
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Rys. 39. Rozciąganie stawu nadgarstkowego „rybką”[4, s. 127] 
 
– głaskanie przedramienia i ramienia w całości stroną dłoniową jednej ręki, raz jedną, raz 

drugą połowę kończyny (rys. 40), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 40 Głaskanie kończyny górnej [4, s. 127] 
 

 
– Rozcieranie przedramienia i ramienia w całości ruchami okrężnymi, chwytem 

kleszczowym jedną ręką, raz z jednej strony, raz z drugiej, albo stronami dłoniowymi obu 
rąk, obejmując cały obwód kończyny (rys. 41), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 41 Rozcieranie kończyny górnej [4, s. 128] 

 
– ugniatanie przedramienia i ramienia w całości chwytem kleszczowym oburącz, 

naprzemiennie, obejmując cały obwód kończyny (rys. 42), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 42 Ugniatanie kończyny górnej [4, s. 128] 
 

– wibracja labilna – stroną dłoniową jednej ręki, raz po jednej stronie, raz po drugiej, 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 44 

– roztrząsanie przedramienia i ramienia w całości stroną dłoniową jednej ręki (rys. 43), raz 
po jednej stronie, raz po drugiej, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 43. Roztrząsanie kończyny górnej [4, s. 129] 
 
– rozluźnianie kończyny górnej – masażysta chwyta za kończynę górną w okolicy stawu 

nadgarstkowego i delikatnie ją potrząsa, wykonując krótkie, energiczne ruchy na boki 
(rys. 44), 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 44 Rozluźnianie kończyny górnej [4, s. 129] 
 

– głaskanie – jak wyżej [4, s. 120–129]. 
 

Przed przystąpieniem do masowania kończyn górnych należy ocenić stan skóry dłoni, 
które bardzo często wymagają przeprowadzenia zabiegu regeneracyjnego. Skóra dłoni jest 
bowiem narażona na wiele negatywnych czynników zewnętrznych, często bywa przesuszona, 
szorstka i niemiła w dotyku. W takim wypadku wskazane jest przeprowadzenie intensywnej 
kuracji skóry dłoni, która głęboko odżywi, nawilży oraz przywróci im gładkość i miękkość. 

Oto przykład jednego z wielu zabiegów:  

− wykonanie peelingu skóry dłoni, 
− natłuszczenie skóry kremem o właściwościach rozjaśniająco-regenerujących,  
− wykonanie masażu ręki i przedramienia z użyciem olejku odżywczego, 
− ponowne nałożenie na skórę rąk grubej warstwy kremu rozjaśniająco-regenerującego,  
− zanurzenie rąk w ciepłej płynnej parafinie (tzw. kąpiel parafinowa), 
− owinięcie w folię i nałożenie rękawic frotte na około 10–20 minut. 

Rozgrzana płynna parafina wygładza, rozgrzewa, nawilża i ujędrnia skórę, a także 
poprzez jej działanie okluzyjne lepiej wnikają w naskórek składniki biologicznie czynne 
zawarte w zaaplikowanym wcześniej kremie. W rezultacie zabieg ten przynosi ulgę 
i poprawia stan w przypadku przesuszonych, zniszczonych lub spierzchniętych dłoni. 
W zależności od stopnia zniszczenia skóry należy go powtórzyć 2–3-krotnie. 
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Masaż kosmetyczny kończyn dolnych i pośladków 
Masaż kosmetyczny kończyn dolnych wykonuje się w pozycji leżącej tyłem, głowa  

uniesiona na zagłówku, kończyny górne ułożone wzdłuż tułowia, pod stawami kolanowymi 
podłożony mały wałek. Zabieg rozpoczyna się od masowania przednich stron, najpierw jednej 
kończyny, a potem drugiej.  

– głaskanie grzbietowej strony stopy stronami dłoniowymi obu rąk, naprzemiennie  
(rys. 45), od palców do stawu skokowego uwzględniając piętę, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 45. Głaskanie grzbietowej strony stopy   [4, s. 131] 

 
– rozcieranie grzbietowej strony stopy ruchami okrężnymi, opuszkami palców 2–5 jednej 

ręki, albo opuszkami kciuków, w  pięciu pasmach (rys. 46), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 46. Rozcieranie grzbietowej strony stopy [4, s. 131] 
 
– głaskanie stawu skokowego stronami dłoniowymi kciuków, naprzemiennie, między 

kostkami, z dołu do góry (rys. 47),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 47. Głaskanie między kostkami [4, s. 132] 
 

Drugi sposób głaskania stawu skokowego opuszkami palców 2–5 obu rąk, wokół kostek  
(rys. 48), równocześnie po obu stronach. 
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Rys. 48. Głaskanie wokół kostek [4, s. 132] 
 
– rozcieranie stawu skokowego – ruchami okrężnymi, opuszkami kciuków, między 

kostkami oraz opuszkami palców 2–5 obu rąk wokół kostek, równocześnie po obu 
stronach, 

– głaskanie przedniej strony kończyny dolnej – stronami dłoniowymi obu rąk, od stawu 
skokowego do stawu biodrowego (rys. 49), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rys. 49. Głaskanie przedniej strony kończyny dolnej [4, s. 133] 
 

– rozcieranie przedniej strony kończyny dolnej – stronami dłoniowymi obu rąk, ruchami 
okrężnymi, od stawu skokowego do biodrowego, 

– ugniatanie przedniej strony kończyny – chwytem szczypcowym oburącz, naprzemiennie, 
od stawu skokowego do biodrowego, 

– oklepywanie uda – opuszkami palców obu rąk „gąskami”, 

– wibracja labilna przedniej strony kończyny – stroną dłoniową jednej ręki, od stawu 
skokowego do stawu biodrowego, w kilku pasmach,  

– wstrząsanie uda – stroną dłoniową jednej ręki, w trzech pasmach, 

– rozluźnianie kończyny – masażysta jedną rękę układa na udzie, a drugą na podudziu  
i wykonuje delikatne ruchy rotacyjne całą kończyną. 
Po wymasowaniu przednich stron kończyn dolnych osoba masowana odwraca się na 

brzuch i masażysta rozpoczyna masowanie tylnych stron kończyn dolnych. 

