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1.  WPROWADZENIE   
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu masaŜu kosmetycznego  
w róŜnego rodzaju zmianach tkankowych i kształtowaniu umiejętności wykonywania masaŜu 
kosmetycznego przy róŜnych typach skóry, w otyłości i w terapii cellulitu.  

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

problemów mógł 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 juŜ 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 jednostki modułowej, 
− literaturę uzupełniającą. 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 

 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
− przygotowywać pacjenta/klienta do zabiegu, 
− nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem/klientem, 
− oceniać stan skóry na potrzeby masaŜu kosmetycznego, 
− określać wpływ masaŜu kosmetycznego na skórę i organizm, 
− określać wskazania i przeciwwskazania do wykonania masaŜu kosmetycznego, 
− określać kolejność i rodzaj czynności podczas wykonywania masaŜu kosmetycznego, 
− wykonywać masaŜ kosmetyczny poszczególnych części ciała, 
− stosować zasady masaŜu kosmetycznego, 
− stosować zasady masaŜu aromatoterapeutycznego, 
− przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŜarowej, 
− udzielać porad z zakresu automasaŜu, 
− udzielać instruktaŜu ćwiczeń do samodzielnego wykonywania, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– przeprowadzić wywiad z klientem przed wykonaniem masaŜu kosmetycznego,  
– ustalić wskazania i przeciwwskazania do wykonania masaŜu, 
– wykonać masaŜ kosmetyczny twarzy, szyi, dekoltu przy skórze normalnej, mieszanej, 

wraŜliwej, 
– wykonać masaŜ kosmetyczny całego ciała w otyłości, 
– wykonać masaŜ kosmetyczny całego ciała w cellulicie, 
– wykonać masaŜ kosmetyczny dłoni dla skóry zwiotczałej,  
– dobrać właściwy środek poślizgowy do masaŜu kosmetycznego w zaleŜności od zmian 

tkankowych. 
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4.  MATERIAŁ NAUCZANIA     
 
4.1.  Zasady masaŜu kosmetycznego w róŜnych zmianach 

tkankowych 
 
4.1.1.  Materiał nauczania  
 
RóŜne typy skóry 
 Stan skóry moŜe się zmieniać zaleŜnie od wieku, pory roku, kondycji i fizjologicznej 
czynności róŜnych struktur Ŝywych tkanek. Nie w kaŜdym przypadku zdrowa skóra 
identycznie wygląda i funkcjonuje. Dlatego kosmetolodzy wyróŜnili róŜne rodzaje skóry 
(normalną, suchą, tłustą, mieszaną) i opracowali najlepsze dla nich sposoby pielęgnacji. 
NaleŜy pamiętać jednak, Ŝe kaŜda skóra jest inna i na ogół stanowi kombinację róŜnych 
rodzajów skór, miejscami moŜe być normalna, a miejscami tłusta czy sucha itd. Dlatego 
niezbędne jest podejście bardzo indywidualne. Poza tym obok podstawowych rodzajów skóry 
moŜemy zaobserwować takie jej typy, jak: wraŜliwa, z rozszerzonymi naczyniami 
krwionośnymi, odwodniona, trądzikowa i starcza. Wykonując masaŜ kosmetyczny naleŜy 
więc wziąć pod uwagę zarówno rodzaj, jak i typ skóry oraz zastosować odpowiednie techniki 
masaŜu i dobrać właściwe środki wspomagające masaŜ. 
    Przy cerze z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi naleŜy postępować tak, aby 
unikać jej podraŜnień. Jest to skóra delikatna, cienka i wraŜliwa. Jej charakterystyczną cechą 
jest kruchość naczyń krwionośnych i zwiększona ich przepuszczalność, która powoduje 
przenikanie do skóry wielu czynników zapalnych. W konsekwencji dochodzi do pojawienia 
się na skórze rozlanego rumienia, uczucia pieczenia i rozgrzania. Kruche naczynia włosowate 
nie wytrzymują ciśnienia krwi i zaczynają pękać. Na skórze pozostają trwałe rozszerzenia 
naczyń krwionośnych zwane teleangiektazjami. Istotnym powodem rozszerzania się naczyń 
krwionośnych jest zanieczyszczenie środowiska – ozon oraz nadtlenki w spalinach i dymie. 
Jest ono przyczyną tworzenia się wolnych rodników tlenowych, które uszkadzają struktury 
skóry i ścianek naczyń krwionośnych. Następuje podwyŜszona przepuszczalność śródbłonków 
naczyń krwionośnych, która powoduje przenikanie ze światła naczyń do skóry płynu 
i czynników zapalnych. Do innych czynników mających wpływ na powstawanie 
teleangiektazji naleŜą: schorzenia wątroby, wpływ hormonów (u kobiet w okresie 
przekwitania, ciąŜy oraz w efekcie stosowania pigułki antykoncepcyjnej), uwarunkowania 
genetyczne, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krąŜenia, długotrwałe leczenie miejscowe 
sterydami, naświetlania promieniami RTG, nikotyna (niszczy witaminę C, która przyczynia 
się do zachowania prawidłowej elastyczności i szczelności naczyń), alkohol (powoduje 
powaŜne zakłócenia w przemianie materii, a w konsekwencji prowadzi do trwałego 
rozszerzenia naczynek).  
 MasaŜ kosmetyczny przy cerze z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi powinien 
działać uspokajająco, a poszczególnymi technikami masaŜu naleŜy operować bardzo 
delikatnie. Dobre efekty uzyskuje się stosując ręczny masaŜ limfatyczny. Stosowane środki 
wspomagające masaŜ powinny zawierać substancje czynne o właściwościach 
uszczelniających i uelastyczniających naczynia krwionośne. Zaliczamy do nich: flawonoidy 
(z arniki, owoców cytrusowych, miłorzębu, kasztanowca, czarnych jagód, winorośli, ruty, 
owoców dzikiej róŜy i innych), garbniki (z kłącza pięciornika, krwawnika pospolitego, chabra 
bławatka), związki krzemu (ze skrzypu, rdestu, perzu), olejki eteryczne (rumiankowy, 
pietruszkowy, róŜany), witaminę C i witaminę K.  
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    Cera wraŜliwa odznacza się kilkoma charakterystycznymi cechami, takimi jak: 
skłonność do podraŜnień i zaczerwienienia, uczucie napięcia, pieczenia i mrowienia, 
szorstkość i zaburzenia rogowacenia, wyraźna reakcja na wpływ czynników zewnętrznych, 
nadmierna w stosunku do siły bodźca.  
 Coraz częściej spotyka się ten typ cery, a wiąŜe się to przede wszystkim z obciąŜeniem 
środowiska naturalnego toksynami, z nieodpowiednią pielęgnacją skóry, stosowaniem 
kosmetyków o wysokim stopniu aktywności, często niewłaściwych do danego typu cery  
i wieku. Ogromny wpływ na uwraŜliwienie ma nadmierna ilość promieniowania słonecznego, 
nie tylko naturalnego, ale takŜe sztucznego (solaria), przegrzanie i suchość pomieszczeń oraz 
stresy. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do ubytku wody i warstwy ochronnej tłuszczu 
ze skóry, sprawiają, Ŝe ma ona obniŜoną zdolność samoobrony. 
 MasaŜ kosmetyczny przy cerze wraŜliwej powinien być wykonywany bardzo delikatnie. 
Szczególnie korzystne działanie ma manualny drenaŜ limfatyczny, który dodatkowo 
wzmacnia czynność skóry. Preparaty kosmetyczne stosowane przy tym typie skóry powinny 
być pozbawione konserwantów i sztucznych barwników. Dobrze sprawdzają się kosmetyki, 
które w swym składzie zawierają substancje czynne, takie jak: śluzy roślinne (z kwiatów 
malwy, korzenia prawoślazu i Ŝywokostu, nasion lnu, liści kozieradki), alantoina (z nagietka, 
kasztanowca, Ŝywokostu, kiełków pszenicy), olejki eteryczne (neroli, nagietkowy, 
rumiankowy, sandałowy), d-pantenol. Działają one łagodząco na podraŜnienia i spierzchnięcia 
skóry wraŜliwej.  
    Skóra trądzikowa występuje głównie na podłoŜu skóry tłustej. Jej warstwa rogowa jest 
zgrubiała, ukrwienie słabe, a kolor blado- lub szaro-Ŝółty. Widoczne są na niej rozszerzone 
ujścia gruczołów łojowych wypełnione zaskórnikami, poza tym – grudki, krosty oraz inne 
stany ropne. Nie wszystkie wyŜej wymienione wykwity muszą być obecne na skórze.  
W formie łagodnej trądziku występują tylko zaskórniki (tzw. postać zaskórnikowa cery 
trądzikowej) i grudki (tzw. postać grudkowa cery trądzikowej). Obie postaci stanowią  
w przebiegu trądziku zmiany niezapalne. Jednak w zaczopowanym gruczole łojowym 
gromadząca się wydzielina stanowi poŜywkę dla mikroorganizmów i w efekcie obok 
zaskórników i grudek mogą się pojawić krostki, a w skrajnych sytuacjach głębokie nacieki 
zapalne i cysty ropne (trądzik ropowiczy). Mamy wtedy do czynienia z cięŜką formą trądziku. 
Inne  przyczyny powstawania skóry trądzikowej, obok wpływu bakterii, to: czynniki 
genetyczne, zaburzenia hormonalne (androgeny wpływają na powiększenie się gruczołów 
łojowych i wzmoŜenie wydzielania łoju), dieta i czynniki psychiczne. 
 Zmiany skórne skupione są głównie na twarzy, ale takŜe na plecach i klatce piersiowej.  
W cięŜkich przypadkach mogą obejmować cały tułów, a nawet pośladki i uda. Jest to 
dolegliwość bardzo powszechna, występuje bowiem u około 80% ludzi w wieku od 12 do 20 
lat. Niekiedy zmiany trądzikowe szpecą twarze 40-latków. 

Przy cerze trądzikowej masaŜu kosmetycznego klasycznego nie przeprowadza się ze 
względu na moŜliwość rozprzestrzenienia się zakaŜenia. Zaleca się masaŜ kosmetyczny 
metodą plastyczną Jacqueta, polegający na stosowaniu techniki szczypania połączonej  
z ugniataniem. Masowanie ma pobudzić ujścia gruczołów łojowych w celu opróŜnienia 
zalegającej w nich wydzieliny łojowej. Trwa on kilka minut powodując silne przekrwienie 
skóry. Ze względu na moŜliwość naciągnięcia skóry masaŜ Jaqueta powinno się stosować 
tylko u osób młodych o silnych mięśniach. Wykonujemy go po oczyszczeniu 
i zdezynfekowaniu skóry, bez uŜycia środków wspomagających masaŜ. Oprócz masaŜu 
Jaqueta moŜemy teŜ zastosować wschodnie techniki masaŜu uciskowego, a takŜe drenaŜ 
limfatyczny, który oczyści skórę poprzez usunięcie zbędnych produktów przemiany materii. 
Dobre efekty w tym przypadku daje teŜ masaŜ aromaterapeutyczny. Zapach  
i bezpośredni kontakt ze skórą odpowiednio dobranego olejku moŜe złagodzić zmiany. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 9 

b) 

Zalecane olejki eteryczne do skóry trądzikowej to: olejek z cedru, drzewa herbacianego,  
bergamotki, jałowca, łopianu. Inne substancje biologicznie czynne, które powinny znaleźć się 
w preparatach kosmetycznych do skóry trądzikowej to: np. ekstrakty  
z babki lancetowatej, jemioły, kozieradki, oczaru wirginijskiego, olszy czarnej; salicyna  
z ziela fiołka lekarskiego, nagietka, maliny; azulany z krwawnika i rumianku; mikroelementy: 
krzem i cynk; makroelementy: magnez i wapń; alantoina; d-pantenol; skwalen; witamina A; 
kwas salicylowy; kwas azelainowy. 
    Skóra starcza charakteryzuje się dostrzegalnymi wyraźnie zmarszczkami  
i przebarwieniami oraz zmniejszonym napięciem i elastycznością. Staje się bardziej podatna 
na uszkodzenia mechaniczne na skutek zmiany grubości zarówno naskórka, jak i skóry 
właściwej. Miejscowo moŜe występować na niej rumień spowodowany osłabieniem naczyń 
krwionośnych albo łagodne zmiany, takie jak zaburzenia rogowacenia, teleangiektazje lub 
włókniaki. W badaniu mikroskopowym moŜna rozpoznać zmiany struktury i organizacji 
kolagenu i elastyny. Kolagen ulega fragmentacji i tworzy grubsze włókna, natomiast włókna 
elastyny przerywają się, wykazują oznaki sieciowania i zwapnienia.  
 