– głaskanie podeszwowej strony stopy stroną dłoniową jednej ręki (rys. 50), od palców do 
końca pięty. Druga ręka podtrzymuje za stopę podudzie uniesione pod kątem ok. 40°, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Rys. 50. Głaskanie podeszwowej strony stopy    [4, s. 136] 
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– rozcieranie podeszwowej strony stopyopuszkami palców 2–5 jednej ręki, ruchami 
okrężnymi (rys. 51), od palców do końca pięty, w kilku pasmach, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 51. Rozcieranie podeszwowej strony stopy  [4, s. 136] 
 
 

 
– ugniatanie podeszwowej strony stopy – pięścią, „zygzakiem”, od palców do końca pięty. 

– głaskanie tylnej strony kończyny i pośladka – stronami dłoniowymi obu rąk, od ścięgna 
achillesa do dolnej części grzbietu, 

– rozcieranie tylnej strony kończyny i pośladka stronami dłoniowymi obu rąk, ruchami 
okrężnymi (rys. 52), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 52. Rozcieranie tylnej strony kończyny i pośladka [4, s. 138] 
 
– ugniatanie tylnej strony kończyny i pośladka chwytem szczypcowym oburącz, na 

przemiennie, w kilku pasmach, 

– oklepywanie tylnej strony kończyny i pośladka „miotełkami” albo „miseczkami” albo 
„półpiąstkami”, albo „gąskami”, 

– wibracja labilna tylnej strony kończyny i pośladka stroną dłoniową jednej ręki, 

– głaskanie jak wyżej [4, s. 130–139]. 
Masaż stóp można połączyć z zabiegiem pielęgnacyjnym, z użyciem odpowiednich 

preparatów o właściwościach nawilżających, odżywczych i regenerujących.  

 
Standardowy schemat zabiegu pielęgnacyjnego stóp przebiega następująco: 

– faza oczyszczania stóp, 
– faza peelingu (w zależności od potrzeb zastosować peeling grubo- lub drobnoziarnisty), 
– masaż klasyczny stóp w połączeniu z masażem podudzi, z zastosowaniem odżywczego 

kremu do masażu, 
– nałożenie maski regenerującej do stóp, 
– zawinięcie stóp w folię i owinięcie ciepłym ręcznikiem frotte. 

Jeżeli zabieg będzie stosowany na tzw. „zmęczone i ciężkie nogi”, powinien być 
wykonywany delikatnie, z zastosowaniem olejków o działaniu drenującym, odprężającym 
i chłodzącym (np. kompozycja do masażu z olejkami z czarnego bzu, lawendy, melisy, 
słodkiej pomarańczy i mięty). Sposób masowania, jak również zastosowane środki 
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wspomagające masaż (kompozycja olejków) spowodują zmniejszenie obrzęków, wpłyną na 
poprawę krążenia, obkurczenie naczyń krwionośnych, wywołają uczucie chłodu i świeżości, 
obniżając miejscowo temperaturę ciała [4, s. 130]. 

 
Masaż kosmetyczny grzbietu 

Po wymasowaniu obu kończyn dolnych rozpoczyna się masowanie grzbietu. 
 

– głaskanie podłużne – stronami dłoniowymi obu rąk, od pośladka do barku (rys. 53), 
w pasmach, od kręgosłupa do linii pachowej środkowej, najpierw po jednej stronie, 
potem po drugiej, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 53. Głaskanie podłużne grzbietu [4, s. 139] 
 
 
 
 
 

– głaskanie poprzeczne stronami dłoniowymi obu rąk, od kręgosłupa do linii pachowej 
środkowej, w pasmach, od pośladka do barku, najpierw po jednej stronie, potem po 
drugiej, 

 

– głaskanie poprzeczne piłowe stronami dłoniowymi obu rąk, od linii pachowej środkowej, 
z jednej strony na drugą i z powrotem, w pasmach, od pośladków do barkówi 
z powrotem, 

– głaskanie okrężne grzbietu – stronami dłoniowymi obu rąk, równocześnie po obu 
stronach, obszernymi ruchami okrężnymi, od pośladków do barków. Powrót rąk do 
pośladków odbywa się wzdłuż linii pachowych tylnych, 

– rozcieranie podłużne grzbietu – opuszkami palców 2–5 obu rąk, ruchami okrężnymi, albo 
stronami dłoniowymi obu rąk albo przedramionami, 

– rozcieranie poprzeczne opuszkami palców 2–5 obu rąk, ruchami okrężnymi, w pasmach 
jak przy głaskaniu, 

– ugniatanie głaszczące podłużne grzbietu chwytem szczypcowym, oburącz, 
naprzemiennie, w kilku pasmach, po jednej stronie, potem po drugiej, 

– rolowanie podłużne opuszkami kciuków i wskazicieli, przesuwając fałd skórny w kilku 
pasmach, po jednej stronie, a potem po drugiej, 

– rolowanie poprzeczne grzbietu – opuszkami kciuków i wskazicieli, w pasmach jak przy 
głaskaniu, 

– oklepywanie „gąskami” na całym grzbiecie albo „miotełkami”, albo „miseczkami” na 
górnej i środkowej części grzbietu, 

– wibracja labilna podłużna – stroną dłoniową jednej ręki, w kilku pasmach, najpierw po 
jednej stronie, a potem po drugiej, 

– wstrząsanie podłużne – stroną dłoniową jednej ręki, najpierw po jednej stronie, a potem 
po drugiej, 

– głaskanie jak na wstępie [4, s. 139–142]. 
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4.6.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie czynności wchodzą w zakres zabiegu pielęgnacyjnego piersi? 
2. Jaka jest kolejność czynności wykonywanych w zabiegu pielęgnacyjnym piersi? 
3. Jaki znasz przykładowy zabieg pielęgnacyjny skóry dłoni? 
4. Jak przedstawia się standardowy schemat zabiegu pielęgnacyjnego stóp? 
5. Jakie techniki stosuje się w masażu kosmetycznym poszczególnych części ciała? 
 