                
 

Rys. 1.  Budowa skóry oraz powstawanie zmarszczek: a) młoda skóra: naskórek gruby, 
w skórze właściwej liczne elastyczne włókna, skóra sprawia wraŜenie gładkiej; 
b) dojrzała skóra: naskórek cienki, w skórze właściwej mniej elastycznych 
włókien, na skórze rysują się widoczne zmarszczki [7] 

 
 Skutecznym masaŜem przy cerze starczej jest masaŜ Rosenberga, zwany liftingiem 
twarzy czy „odmładzającym dotykiem”. 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. 
Stosowany jest w celu poprawienia ukrwienia skóry i mięśni, przepływu limfy, likwidacji 
napięć w układzie mięśniowo-powięziowym i przywrócenia prawidłowej wymiany 
tkankowej. W efekcie tego rodzaju masaŜu następuje odblokowanie napiętych mięśni twarzy, 
głowy, karku i szyi, co wpływa na „modelowanie” twarzy, uelastycznienie mięśni, likwidację 
zmarszczek, obrzęków i worków pod oczami. 
 Produkty do pielęgnacji skóry starczej powinny zawierać między innymi: witaminy A, E, 
C, kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, bioflawonoidy (ekstrakt z zielonej herbaty, 
miłorzębu japońskiego, lukrecji), ceramidy, wybielające substancje roślinne (ekstrakt z 
mącznicy lekarskiej, lukrecji, pszenicy, ryŜu). 
 Skóra odwodniona moŜe występować zarówno u osób o cerze suchej, jak i tłustej.  
W pierwszym przypadku typ ten związany jest z obecnością niedostatecznej ilości substancji 

a) 
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tłuszczowych wiąŜących wodę w warstwie rogowej naskórka i na jej powierzchni, 
niezdolnych chronić przed jej parowaniem. W drugim przypadku łój wydzielany jest  
w dostatecznej ilości, a nawet w nadmiarze, ale na skutek wewnętrznych zaburzeń organizmu, 
jego skład uległ modyfikacji, utracił swe hydrofilne właściwości i nie jest juŜ w stanie wiązać 
się z cząsteczkami wody i zatrzymywać je w warstwie rogowej naskórka. Cera odwodniona 
traci swą jędrność i elastyczność, naturalny połysk i zdrowy koloryt, staje się szorstka  
i osłabia się jej napięcie. Przyczyny odwodnienia skóry moŜna podzielić na wewnątrz lub 
zewnątrzpochodne. Czynniki wewnętrzne to: atopia, zaburzenia hormonalne, dieta 
odchudzająca, picie zbyt małej ilości płynów. Do czynników zewnętrznych naleŜy nadmierne 
opalanie, przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych, suche powietrze będące 
skutkiem centralnego ogrzewania oraz niewłaściwa pielęgnacja skóry. 
 Środki wspomagające masaŜ kosmetyczny powinny zawierać przede wszystkim 
substancje nawilŜające, do których zaliczamy: kwas hialuronowy, mocznik, aminokwasy 
(seryna, alanina, prolina), mleczan sodu, chitosan. W przypadku skóry tłustej odwodnionej 
zalecane są Ŝele beztłuszczowe wzbogacone w czynniki nawilŜające, natomiast przy skórze 
suchej odwodnionej tłuste kremy, równieŜ wzbogacone w substancje nawilŜające. Dodatkowo 
w czasie wykonywania masaŜu moŜna uŜyć aparatu wytwarzającego parę wodną, tzw. 
wapozonu, dzięki czemu uzyskamy lepszy efekt nawilŜenia skóry.  
 
Rozstępy  

Naturalne procesy fizjologiczne, takie jak dojrzewanie, wzrost, przybieranie na wadze 
i ciąŜa są czynnikami, które mogą prowadzić do mechanicznego uszkodzenia skóry. Pojawiają 
się wtedy drobne kreseczki w róŜowym lub lekko fioletowym kolorze, które następnie bledną  
i stają się białe. To właśnie są rozstępy. Występują najczęściej na brzuchu, piersiach, 
biodrach, pośladkach i udach, często symetrycznie. Mogą być płytsze lub głębsze, bardziej lub 
mniej rozciągnięte. Powstają w wyniku nadweręŜenia skóry, której włókna elastyczne zostają 
zerwane pod wpływem nadmiernego rozciągnięcia lub zmian hormonalnych. UwaŜa się 
obecnie, Ŝe rozciąganie mechaniczne odgrywa rolę drugorzędną,a podstawową przyczyną 
powstawania rozstępów jest nadczynność nadnerczy. Szczególne znaczenie ma tu hormon 
nadnerczy – kortyzol. Jego właściwy poziom wpływa na produkcję kolagenu i strukturę skóry, 
a wysokie stęŜenie hamuje syntezę kolagenu, skóra staje się wtedy słabsza i podatna na 
powstawanie rozstępów. Okoliczności powstawania rozstępów są bardzo róŜne; najczęściej 
jest to okres dojrzewania, ciąŜy, silnego stresu, przybierania na wadze, niedoŜywienia, 
ogólnego leczenia kortykosteroidami. We wszystkich tych przypadkach występują zaburzenia 
funkcji nadnerczy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Rozstępy skórne [10] 
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Rozstępom moŜna zapobiegać i redukować te, które juŜ powstały. Zlikwidować rozstępy 
zupełnie moŜna tylko w pierwszej fazie ich powstawania – kiedy są jeszcze czerwone. Potem, 
kiedy bledną, szanse na ich pozbycie się maleją. MoŜna właściwie juŜ tylko redukować ich 
widoczność. Polega to na złuszczaniu skóry i pobudzaniu syntezy nowego kolagenu w głębi 
skóry. Warto jednak poddać zabiegom pielęgnacyjnym nawet zaistniałe przed laty rozstępy, 
bowiem zmienione i nieelastyczne tkanki wpływają na ukrwienie i brak spręŜystości tkanek 
sąsiednich. 

MasaŜ kosmetyczny jest jednym ze sposobów zapobiegania i redukcji rozstępów. Jego 
skuteczność uwarunkowana jest przede wszystkim właściwym doborem środków 
wspomagających masaŜ. Powinny one zawierać w swym składzie substancje czynne takie, 
jak:  
– krzem, niezbędny do syntezy włókien kolagenu i elastyny w tkance łącznej, 
– cynk, hamujący reakcje zapalne w skórze i uczestniczący w bliznowaceniu, 
– magnez, biorący udział w aktywacji witamin z grupy B i niezbędny dla zachowania 
 integralności błon komórkowych, 
– esencjonalne kwasy tłuszczowe obecne w oleju z ogórecznika i ciesiołka, które 
 zapewniają elastyczność, połysk i nawilŜenie skóry, 
– kwas pantotenowy (wit. B5) uczestniczący w procesie bliznowacenia i pobudzania 
 aktywności tkanek, 
– witamina A chroniąca wierzchnie warstwy skóry i biorąca udział w bliznowaceniu, 
− biotyna sprzyjająca regeneracji skóry. 

 MasaŜ kosmetyczny w terapii rozstępów naleŜy wykonywać systematycznie, najlepiej co 
drugi dzień, w seriach po 10–15 zabiegów. Dzieli się go na dwa etapy. W pierwszym etapie 
opracowuje się całą część ciała, na której występują rozstępy. Wykonuje się techniki głaskania 
i rozcierania zgodnie z krąŜeniem Ŝylnym. Następnie dołącza się ugniatania wykonywane  
w pierwszej kolejności poprzecznie, a następnie podłuŜnie do głównych linii rozstępów. 
Drugi etap masaŜu to masaŜ bezpośrednich miejsc, gdzie występują rozstępy. Najlepiej zdają 
tu egzamin miejscowe, spręŜyste rozcierania z przytrzymaniem fałdu skóry pomiędzy palcami 
drugiej ręki. Wykonuje się teŜ w tym etapie ugniatania i przeplata głębszym głaskaniem. 
 Główny efekt kosmetyczno-estetyczny to polepszenie krąŜenia, uelastycznienie tkanek 
sąsiednich i wygładzenie skóry. 
 
Otyłość 

Określana jest mianem choroby XXI wieku. Zaburza ona wiele procesów Ŝyciowych 
i uszkadza róŜne struktury organizmu człowieka, a takŜe przyczynia się do powstawania  
klinicznych powikłań oraz wyraźnie ujemnie wpływa na jakość zdrowia i długość Ŝycia. 
Otyłość to uwarunkowane nadmiernym rozwojem tkanki tłuszczowej zwiększenie masy 
ciała znacznie powyŜej wartości prawidłowych ustalonych dla danego wieku, płci i rasy. 
Następuje w wyniku nadmiernego wypełnienia triacyloglicerolami juŜ istniejących komórek 
tłuszczowych (hipertrofia) lub tworzenia nowych (hiperplazja), albo jest efektem obydwu zjawisk 
równocześnie. 

W warunkach fizjologicznych tłuszcz stanowi przeciętnie 18% masy ciała  
u męŜczyzn i 28% u kobiet. O otyłości mówimy wówczas, kiedy tłuszcz stanowi więcej niŜ 
22% masy ciała u męŜczyzn i więcej niŜ 32% masy ciała u kobiet. W miarę starzenia się człowieka 
procentowa zawartość tłuszczu zwiększa się. Otyłość moŜe, ale nie musi być przyczyną nadwagi. 
W praktyce lekarskiej najczęściej identyfikuje się otyłość z nadwagą. Jest to  
oczywiście w odniesieniu do niektórych osób błędne, podobnie jak błędne jest twierdzenie,  
Ŝe kaŜda nadwaga jest wywołana otyłością. Sportowcy o dobrze lub nadmiernie rozwiniętym 
układzie mięśniowym mimo nadwagi nie są ludźmi otyłymi. Odwrotnie, ludzie  
z „normalną" wagą mogą być mimo to otyli, jeśli ich mięśnie są słabo rozwinięte.  
Dlatego przy ustalaniu rozpoznania otyłości naleŜy kaŜdorazowo wziąć pod uwagę  
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morfologiczną strukturę badanego. Istotne znaczenie ma więc określenie masy tkanki 
tłuszczowej, a nie ogólnej masy ciała. Te dwie wielkości nie są w pełni zaleŜne. 

Otyłość uwarunkowana jest wieloma czynnikami, takimi jak: 
– czynniki środowiskowe – nieodpowiednie Ŝywienie (częste), duŜe spoŜycie tłuszczów, 

siedzący tryb Ŝycia, brak aktywności fizycznej, 
– czynniki psychiczne – nawyki, zaburzenia psychiczne, zwłaszcza depresja sezonowa  

(jesienno-zimowa), problemy psychologiczne i stres, zaburzenia neurologiczne, 
– czynniki dziedziczne, 
– czynniki genetyczne, 
– czynniki endokrynne – choroby podwzgórza, choroby nadnerczy, niedoczynność tarczycy, 

menopauza. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe przyczyną otyłości u ponad 90% osób jest dodatni bilans  

energetyczny wynikający z nadmiernego spoŜycia pokarmu w stosunku do potrzeb organizmu.  
Leczenie otyłości jest procesem bardzo trudnym, długotrwałym oraz wymagającym  

wysokiej motywacji ze strony pacjenta/klienta. Obejmuje ono postępowanie dietetyczne, które 
ma na celu ograniczenie dostarczania energii, następnie zwiększoną aktywność fizyczną 
pozwalającą na wydatkowanie energii oraz działania edukacyjne, które mają na celu  
nauczenie osoby odchudzającej się zdrowych i właściwych wyborów w zakresie stylu Ŝycia.  