4.6.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przeprowadzeniem masażu profilaktyczno-
pielęgnacyjnego piersi u 40-letniej kobiety, mając do dyspozycji wymienione w załączniku 
środki, preparaty kosmetyczne oraz aparaturę. Projekt powinien zawierać: wykaz 
przeciwwskazań do zabiegu, wykaz środków, preparatów kosmetycznych i aparatury, opis 
wykonania zabiegu z zachowaniem wymaganej kolejności oraz uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Załącznik do ćwiczenia 1 

Wykaz środków, preparatów kosmetycznych i aparatury: 
wata, chusteczki do zmywania skóry, łagodny żel oczyszczający, mydło w płynie, peeling 
typu scrub (gruboziarnisty), peeling enzymatyczny, żel do masażu, oliwka z awokado do 
masażu, krem do masażu, krem regenerująco-ujędrniający, krem matujący, maska algowa, 
maska kolagenowa, środek do dezynfekcji rąk, środek do dezynfekcji powierzchni, stół do 
masażu, jednorazowe prześcieradła, aparat aquavibron.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym masażu kosmetycznego klatki 
piersiowej, piersi i brzucha, 

2) zapoznać się z wykazem środków, preparatów kosmetycznych i aparatury oraz wybrać 
tylko te, które będą potrzebne do przeprowadzenia zabiegu, 

3) opracować projekt zgodnie z wymaganiami, 
4) przedstawić treść swojego projektu pozostałym grupom i wysłuchać ich opinii, 
5) poprawić ewentualne nieprawidłowości i zapisać wnioski. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− arkusze papieru A4, 
− długopis, 
− załącznik do ćwiczenia, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj masaż higieniczno-kosmetyczny kończyn górnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem skóry dłoni. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym masażu kosmetycznego kończyn 
górnych, 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) przygotować pacjenta (koleżankę/kolegę) do zabiegu, 
4) wykonać zabieg zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
5) dokonać samooceny i wyciągnąć wnioski. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− stoły do masażu, 
− prześcieradła, 
− peeling do skóry dłoni, 
− maska odżywcza do dłoni, 
− środki wspomagające masaż kosmetyczny (oliwka do masażu, krem odżywczy do dłoni), 
− środki do dezynfekcji, 
− folia, 
− rękawice frotte, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) wymienić czynności wchodzące w zakres zabiegu pielęgnacyjnego 
piersi?   

2) określić kolejność czynności wykonywanych w zabiegu 
pielęgnacyjnym piersi?   

3) scharakteryzować przykładowy zabieg pielęgnacyjny skóry dłoni?   
4) scharakteryzować standardowy schemat zabiegu pielęgnacyjnego 

stóp?   
5) wymienić techniki, które stosuje się w masażu kosmetycznym 

poszczególnych części ciała? 
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4.7. Środki wspomagające masaż kosmetyczny 
 
4.7.1. Materiał nauczania  
 

Preparaty stosowane w masażu kosmetycznym to kremy, żele i balsamy, które w składzie 
swym oprócz substancji podstawowych, takich jak: bazowe, zapachowe, nadające produktowi 
odpowiednią konsystencję, antyutleniające (mające wpływ na termin przydatności do użycia), 
uszlachetniające posiadają przede wszystkim substancje biologicznie czynne decydujące o ich 
działaniu pielęgnacyjnym, a często też leczniczym. 

Substancje czynne danego preparatu kosmetycznego powodują wystąpienie 
biochemicznych, chemicznych, fizycznych lub fizykochemicznych efektów wpływających na 
fizjologię i funkcjonowanie skóry [1, s. 221]. W zależności od celu zabiegu, rodzaju skóry 
i jej typu dobieramy odpowiedni krem, żel czy balsam, zwracając szczególną uwagę na 
substancje czynne w nich występujące. 

Do najczęściej spotykanych substancji biologicznie czynnych, zawartych w kremach 
do masażu kosmetycznego, należą: 
1. Witamina A należąca do tzw. „witamin młodości”. Zwiększa elastyczność skóry, łagodzi 

efekty fotostarzenia, zwiększa grubość warstwy twórczej naskórka, intensyfikuje syntezę 
kolagenu w skórze właściwej, zmiękcza naskórek, wygładza drobne zmarszczki, 
poprawia nawilżenie skóry, ma także właściwości regenerujące. 

2. Witamina E zwana też „witaminą młodości”. Jest jednym z najważniejszych „zmiataczy” 
wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się organizmu. Dobrze 
wnika w skórę, przyspiesza tworzenie się kolagenu i elastyny, zwiększa nawilżenie 
skóry, wspomaga ukrwienie tkanki łącznej skóry, poprawia miękkość i elastyczność 
naskórka, zmniejsza wrażliwość skóry na promieniowanie UV. 

3. Witamina C parafarmaceutyk o bardzo różnorodnym zastosowaniu. Neutralizuje 
działanie wolnych rodników (właściwości antyoksydacyjne), wspomaga syntezę 
kolagenu,  utrzymuje prawidłową budowę i czynności naczyń krwionośnych, przyspiesza 
tworzenie kwasu hialuronowego odpowiedzialnego za budowę spoiwa 
międzykomórkowego naskórka, poprawia koloryt, jędrność i elastyczność skóry, chroni 
witaminy A i E przed utlenianiem. 

4. Witamina K – doskonała do pielęgnacji skóry naczyniowej. Przyspiesza wchłanianie 
skórnych wylewów po urazach, zmniejsza skłonność do tworzenia się siniaków, 
poprawia koloryt skóry z poszerzonymi i pękającymi naczynkami krwionośnymi, 
rozjaśnia cerę zaczerwienioną i zniszczoną w wyniku intensywnego opalania. 

5. D-pantenol – naturalny prekursor witaminy B5. Łatwo penetruje w głąb skóry, wykazując 
zdolność przyciągania i zatrzymywania wody. Wnika aż do skóry właściwej, a tam 
przekształca się w witaminę B5. Doskonale nawilża skórę, nadaje jej miękkość 
i gładkość, pobudza wzrost oraz odnowę komórek naskórka i skóry właściwej, działa 
przeciwzapalnie i kojąco, przyspiesza gojenie się ran, łagodzi objawy alergii 
i podrażnienia skóry wrażliwej. 

6. Alantoina niealergogenny związek pobudzający regenerację skóry i przyspieszający 
gojenie zranionych tkanek. Ma działanie kojące i łagodzące podrażnienia, zmiękcza 
naskórek, działa keratolitycznie, oczyszcza pory skóry.  

7. Alginiany polisacharydy z alg brunatnych. Mają działanie wybitnie nawilżające 
(utrzymują wilgoć), poza tym wygładzające, regenerujące i ujędrniające skórę. 

8. Azuleny substancje wykazujące działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze, 
bakteriostatyczne, przeciwalergiczne oraz przyczyniające się do zmniejszenia obrzęków. 
Obok bisabololu są głównym składnikiem aktywnym olejku rumiankowego. 
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9. Chitosan czynnik aktywny pochodzenia biomorskiego. Wyjątkowo dobrze dostarcza 
wilgoci skórze, chroni przed wysuszaniem, tworząc filtr ochronny na skórze, a także 
zaopatruje skórę w cenne składniki odżywcze.  