Poza tym znaczącą rolę w terapii otyłości odgrywają oddziaływania fizjoterapeutyczne,  
w tym masaŜ, tzw. masaŜ wyszczuplający, a raczej wspomagający odchudzanie.  
Oddziaływuje on na organizm w sposób bezpośredni i pośredni. Oddziaływanie bezpośrednie 
to praca na rzecz zmniejszenia tkanki tłuszczowej, odprowadzenia toksyn, regulacji płynów 
ustrojowych oraz  wzmocnienia przesilonych mięśni i stawów w wyniku przeciąŜenia  
organizmu zwiększoną wagą. Oddziaływanie pośrednie związane jest z wpływem masaŜu na 
układ hormonalny oraz immunologiczny. Powoduje lepsze krąŜenie limfy i tym samym 
wzmocnienie układu odpornościowego, które potrzebne jest szczególnie w momentach, gdy 
osoba odchudzająca się jest osłabiona fizycznie. W terapii odchudzającej stosuje się masaŜ 
klasyczny, drenaŜ limfatyczny oraz masaŜ punktowy ze stymulacją punktów wzmagających 
przemianę materii. Z masaŜu klasycznego naleŜy wyeliminować oklepywania, silne wibracje 
i mieszenie. Wybierając środek wspomagający masaŜ wyszczuplający naleŜy zwrócić uwagę, 
by w jego składzie znalazły się substancje aktywne o działaniu lipolitycznym  
(np. ekstrakt z kakaowca, koenzym A, kofeina, teina). Chcąc spotęgować działanie preparatu 
kosmetycznego, naleŜy wykonać przed jego aplikacją peeling, a po zakończeniu masaŜu  
zastosować maskę kosmetyczną, owinąć ciało, przykryć pacjenta/klienta i pozostawić na  
około 45–60 minut. W tym czasie pacjent moŜe się relaksować przy odpowiednio dobranej 
muzyce. MoŜna teŜ zaproponować masaŜ kosmetyczny twarzy i szyi. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające       
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz rodzaje zmian tkankowych? 
2. Jakie są cechy charakterystyczne poszczególnych typów skóry? 
3. Jakiego rodzaju masaŜ stosujemy przy poszczególnych typach skóry? 
4. Jakie środki wspomagające masaŜ znajdują zastosowanie przy poszczególnych typach   

skóry? 
5. Jakie znasz przyczyny powstawania rozstępów? 
6. Jakie są metody zwalczania rozstępów? 
7. Co nazywamy otyłością? 
8. Jakie czynniki sprzyjają otyłości? 
9. Jakie znasz metody zwalczania otyłości? 
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4.1.3. Ćwiczenia    
 
Ćwiczenie 1 

Opisz charakterystyczne cechy na rysunku defektu kosmetycznego i zaplanuj działania 
pielęgnacyjne dla tego pacjenta/klienta. 

 

 
Rysunek do ćwiczenia 1 [10] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować zdjęcie i opisać charakterystyczne cechy widocznego defektu, 
2) zdiagnozować defekt i dobrać odpowiedni zabieg pielęgnacyjny, 
3) opracować plan realizacji zabiegu,  
4) przedstawić na forum grupy swój plan z uwzględnieniem częstotliwości zabiegów i celów 

jakie zamierzamy osiągnąć, 
5) dokonać oceny wykonanej pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– kserokopia zdjęcia z defektem, 
– karton papieru formatu A4, 
– przybory do pisania, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2  

Scharakteryzuj czynniki mające wpływ na powstawanie otyłości. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacje dotyczące czynników mających wpływ na powstawanie otyłośći, 
2) określić przyczyny otyłości, 
3) zaprezentować swoją pracę na forum grupy, 
4) przedyskutować w grupie poprawność merytoryczną wykonanego ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– przybory do pisania, gumka, 
– kartki papieru A4, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
Dobierz odpowiednie techniki masaŜu dla danego rodzaju skóry. 
 
 

Rodzaj skóry Proponowana technika masaŜu 
  

  

  

  

 
Rodzaje cery oraz techniki i rodzaje masaŜu: 
cera łojotokowa i z trądzikiem, cera wraŜliwa i z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi, 
cera starcza, cera odwodniona sucha, masaŜ Jacqueta, masaŜ Rosenberga, ręczny masaŜ  
limfatyczny, grupyczny masaŜ kosmetyczny. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać selekcji technik masaŜu i dobrać do rodzaju cery, 
2) uzupełnić tabelę, 
3) porównać tabelę z tabelami innych uczniów. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– tabela do uzupełnienia, 
– przybory do pisania, gumka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj kosmetyczny masaŜ twarzy dla skóry odwodnionej – suchej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zasadami wykonania masaŜu kosmetycznego twarzy oraz preparatami  
zalecanymi do tego typu skóry, 

2) przygotować stanowisko pracy oraz klienta do zabiegu, 
3) wykonać demakijaŜ twarzy, 
4) dobrać środki poślizgowe odpowiednie do danego rodzaju skóry, 
5) wykonać masaŜ,  
6) uprzątnąć stanowisko pracy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– stół do masaŜu, 
– prześcieradło, 
– opaska, 
– pareo, 
– środki do demakijaŜu twarzy, 
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– płatki kosmetyczne, 
– środki do dezynfekcji, 
– środki poślizgowe. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów  
      
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) określić rodzaje zmian tkankowych? � � 
2) wymienić cechy charakterystyczne poszczególnych typów skóry? � � 
3) określić rodzaje masaŜu stosowanego przy poszczególnych typach 

skóry? � � 
4) wymienić środki wspomagające masaŜ znajdujące zastosowanie przy 

poszczególnych typach skóry? � � 
5) wymienić przyczyny powstawania rozstępów? � � 
6) podać metody zwalczania rozstępów? � � 
7) zdefiniować otyłość? � � 
8) określić czynniki sprzyjające otyłości? � � 
9) określić metody zwalczania otyłości? � � 
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4.2.  Zasady masaŜu w terapii cellulitu  

 
4.2.1.  Materiał nauczania  
 

Cellulit to nieprawidłowość rozrostowa tkanki tłuszczowej polegająca na zmianach  
obrzękowo-włóknisto-stwardnieniowych tkanki podskórnej. Występuje najczęściej na udach, 
pośladkach, w okolicach bioder i brzuchu. Ten defekt kosmetyczny często jest określany  
mianem liposklerozy, skórki pomarańczowej lub obrzękowo-fibrosklerotycznej patologii  
tkanki podskórnej.  