10. Elastyna białko budujące włókna sprężyste skóry, decydujące o jej elastyczności, 
rozciągliwości i młodym wyglądzie. W kosmetykach ma silne działanie nawilżające 
i uelastyczniające naskórek. 

11. Ceramidy naturalny składnik naskórka lipidy stanowiące ok. 40% cementu 
międzykomórkowego spajającego korneocyty warstwy rogowej, tworzącej zwartą tkankę, 
która nie dopuszcza do utraty wilgoci oraz chroni skórę przed wpływem czynników 
zewnętrznych. Ceramidy zastosowane w kremach rekonstruują przestrzenie 
międzykomórkowe warstwy rogowej, a dzięki temu skóra staje się lepiej nawodniona, 
wygładzona i bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. 

12. Fitohormony hormony roślinne strukturalnie zbliżone do budowy estrogenów ludzkich. 
Poprawiają koloryt, nawilżenie, elastyczność i jędrność skóry, stymulują podział 
keratynocytów oraz odbudowę kolagenu, chronią kolagen i elastynę przed degradacją, 
a komórki skóry przed wolnymi rodnikami. 

13. Flawonoidy związki o wielostronnej aktywności biologicznej. Uelastyczniają ściany 
naczyń krwionośnych, zapobiegając ich pękaniu i rozszerzaniu, posiadają zdolność 
stabilizowania witaminy C, co wpływa korzystnie na biosyntezę kolagenu i poprawia 
jakość tkanki łącznej, przyczyniają się do likwidacji wolnych rodników (pod tym 
względem są lepsze od witamin E i A), działają przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. 
Najczęściej flawonoidy pozyskuje się z takich roślin, jak: ruta, fiołek trójbarwny, arnika, 
miłorząb, kasztanowiec, czarne jagody, skrzyp, bez czarny. 

14. Garbniki związki o złożonym składzie chemicznym, odznaczające się zdolnością do 
trwałego wiązania z proteinami. Działają na skórę ściągająco, przeciwzapalnie, 
przeciwbakteryjnie, przeciwwysiękowo, zmniejszają podrażnienia skóry, znoszą uczucie 
bólu i swędzenia, uszczelniają ściany kapilar, hamując przenikanie płynu przesiękowego 
do otaczających tkanek, unieczynniają histaminę odpowiedzialną za występowanie zmian 
uczuleniowych. Pozyskuje się je z kory wierzbowej, dębowej, kory i owoców 
kasztanowca, liści szałwi, liści, kwiatów i kory oczaru wirginijskiego.  

15. Kwas hialuronowy jedna z najlepszych i najskuteczniejszych substancji nawilżających 
znanych w kosmetyce. Tworzy na powierzchni skóry doskonale związany porowaty film, 
znacznie ograniczający proces parowania wody oraz chroniący skórę przed 
niekorzystnym działaniem czynników klimatycznych. Nadaje skórze miękkość 
i jedwabistość. 

16. Mikrokolagen biotechnologicznie pomniejszona cząstka kolagenu, która penetruje 
w głąb skóry pobudzając syntezę kolagenu i elastyny. Działa silnie 
przeciwzmarszczkowo. 

17. Mukopolisacharydy – związki biogenne występujące w tkance łącznej, które tworzą 
z kolagenem i elastyną tzw. proteoglikan (układ podporowy tkanki łącznej). Podtrzymuje 
on zewnętrzne warstwy skóry i pełni funkcję łącznika naskórka ze skórą właściwą. 
Mukopolisacharydy wywierają wpływ na jędrność komórek tkanki łącznej, poprawiając 
elastyczność i napięcie skóry. Tworzą na powierzchni skóry film okluzyjny, który 
chroniąc ją przed zwiększonym odparowaniem wody zapewnia jej lepsze nawilżenie. 
Poza tym zmniejszają ryzyko podrażnień i uczuleń, wykazując działanie kojące 
i łagodzące. 

18. Śluzy substancje znajdujące zastosowanie w pielęgnacji skóry suchej, bardzo delikatnej, 
skłonnej do podrażnień i zaczerwienień, alergicznej. Śluzy nie są wchłaniane przez skórę. 
Zastosowane powierzchniowo tworzą na naskórku cienki film ochronny. Działają 
zmiękczająco, odświeżająco i przeciwświądowo, łagodzą podrażnienia i spierzchnięcia, 
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zapobiegają nadmiernej utracie wilgoci, szczególnie przy źle funkcjonującej barierze  
wodno-lipidowej naskórka. 

19. Olejki eteryczne koncentraty najaktywniejszych substancji czynnych rośliny. Działanie 
ich jest wielostronne: mają właściwości odkażające, przeciwzapalne, oczyszczające, 
sebostatyczne, ściągające, wybielające, poprawiające ukrwienie, uspokajające. 

20. Oleje ciekłe tłuszcze (trójglicerydy) zawierające znaczne ilości niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Najczęściej otrzymuje się je z owoców 
roślin oleistych. Są cennymi składnikami fazy tłuszczowej kremów i balsamów do 
masażu. Mają wpływ na konsystencję preparatów kosmetycznych, ich właściwości 
użytkowe i efekt uzyskany na skórze. Poza tym stanowią bazę pozwalającą za ich 
pośrednictwem podawać inne substancje czynne (np. olejki eteryczne). Mogą też być 
używane do masażu jako samodzielne substancje.  
Do najczęściej stosowanych olejów należą: 

1. Olej awokado jeden z najcenniejszych olejów kosmetycznych. Stanowi bogate źródło 
witamin A, B, E i D. Ma działanie bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne (dzięki obecności 
skwalenu), regeneruje i zmiękcza naskórek oraz łagodzi podrażnienia. Znajduje 
zastosowanie do pielęgnacji skóry starzejącej się, suchej i skłonnej do łuszczenia. 

2. Olej migdałowy – najdłużej stosowany w kosmetyce olej. Jest jednym z uniwersalnych 
olejów, nadaje się do każdego rodzaju skóry, ma doskonałe właściwości zmiękczające 
i wygładzające skórę, odbudowuje warstwę lipidową naskórka, rozprowadzony nie daje 
efektu ciężkości, jest dobrze wchłaniany.  