Wśród czynników, które sprzyjają powstawaniu cellulitu na pierwszym miejscu naleŜy 
umieścić zaburzenia hormonalne, dokładniej – nadmiar estrogenów. To właśnie ich 
„nadprodukcja” sprzyja powstawaniu cellulitu, który pojawia się najczęściej w okresach mniej 
lub bardziej gwałtownych zmian hormonalnych – w okresie dojrzewania, po ciąŜy, w czasie 
menopauzy, podczas stosowania tabletek hormonalnych. Działanie estrogenów na naczynia 
krwionośne powoduje wzrost ich przepuszczalności oraz zatrzymanie wody w organizmie. 
Zmiany te prowadzą do zaburzeń mikrokrąŜenia krwi w tkance podskórnej. W wyniku tych 
zaburzeń komórki tłuszczowe są niedokrwione co prowadzi do skomplikowanych zaburzeń 
metabolicznych, dotyczących głównie lipidów. Zaburzenia te prowadzą do powiększenia 
adipocytów (komórek tłuszczowych) oraz do zwiększonej syntezy prostaglandyn, które 
równieŜ zwiększają przepuszczalność naczyń i gromadzenia płynów w przestrzeniach 
międzykomórkowych. W konsekwencji powstaje błędne koło, które jest trudne do przerwania. 
Cellulitowi towarzyszy uszkodzenie naczyń otaczających komórki tłuszczowe. Powstają 
mikrotętniaki, mikrozatory, dochodzi do rozszerzenia naczyń oraz przerwania ich ciągłości. 
Włókna tkanki łącznej otaczającej adipocyty ulegają przerostowi i fibrosklerozie. Te zmiany 
powodują ucisk na nerwy, który w konsekwencji daje nadwraŜliwość i bolesność skóry. 
 Do innych czynników wywołujących cellulit zaliczamy: 
– długotrwałe przemęczenie, 
– nieprawidłowe odŜywianie, 
– niedotlenienie (długotrwałe przebywanie w niewietrzonych, zadymionych 

pomieszczeniach), 
– otyłość, 
– zaburzenia trawienne (zaparcia), 
– naduŜywanie uŜywek (alkohol, kawa, papierosy). 
 

 
Rys. 3. Cellulit [12] 
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Cellulit rozwija się w kilku etapach i w okresie wielu miesięcy, a nawet lat. Nie 
występują wyraźne granice między poszczególnymi etapami: 
– etap I: nie ma tu objawów klinicznych, występuje jedynie zastój Ŝylny i limfatyczny,  
 rozpoczyna się gromadzenie tłuszczu przez adipocyty, 
– etap II: zaznacza się uszkodzenie skóry i tkanki podskórnej, w niektórych miejscach  

przepływ krwi jest znacznie obniŜony, moŜe utworzyć się obrzęk, który objawia się  
wystąpieniem „skórki pomarańczowej”, nieregularnej i guzowatej powierzchni, 
uszkodzenie w tym stadium ma tylko charakter estetyczny, 

– etap III: złogi włókien i substancji podstawowej tkanki łącznej zaczynają  się  
odkładać wokół nagromadzonych zrazików tłuszczowych, powodując zwłóknienie tkanki 
podskórnej, nasilają się zaburzenia krąŜenia, 

– etap IV: złogi kolagenu przekształcają się w twarde guzki, które uciskają naczynia  
włosowate i włókna nerwowe, co jest przyczyną mniej lub bardziej silnego bólu. Cellulit 
staje się na tym etapie chorobą. 

 
Diagnostyka cellulitu 

Wykorzystuje się tu metodę palpacyjną i termografię. Pierwsza z nich polega na objęciu 
palcami środkowymi i kciukiem obu rąk fragmentu skóry na udzie. NaleŜy mocno, jakby 
szczypiąc uciskać tkankę i wypychać ją do góry oraz obserwować czy pojawiają się oznaki 
„skórki pomarańczowej”. Termografia polega na ocenie temperatury skóry przy pomocy 
kryształu, który zmienia kolor pod wpływem ciepła. W stadium obrzękowym naczynia są  
rozszerzone a pomiędzy nimi i komórkami tłuszczowymi gromadzi się płyn przesiąkowy.  
Obraz termograficzny jest pocętkowany. W kolejnym stadium obraz podobny jest do skóry 
leoparda, powstają tu mikroguzki, a liczba adipocytów narasta. W termografii skóry moŜemy 
zobaczyć duŜe, czarne obszary – ten obraz powstaje, gdy w tkance podskórnej tworzą się 
węzły i twarde guzy. 

 

Leczenie cellulitu 
Podstawowym zabiegiem modelującym sylwetkę jest masaŜ ciała. W przypadku cellulitu 

najczęściej stosuje się zmodyfikowany masaŜ klasyczny, manualny drenaŜ limfatyczny, masaŜ 
pneumatyczny, endermologię, body wrapping i masaŜ lipolityczny.  

MasaŜ modelujący sylwetkę i „odchudzający” jest odmianą masaŜu klasycznego. Główna 
technika to mocne ugniatanie, stosuje się oklepywanie i wstrząsanie. Taki masaŜ ma za  
zadanie wspomóc rozbicie tkanki tłuszczowej oraz dba o odpowiednie napięcie skóry.  
W czasie ugniatania zwiększa się przepływ krwi i limfy zmniejsza się napięcie skóry i mięśni, 
poprawia ukrwienie obwodowe. Oklepywanie powoduje zmniejszenie tkanki tłuszczowej  
poprzez przyspieszenie przemiany materii. Wstrząsanie ma na celu odpręŜenie i rozluźnienie 
mięśni, aktywizację przepływu krwi i limfy i lepsze rozprowadzenie jej w przestrzeniach  
międzykomórkowych. 

Manualny drenaŜ limfatyczny polega na wykonaniu ruchów pompujących wywołujących 
delikatny, rytmiczny ucisk tkanek, stymulujący przepływ limfy i zmniejszający obrzęki.  
MasaŜ naleŜy wykonywać zgodnie z kierunkiem przepływu limfy. DrenaŜ limfatyczny  
rozpoczynamy od czubków palców stóp. Szczególnie waŜny jest kanał na grzbiecie stopy  
pomiędzy paluchem a palcem środkowym. Masowanie go ma za zadanie pobudzenie krąŜenia 
w całym organizmie, musi więc być wykonane dość mocno. Prawidłowo przeprowadzony 
drenaŜ limfatyczny moŜe zlikwidować obrzęki ciała, pod warunkiem, Ŝe jest wykonywany 
systematycznie. 
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MasaŜ pneumatyczny jest to masaŜ przyrządowy, który ma na celu wspomaganie  
przepływu Ŝylnego i limfatycznego. Do jego wykonania potrzebna jest pompa i specjalne  
mankiety pneumatyczne, które są zakładane na ręce i nogi. 

Endermologia to metoda, która polega na oddziaływaniu na skórę i podskórną tkankę 
łączną poprzez zastosowanie precyzyjnego masaŜu mechanicznego z równoczesnym  
wykorzystaniem podciśnienia. Stymuluje eliminację toksyn, zwiększa lipolizę na róŜnych  
poziomach tkanki łącznej, zmniejsza retencję wody poprzez uaktywnienie układu Ŝylnego  
i limfatycznego. Podczas zabiegu pobudzone są fibroblasty co prowadzi do wznowienia  
produkcji kolagenu i elastyny. 