3. Olej z pestek winogron – świetnie wchłaniany przez skórę, nawilżający i łagodzący 
podrażnienia. Zawiera on – obok NNKT – tokoferole, fitosterole i fosfolipidy. Tokoferole 
zawarte w oleju decydują o jego działaniu przeciwrodnikowym, dzięki czemu hamuje on 
proces starzenia się skóry, NNKT i fitosterole wzmacniają bariery skórne i hamują utratę 
wody, fosfolipidy działają nawilżająco i zmiękczająco, ułatwiają też wchłanianie innych 
składników kosmetyku. Zalecany jest do pielęgnacji skóry tłustej i dojrzałej. 

4. Olej makadamia – jeden z droższych olejów, bogaty w witaminy A, B i E. Zawiera także 
fitosterole. Zmiękcza i wygładza naskórek, hamuje proces starzenia się skóry, chroniąc 
lipidy ścian komórkowych przed działaniem wolnych rodników, działa regenerująco 
i odżywczo. Polecany jest do suchej, łuszczącej się, wrażliwej i dojrzałej skóry. 
Ekstrakty roślinne – uzyskiwane z całych roślin lub ich części za pomocą 

rozpuszczalnika. Są one często stosowane w preparatach kosmetycznych ze względu na 
działanie łagodzące, zmiękczające, ściągające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, 
nawilżające, regenerujące itd. Pozyskiwane są  np. z takich roślin, jak algi, aloes, arnika, 
miłorząb japoński, skrzyp polny, nagietek, oczar wirginijski, kasztanowiec, zielona herbata  
i wielu innych. 

Substancje biologicznie czynne preparatów kosmetycznych wykazują bardzo 
zróżnicowane oddziaływanie na skórę. Ze względu na ich właściwości można podzielić je na: 
– regenerujące i rewitalizujące (przywracające żywotność skórze), np.: saponiny 

z korzenia żeń-szenia, eleutrokoka, aralii mandżurskiej, witaminy A, B5, C, fitohormony, 
alantoina, chitosan, wyciągi z liści aloesu, brzozy, rdestu, kiełków pszenicy, 
bioflawonoidy kasztanowca, oleje z awokado, wiesiołka, ogórecznika, 

– napinające i ujędrniające skórę np.: krzemionka, kwas galusowy, śluzy roślinne  
z korzeni i liści prawoślazu, ziela ogórecznika, owoców pigwy, nasion lnu, liści aloesu, 
alginiany, karagenina, substancje zawarte w szałwi, żeń-szeniu, leszczynie, arnice, 
bluszczu, 

– pobudzające krążenie np.: kamfora z drzewa kamforowego, olejki eteryczne 
z rozmarynu, tataraku, sosny, kofeina, teina, flawonoidy (rutyna, kwercetyna, 
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hesperydyna) z owoców cytrusowych, fiołka lekarskiego, głogu, jałowca, macierzanki, 
miłorzębu, 

– uszczelniające i uelastyczniające naczynia krwionośne np.: flawonoidy z kwiatu bzu 
czarnego, arniki, owoców cytrusowych, korzenia morwy białej, miłorzębu, owoców 
dzikiej róży, saponiny z kasztanowca (escyna), kozieradki, bluszczu, olejki eteryczne: 
cynamonowy, jałowcowy, cyprysowy, geraniowy, 

– przeciwzapalne, np.: flawonoidy z rumianku, bzu czarnego, fiołka lekarskiego, 
kasztanowca, azuleny z rumianku, krwawnika, fitosterole, olejki eteryczne: geraniowy, 
lawendowy, sandałowcowy, garbniki z brzozy, dębu, oczaru wirginijskiego, 

– immunostymulujące (aktywizujące system obronny skóry), np.: saponiny z aralii 
mandżurskiej, korzenia żeń–szenia, sok z owoców cytrynowca, ekstrakt z pestek 
grejpfruta, substancje czynne lukrecji, nagietka, olszy czarnej, 

– sebostatyczne (normalizujące wydzielanie łoju), np.: ekstrakty z babki lancetowatej, 
jemioły, kozieradki, olszy czarnej, oczaru wirginijskiego, garbniki z brzozy, salicyna 
z ziela fiołka lekarskiego, nagietka, olejki eteryczne: bergamotkowy, jałowcowy, 
geraniowy, łopianowy, 

– antyoksydacyjne (przeciwutleniające) np.: witaminy A i E, melatonina z kukurydzy, 
rzodkwi, ryżu, flawonoidy z owoców cytrusowych, ruty, cebuli, miłorzębu, fiołka 
lekarskiego, skrzypu, bzu czarnego, olej sezamowy, lniany, z wiesiołka, z ogórecznika, 
z orzechów laskowych, włoskich i macadamii, z awokado [3, s. 42–44]. 

 

Środki wspomagające masaż kosmetyczny wykazują bardzo zróżnicowane oddziaływanie 
na skórę, co uwarunkowane jest obecnością w ich składzie określonych substancji czynnych. 
Biorąc pod uwagę działanie poszczególnych substancji czynnych, można dokonać podziału 
środków wspomagających masaż kosmetyczny na regenerujące i rewitalizujące, pobudzające 
krążenie, napinające i ujędrniające skórę, itd. 

 
4.7.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to są składniki czynne preparatów kosmetycznych? 
2. Jakie znasz substancje biologicznie czynne mające zastosowanie w preparatach do 

masażu kosmetycznego? 
3. Jaki wpływ na skórę wywierają substancje czynne zawarte w preparatach do masażu 

kosmetycznego? 
4. Jak można podzielić środki wspomagające masaż kosmetyczny? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wybierz z poniższego wykazu preparaty kosmetyczne potrzebne do wykonania zabiegu 
pielęgnacyjnego wraz masażem w obrębie twarzy, szyi i dekoltu u kobiety, która ma cerę 
suchą z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi na policzkach. 

 
Wykaz preparatów kosmetycznych: 
peeling typu scrub, peeling enzymatyczny, krem do masażu z arniką, krem do masażu 
z oczarem wirginijskim, maska termomodelująca, maska odżywcza z witaminą C, maska 
algowa, serum na okolice oczu, koncentrat wzmacniający naczynia krwionośne, krem 
matujący, krem pod oczy, krem nawilżający, krem wzmacniający z witaminą K. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym środków wspomagających masaż 
kosmetyczny, 

2) przeczytać uważnie wykaz preparatów kosmetycznych, 
3) wybrać potrzebne preparaty do wykonania zabiegu, 
4) omówić i porównać wyniki ćwiczenia z wynikami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy wraz z wykazem preparatów kosmetycznych, 
− długopis, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz nazwy substancji biologicznie czynnych do ich właściwości przedstawionych 
w tabeli. 