Body wrapping (owijanie ciała) rozpoczynamy od wykonania pillingu całego ciała, który 
usuwa martwe komórki naskórka i ułatwia oddziaływanie pozostałych preparatów uŜytych  
w zabiegu. Następnie wcierane są ruchami masującymi kosmetyki o charakterze  
wyszczuplającym, antycellulitowym i ujędrniającym. Większość firm zaleca na tym etapie  
wykonanie klasycznego masaŜu ciała. Końcowym etapem jest szczelne owinięcia ciała folią 
i przykrycie kocem. Zawijanie zwykle rozpoczyna się od obszaru najbardziej oddalonego od 
serca. Najlepszą techniką jest zawijanie na krzyŜ, podobnie jak w opatrunku kłosowym, 
rozpoczynając z lewej strony u dołu, kierując się w prawo do góry i z powrotem. Obwoje 
powinny zachodzić na siebie mniej więcej na 4 do 5 cm. 

 
 

Rys. 4. Technika zawijania – obwój kłosowy [8] 
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Pod wpływem ciepła i ucisku zwiększa się ciśnienie wewnątrzkomórkowe,  
przyspieszeniu ulega krąŜenie limfy z tkanek podskórnych wydalany jest nadmiar wody. 

MasaŜ lipolityczny wpływa na pobudzenie krąŜenia limfatycznego, mikrokrąŜenia  
miejscowego i krąŜenia Ŝylnego, wywołując działanie lipolityczne. Zalecany jest do  
likwidacji cellulitu i zbędnej tkanki tłuszczowej. Do technik stosowanych w tym masaŜu  
naleŜą pompowanie, uciskanie, rolowanie, rozcieranie oraz techniki o nazwie tarcie, grabie, 
nóŜ (piłowanie), beczka (wyciskanie) i straccato (oklepywanie opuszkami palców). 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega cellulit? 
2. Jakimi innymi pojęciami określany jest cellulit? 
3. Jakie znasz przyczyny powstawania cellulitu? 
4. Czym charakteryzują się poszczególne etapy powstawania cellulitu? 
5. W jakich miejscach ciała występuje najczęściej cellulit? 
6. Jakie znasz metody diagnostyki cellulitu? 
7. Czym charakteryzują się poszczególne metody leczenia cellulitu? 
8. Co to są adipocyty? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zabieg przeciwcellulitowy stosując technikę zawijania. 

 
Rysunek do ćwiczenia 1 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z informacjami dotyczącymi cellulitu i metodami jego zwalczania, 
2) przeanalizować sposób wykonania ćwiczenia (instrukcja), 
3) przygotować stanowisko pracy i klienta do zabiegu, 
4) wykonać zabieg: 

– zmierzyć obwód miejsc, w których występuje cellulit, 
– dokładnie oczyścić skórę, 
– wykonać peeling wskazanych partii ciała, 
– nałoŜyć preparat antycellulitowy na ciało, 
– owinąć folią uda, 
– ułoŜyć pacjentkę wygodnie na stole z nogami lekko wzniesionymi ku górze, 
– przykryć kocem na około 30 minut, 
– rozwinąć lub rozciąć folię od góry do dołu, 

5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum grupy, 
6) uporządkować stanowisko pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– stół do masaŜu, 
– preparat do zmycia ciała, 
– peeling, 
– preparat antycellulitowy, 
– folia kosmetyczna, 
– bielizna zabiegowa, 
– centymetr, 
– noŜyczki, 
– koc, 
– materiały i środki higieniczne, 
– instrukcja kolejności wykonywania zabiegu. 
 
Ćwiczenie 2  

Opisz charakterystyczne cechy defektu kosmetycznego na rysunku i zaplanuj odpowiedni 
zabieg pielęgnacyjny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek do ćwiczenia 2 [12] 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować zdjęcie i wypisać cechy charakterystyczne widocznego defektu, 
2) dobrać do danego defektu odpowiedni zabieg pielęgnacyjny, 
3) opracować plan działania,  
4) przedstawić na forum grupy swój plan. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– ksero zdjęcia z defektem, 
– kartka papieru formatu A4, 
– przybory do pisania, gumka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Określ charakterystyczne cechy etapów powstawania cellulitu. 
 

l.p. Etapy powstawania cellulitu Cechy charakterystyczne 

1 Etap I  

2 Etap II  

3 Etap III  

4 Etap IV  

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić charakterystyczne cechy poszczególnych etapów powstawania cellulitu, 
2) uzupełnić tabelę, 
3) zaprezentować swoją pracę na forum grupy,  
4) przedyskutować w grupie poprawność merytoryczną wykonanego ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– wzór tabeli, 
– przybory do pisania, gumka, 
– czyste kartki papieru, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wyjaśnić na czym polega cellulit? � � 
2) wymienić inne określenia cellulitu? � � 
3) wymienić przyczyny powstawania cellulitu? � � 
4) scharakteryzować poszczególne etapy cellulitu? � � 
5) określić miejsca występowania cellulitu? � � 
6) określić metody diagnostyki cellulitu? � � 
7) scharakteryzować poszczególne metody leczenia cellulitu? � � 
8) zdefiniować adipocyty? � � 
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4.3.  Preparaty kosmetyczne ujędrniaj ące i antycellulitowe  stosowane 
w masaŜu 

 
4.3.1.  Materiał nauczania  
 

Preparaty kosmetyczne stosowane w masaŜu do zwalczania cellulitu mogą mieć formę 
kremów, emulsji, balsamów, Ŝeli, lotionów, sztyftów lub wosków. W ich skład wchodzą 
róŜne substancje roślinne, enzymy, ekstrakty zwierzęce, proteiny, aminokwasy, tłuszcze oraz  
alkohole. Skuteczność działania preparatów zaleŜy w duŜej mierze od zawartych w nich  
składników aktywnych, które:  
– pobudzają mikrocyrkulację w komórkach w celu przyspieszenia eliminacji produktów 
 przemiany materii (detoksykacja skóry), 
– pobudzają rozkład tłuszczów, czyli lipolizy, której efektem jest uwolnienie z komórek 
 tłuszczowych wolnych kwasów tłuszczowych. 