 
Karta pracy 
 

Właściwości substancji biologicznie 
czynnych Nazwy substancji biologicznie czynnych 

regenerujące  
uszczelniające i uelastyczniające 
naczynia krwionośne 

 

przeciwzapalne  
pobudzające krążenie  
sebostatyczne  
immunostymulujące  
napinające i ujędrniające skórę  
antyoksydacyjne   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym środków wspomagających masaż 
kosmetyczny, 

2) wypisać minimum 5 substancji biologicznie czynnych do każdej właściwości, 
3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami innych grup. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy, 
− długopis, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
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4.7.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) zdefiniować składniki czynne preparatów kosmetycznych?   
2) wymienić substancje biologicznie czynne mające zastosowanie  

w preparatach do masażu kosmetycznego?   
3) scharakteryzować substancji czynnych zawartych w preparatach do 

masażu kosmetycznego wpływ na skórę?   
4) dokonać podziału środków wspomagających masaż kosmetyczny?   
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4.8. Olejki eteryczne do masażu kosmetycznego  

 
4.8.1. Materiał nauczania  
 

Stosowanie olejków eterycznych w zabiegach higieniczno-kosmetycznych znane jest od 
tysiącleci. Stosowano je w kąpielach, do nacierania ciała, do nadawania skórze zapachu, 
a także do całego szeregu zabiegów o charakterze leczniczym do terapii chorób skóry. 

Olejki eteryczne są niezwykle skomplikowanymi mieszaninami kilkudziesięciu do 
kilkuset różnorodnych, wielofunkcyjnych związków chemicznych, o nie zawsze do końca 
poznanej budowie. Od wieków bada się ich działanie i właściwości, by wykorzystywać je  
w terapiach zapachem, a także w kosmetyce. Wspaniale wzbogacają skład kosmetyków, są 
bowiem koncentratem najaktywniejszych substancji czynnych rośliny. Działają silnie na 
zmysł powonienia, a przez to na stan organizmu, a także na skórę. Na uwagę zasługują przede 
wszystkim ich właściwości: 

– antyseptyczne (działają na różne rodzaje bakterii, nawet te wyjątkowo groźne, a poza tym 
na wirusy), np. olejek lawendowy, cytrynowy, sosnowy, rozmarynowy, tymiankowy, 
szałwiowy, z drzewa herbacianego, 

– pobudzające detoksykację organizmu przez oddziaływanie na narządy odpowiedzialne za 
usuwanie toksyn – nerki, płuca, skórę, jelita – np. olejek cyprysowy, eukaliptusowy, 
z oregano, jałowcowy, 

– równoważące poprzez pobudzanie mechanizmów samouzdrawiania organizmu – olejek 
rumiankowy, cytrynowy, estragonowy. 
Najskuteczniejszą metodą wprowadzania olejku aromatycznego do organizmu jest masaż. 

Pozwala on połączyć lecznicze działanie dotyku z indywidualnymi właściwościami preparatu 
dobieranego dla każdego pacjenta/klienta. Podczas masażu skóra dość szybko wchłania 
olejek, bowiem małe molekuły olejków eterycznych łatwo pokonują barierę, jaką stanowi 
naskórek i przedostają się do skóry właściwej.  

Zastosowanie olejków aromatycznych w masażu kosmetycznym pozwala zwiększyć  
energię, obniżyć stopień napięcia nerwowego i stresowego, osłabia ból i wpływa na poprawę 
stanu skóry.  

Do podstawowych olejków eterycznych stosowanych w masażu kosmetycznym 
należą: 

– olejek bergamotkowy o działaniu aseptycznym, sebostatycznym (normującym 
wydzielanie łoju) i wspaniałym zapachu. Wykorzystuje się go do pielęgnacji cery tłustej 
i trądzikowej oraz przy leczeniu infekcji skóry. Wykazano, że hamuje rozwój niektórych 
bakterii i wirusów, zwłaszcza wirusa Herpes simplex, wywołującego opryszczkę. Ma też 
działanie przeciwbólowe i przyspiesza gojenie się strupów pojawiających się przy ospie 
wietrznej. Używa się go w postaci kremów do masażu, ale także toników i wód 
toaletowych. Do masażu jest używany również w przypadkach napięć, stanów lękowych 
i depresyjnych. Olejek drzewa herbacianego o działaniu mikrobobójczym, 
oczyszczającym, przeciwtrądzikowym. Badania laboratoryjne wykazały, iż olejek drzewa 
herbacianego ma istotne działanie przeciwbakteryjne na wiele gatunków bakterii, 
grzybów i pierwotniaków. Znalazł szerokie zastosowanie w preparatach kosmetycznych 
i parafarmaceutykach do leczenia infekcji skóry, pielęgnacji skóry podatnej na zakażenia, 
a także do profilaktycznych zabiegów higienicznych, 

– olejek cytrynowy o działaniu ściągającym, wybielającym, bakteriobójczym. Ma on 
zdolność stymulowania leukocytów, odpowiedzialnych za barierę ochronną organizmu 
przed infekcjami. Jest to bardzo ważna właściwość, wykorzystywana w leczeniu zranień 
zewnętrznych, jak też w zwalczaniu chorób zakaźnych. Olejek ten ma silne właściwości 
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bakteriobójcze, działa tonizująco na układ krążenia, pomaga w leczeniu żylaków 
i choroby nadciśnieniowej. W kosmetyce można go stosować przy leczeniu odcisków 
i brodawek, 

– olejek geraniowy o działaniu aseptycznym, ściągającym, sebostatycznym 
i antydepresyjnym. Usuwa dolegliwości związane z menopauzą i innymi stanami 
wynikającymi z zachwiania równowagi hormonalnej, likwiduje stany napięć 
przedmenstruacyjnych. Stosowany jest w kosmetykach do pielęgnacji skóry tłustej 
i trądzikowej, działa bowiem oczyszczająco i normalizuje wydzielanie łoju. Jest 
stosowany też w leczeniu cellulitu ze względu na właściwości moczopędne i stymulację 
układu limfatycznego. Poza tym zmniejsza rozstępy i przyspiesza gojenie ran,  

– olejek jałowcowy – o działaniu aseptycznym, sebostatycznym, ściągającym, 
oczyszczającym. Doskonały do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Zmniejsza 
rozstępy skórne, obniża ciśnienie krwi, reguluje gospodarkę płynami, a więc znajduje też 
zastosowanie w leczeniu cellulitu i otyłości,  

– olejek lawendowy – o działaniu przeciwzapalnym, przeciwtrądzikowym, regenerującym. 
Ma bardzo zróżnicowane właściwości. Jest jednocześnie aseptykiem i środkiem 
przeciwbólowym. Wmasowany w skronie przynosi ulgę przy uporczywych bólach 
głowy. Zalecany jest jako dodatek do masażu przy bólach mięśniowych. Działanie 
aseptyczne, przeciwzapalne i kojące olejku lawendowego znalazło duże zastosowanie 
w kosmetyce w leczeniu dolegliwości trądzikowych, przyczyniając się do zmniejszenia 
ilości wydzielanego łoju i zniszczenia bakterii. Powoduje również wygładzenie skóry, 
przyspiesza bliznowacenie, zmniejsza rozstępy, stymuluje wzrost nowych, zdrowych 
komórek oraz leczy egzemę. Wykorzystuje się go do produkcji kremów, nie tylko ze 
względu na działanie lecznicze, ale z powodu delikatnego i akceptowanego przez 
większość klientów zapachu,  

– olejek sandałowy o działaniu aseptycznym, przeciwzapalnym, zmiękczającym 
i kojącym. Łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry, poparzenia promieniami 
słonecznymi, wygładza szorstką, odwodnioną skórę, 

– olejek cyprysowy – o działaniu aseptycznym, ściągającym i sebostatycznym. Używa się 
go do pielęgnacji skóry tłustej w celu regulacji wydzielania łoju oraz do likwidacji 
nadmiernej potliwości stóp. Ma wpływ na gospodarkę wodno-tłuszczową organizmu, 
a więc może łagodzić objawy cellulitu, 

– olejek neroli – o działaniu antydepresyjnym, aseptycznym, rozkurczowym oraz łagodnie 
uspokajającym. Szczególnie korzystnie działa na skórę, pobudzając wzrost nowych, 
żywych warstw skóry. Może być stosowany do pielęgnacji każdego typu skóry, choć 
najlepsze rezultaty uzyskuje się przy cerach suchej, wrażliwej i naczyniowej, bowiem ma 
właściwości wzmacniające naczynia krwionośne i nie wywołuje podrażnień skóry. 
Działanie antydepresyjne wykorzystuje się w leczeniu napięć psychicznych, a najczęściej  
w długotrwałych stanach lękowych. Skutecznie działa w przypadku bezsenności 
wynikających z lęku, 

– olejek różany – o działaniu odmładzającym i ożywiającym skórę. Stosuje się go do 
każdego rodzaju skóry, szczególnie jednak do suchej, wrażliwej i starzejącej się. Działa 
tonizująco i ściągająco na naczynia krwionośne, dlatego poleca się go osobom, które 
mają problemy z rozszerzeniem naczyń krwionośnych na skórze (tzw. teleangiektazje), 

– olejek rumiankowy o działaniu przeciwzapalnym, regeneracyjnym i łagodzącym 
podrażnienia. Nadaje się do stosowania w zabiegach masażu przy skórach wrażliwych, 
z objawami zaczerwienienia, suchych i łuszczących się. Wykorzystuje się też jego 
działanie kojące, uspokajające i antydepresyjne, dlatego jest bardzo pomocny przy 
łagodzeniu stresówi stanów lękowych. Należy on do najdelikatniejszych olejków, 
polecanych nawet do pielęgnacji niemowląt.  
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Znając właściwości poszczególnych olejków, można dobrać je do następujących 
rodzajów i typów skóry: 

– skóra sucha i wrażliwa: różany, neroli, nagietkowy, palmarozowy, 
– skóra tłusta: cyprysowy, geraniowy, bergamotkowy, mirtowy, 
– skóra dojrzała: różany, neroli, z nasion marchwi, 
– skóra naczynkowa: lawendowy, różany, rumiankowy, nagietkowy, 
– skóra trądzikowa (trądzik pospolity): z drzewa herbacianego, lawendowy, 

bergamotkowy, jałowcowy, sandałowy. 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz olejki eteryczne najczęściej stosowane w masażu kosmetycznym? 
2. Jakie właściwości posiadają poszczególne olejki eteryczne stosowane w masażu 

kosmetycznym? 
3. Jakie olejki eteryczne zastosujesz u pacjenta/klienta ze skórą tłustą? 
4. Jakie olejki eteryczne zastosujesz u pacjenta/klienta ze skórą suchą? 
5. Jakie olejki eteryczne zastosujesz u pacjenta/klienta ze skórą wrażliwą? 
6. Jakie olejki eteryczne zastosujesz u pacjenta/klienta ze skórą dojrzałą? 
7. Jakie olejki eteryczne zastosujesz u pacjenta/klienta ze skórą trądzikową? 
8. Jakie olejki eteryczne zastosujesz u pacjenta/klienta ze skórą naczynkową? 
 
4.8.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Zakreśl różnymi kolorami olejki eteryczne, znajdujące zastosowanie w pielęgnacji 
poszczególnych rodzajów i typów skóry.  

 
Wykaz olejków: 
Neroli, mirtowy, różany, lawendowy, z drzewa herbacianego, sandałowy, bergamotkowy, 
palmarozowy, geraniowy, cyprysowy, jałowcowy, rumiankowy, nagietkowy, cytrynowy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym olejków eterycznych stosowanych do 

masażu kosmetycznego,  
2) zakreślić czerwonym pisakiem te olejki, które można zastosować u pacjenta/klienta ze 

skórą tłustą,  
3) zakreślić niebieskim pisakiem  te olejki, które można zastosować u pacjenta/klienta ze 

skórą suchą. 
4) zakreślić zielonym pisakiem te olejki, które można zastosować u pacjenta/klienta ze 

skórą wrażliwą, 
5) zakreślić pomarańczowym pisakiem te olejki, które można zastosować u pacjenta/klienta 

ze skórą dojrzałą, 
6) zakreślić fioletowym pisakiem te olejki, które można zastosować u pacjenta/klienta ze 

skórą trądzikową, 
7) zakreślić różowym pisakiem te olejki, które można zastosować u pacjenta/klienta ze 

skórą naczynkową, 
8) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta ćwiczeń z wykazem olejków, 
− kolorowe pisaki, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Przyporządkuj nazwę olejku do jego właściwości: 
 

Karta pracy 
 

nazwa olejku działanie 
geraniowy regenerujące 
jałowcowy łagodzące 
sandałowy ściągające 
bergamotkowy antydepresyjne 
z drzewa herbacianego aseptyczne 
neroli oczyszczające 
różany zmiękczające 
rumiankowy sebostatyczne 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym właściwości olejków eterycznych 
stosowanych do masażu kosmetycznego,  

2) połączyć za pomocą linii dany olejek z jego właściwościami, 
3) porównać wyniki ćwiczenia z wynikami kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karta pracy, 
− długopis, 
− poradnik dla ucznia, 
− literatura zgodna z rozdziałem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) wymienić olejki eteryczne najczęściej stosowane w masażu 
kosmetycznym?   

2) omówić właściwości poszczególnych olejków eterycznych 
stosowanych w masażu kosmetycznym?   

3) wymienić olejki eteryczne, które zastosujesz u pacjenta/klienta 
ze skórą tłustą?   

4) wymienić olejki eteryczne, które zastosujesz u pacjenta/klienta 
ze skórą suchą?   

5) wymienić olejki eteryczne, które zastosujesz u pacjenta/klienta 
ze skórą wrażliwą?   
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6) wymienić olejki eteryczne, które zastosujesz u pacjenta/klienta 
ze skórą dojrzałą?   

7) wymienić olejki eteryczne, które zastosujesz u pacjenta/klienta 
ze skórą trądzikową?   

8) wymienić olejki eteryczne, które zastosujesz u pacjenta/klienta 
ze skórą naczynkową?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ  
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki błędną odpowiedź należy zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Skóra sucha jest 

a) zgrubiała, matowa. 
b) gruba, błyszcząca. 
c) cienka, matowa. 
d) cienka, błyszcząca. 

 
2. Do oceny stopnia natłuszczenia skóry należy zastosować 

a) pehametr. 
b) meksametr. 
c) ewaporimetr. 
d) sebumetr. 

 
3. Palpacyjna metoda oceny stanu skóry służy do 

a) określenia rodzaju skóry i jej typu.  
b) badania elastyczności skóry i napięcia mięśni. 
c) oceny stopnia podrażnień skóry i jej gładkości. 
d) oceny stopnia natłuszczenia i nawilżenia skóry. 

 
4. Przy skórze tłustej, łojotokowej stosuje się masaż 

a) Rosenberga. 
b) lipolityczny. 
c) Jacqueta. 
d) botulinowy. 

 
5. W masażu Rosenberga stosuje się techniki 

a) rolowania i piłowania. 
b) wyciskania i oklepywania. 
c) pompowania i pobudzania. 
d) akupresury i rolfingu. 
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6. Masaż kosmetyczny zwany jest też masażem 
a) profilaktyczno-leczniczym. 
b) kosmetyczno-segmentarnym. 
c) profilaktyczno-pielęgnacyjnym. 
d) klasyczno-punktowym. 

 
7. Punkt „samodzielny” akupresury o działaniu odprężającym i uspokajającym (JC.17.) 

znajduje się 
a) 2 cuny poniżej pępka. 
b) z tyłu kąta żuchwy. 
c) 4 cuny powyżej pępka. 
d) w zgięciu łokciowym. 
 

8. Skóra pod wpływem masażu staje się 
a) różowa i chłodna. 
b) bladoróżowa i wilgotna. 
c) różowa i ciepła. 
d) złuszczona i nawilżona. 
 

9. Masaż twarzy, szyi i dekoltu powinien trwać nie dłużej niż 
a) 60 minut. 
b) 45 minut. 
c) 30 minut. 
d) 15 minut. 

 
10. Wskazaniami do wykonania masażu kosmetycznego są 

a) otyłość i miażdżyca naczyń. 
b) odmroziny i choroby tarczycy. 
c) zaburzenia krążenia i obrzęki. 
d) rozstępy i blizny. 

 
11. W masażu kosmetycznym wykonuje się  

a) oklepywanie przed rozcieraniem. 
b) rozcieranie przed głaskaniem. 
c) rozcieranie przed ugniataniem. 
d) oklepywanie przed ugniataniem. 

 
12. Przeciętna seria masaży kosmetycznych składa się z 

a) 4–5 zabiegów. 
b) 5–10 zabiegów. 
c) 10–15 zabiegów. 
d) 15–20 zabiegów. 

 
13. Prawidłowa kolejność czynności w czasie wykonywania masażu kosmetycznego to 

a) złuszczenie naskórka, masaż, maska kosmetyczna. 
b) ocena stanu skóry, masaż, oczyszczenie skóry. 
c) maska kosmetyczna, masaż, złuszczenie naskórka. 
d) masaż, oczyszczenie skóry, ocena stanu skóry. 
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14. Do masażu kosmetycznego piersi zalecane jest użycie kremu wzbogaconego szczególnie 
w wyciągi roślinne z 
a) korzenia żeń-szenia, alg morskich, bluszczu pospolitego. 
b) alg morskich, miłorzębu, fiołka lekarskiego. 
c) łopianu, korzenia żeń-szenia, oczaru wirginijskiego. 
d) oczaru wirginijskiego, rumianku, alg morskich. 
 

15. Substancje czynne o właściwościach regenerujących i rewitalizujących to 
a) olejek łopianowy. 
b) fitohormony. 
c) azuleny. 
d) olejek rumiankowy. 

 
16. Kwas hialuronowy to jedna z najlepszych i najskuteczniejszych substancji 

a) nawilżających. 
b) przeciwzapalnych. 
c) pobudzających. 
d) uszczelniających. 

 
17. Do skóry suchej i wrażliwej stosuje się środki wspomagające masaż o właściwościach 

a) immunostymulujących i sebostatycznych. 
b) liftingujących i nawilżających. 
c) immunostymulujących i natłuszczających. 
d) złuszczających i regenerujących. 

 
18. Spośród witamin stosowanych w kremach do masażu najsilniejszym przeciwutleniaczem 

jest 
a) witamina A. 
b) witamina C. 
c) witamina E. 
d) witamina K. 

  
19. Działanie sebostatyczne wykazują olejki 

a) rumiankowy i nagietkowy. 
b) różany i cyprysowy. 
c) nagietkowy i neroli. 
d) bergamotkowy i jałowcowy. 

 
20. Przy skórze naczynkowej wskazany jest masaż kosmetyczny z użyciem olejku 

a) bergamotkowego. 
b) neroli. 
c) z drzewa herbacianego. 
d) jałowcowego. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wykonywanie masażu kosmetycznego    

  
Zakreśl poprawną odpowiedź.                 

 
Nr 

zadania Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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Czasopisma: 
− Beauty Forum, 
− Cabines. 
 