Jako substancje usprawniające krąŜenie, wzmacniające ścianki naczyń krwionośnych oraz 
przeciwdziałające zatrzymaniu wody w skórze stosowane są najczęściej wyciągi roślinne.  
 Zaliczamy do nich m.in.: 
– algi zwłaszcza brunatne i zielone, które zapewniają redukcję tkanki tłuszczowej,  

poprawiają ukrwienie, łagodzą podraŜnienia i wzmacniają barierę ochronną skóry.  
Intensywnie nawilŜają oraz przywracają skórze elastyczność i jędrność. Poprawiają  
mikrocyrkulację i oczyszczają skórę z toksyn. Zawierają proteiny bogate w zestaw  
aminokwasów, nienasycone kwasy tłuszczowe, poliwęglowodany, polifenole, mannitol,  
mikroelementy (jod, Ŝelazo, cynk, fosfor), makroelementy (wapń, magnez), witaminy  
(B1, B2, B5, B6, B12, C, E), 

– bluszcz pospolity usprawnia krąŜenie, działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie.  
 zawiera saponiny trójterpenowe, flawonoidy, fenolokwasy, β-karoten, skopolinę,  
– nostrzyk Ŝółty ze względu na duŜą zawartość kumaryny wzmacnia naczynka  

limfatyczne, pobudza przepływ krwi, udraŜnia Ŝyły. Zawiera takŜe sapogeninę, związki  
azotowe, garbniki, kompleks flawonoidów, 

– kwiat bzu czarnego stosowany jest jako składnik wpływający na eliminację nadmiaru 
wody z przestrzeni międzykomórkowych. Ma właściwości zmiękczające, wygładzające,  
łagodzące i wybielające, 

– miłorząb japoński usprawnia krąŜenie, uszczelnia naczynka krwionośne, jest  
 „wymiataczem” wolnych rodników. Zawiera flawonoidy, sekwiterpeny, diterpeny, 
– arnika górska uszczelnia i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, działa  
 przeciwobrzękowo, zawiera sekwiterpeny, flawonoidy, olejki eteryczne, 
– wąkotka indyjska wykazuje silne działanie przeciwzapalne i przeciwdziałające  

uszkodzeniom skóry w procesie starzenia. Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. 
Działa regenerująco i nawilŜająco. Stymuluje syntezę kwasu hialuronowego, który jest  
odpowiedzialny za nawilŜenie skóry, 

– ostrokrzew kolczasty zawiera kofeinę dzięki czemu ma właściwości stymulujące, 
– skrzyp polny usprawnia krąŜenie, stosowany jest równieŜ w celu odŜywienia  
 i napręŜenia skóry. Zawiera flawonoidy, związki krzemu i saponiny, 
– wyciąg borowinowy przy połączeniu z innymi kompleksami roślinnymi ma właściwości 

aktywizujące redukcję tkanki tłuszczowej, usprawnia mikrocyrkulację, ułatwia eliminację  
toksyn i przyspiesza przemianę materii. Zawiera makro i mikroelementy m.in. jod, potas,  
magnez, sód, mangan, miedź, molibden, cynk, Ŝelazo, siarkę, selen, które odgrywają 
istotną rolę w regulacji procesów metabolicznych skóry, 
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– olejki eteryczne, to mieszaniny aktywnych biologicznie składników. JuŜ po kilkunastu 
minutach po zaaplikowaniu wnikają do skóry właściwej, a stamtąd w trakcie masaŜu 
docierają do krwioobiegu. Do masaŜu antycellulitowego najczęściej stosuje się 
trójfazowe olejki, które stymulują procesy przemiany materii w skórze i pod skórą.  
Do najczęściej stosowanych zaliczamy:  
– olejek geraniowy i jałowcowy (poprawiają gospodarkę płynami i redukują cellulit), 
– olejek neroli (wzmacnia naczynia krwionośne i zapobiega ich uszkodzeniom), 
– olejek rozmarynowy i bazyliowy (usuwają toksyny i złogi), 
– olejek cedrowy, cyprysowy, paczulowy, grapefruitowy (działają diuretycznie,  

przeciwdziałają zastojom wody), 
– olejek cynamonowy i imbirowy (stymulują spalanie trójglicerydów). 
Do substancji pobudzających rozkład tłuszczów zaliczamy: 

– substancje blokujące receptory alfa adrenergiczne, takie jak: kofeina zawarta w wyciągu  
z kawy i guarany, wyciąg z Gingko biloba, wyciąg z Chrysanthellum indicum, 

– substancje blokujące receptory NPY, ekstrakty z alg bogate w jod, wyciąg z jesionu, 
– substancje aktywujące receptory beta adrenergiczne, wyciągi z czerwonych alg,  

zawierające rodysterol. 
Zasadniczą rolę w zmniejszeniu nadmiaru tkanki tłuszczowej i korzystnie wpływającą na  

procesy wyszczuplenia sylwetki odgrywają równieŜ: 
– L-karnityna (ułatwia proces spalania tłuszczów w komórkach), 
– glikozydy (stymulują mikrokrąŜenie w skórze, przeciwdziałają zastojom wody), 
– saponiny (mają działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, to np. kozieradka, iglica 
 włoska, kwiaty kasztanowca), 
– koenzym A (zapobiega odkładaniu się substancji lipidowych w warstwie podskórnej), 
– retinol (ma znaczący wpływ na proces rozpadu trójglicerydów dowolnych kwasów  
 tłuszczowych), 
– jod (inaktywuje lipazę, enzym odpowiedzialny za metabolizm tłuszczu w komórkach), 
– flawonoidy (rutyna, kwercentyna, hespedryna, kemferol, hiperyna, pozyskiwane są  

z kasztanowca, owoców cytrusów, krwawnika pospolitego, fiołka trójbarwnego, nagietka 
lekarskiego, lukrecji, rumianku, szałwi, ziela gryki, perłowca – normalizują 
przepuszczalność kapilarów, wzmacniają ich odporność). 

 

4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakich formach mogą występować preparaty antycellulitowe? 
2. Jaki jest mechanizm działania preparatów antycellulitowych? 
3. Jakie substancje biologicznie czynne pobudzają rozkład tłuszczu? 
4. Jakie znasz substancje usprawniające krąŜenie i przeciwdziałające zatrzymywaniu wody 

w organizmie? 
5. Jakie olejki eteryczne najczęściej stosuje się do masaŜu antycellulitowego? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Uzupełnij zdania: 

1. Preparaty kosmetyczne stosowane w masaŜu mogą mieć formę .......................................... 
................................................................................................................................................ 

2. W składzie preparatów zwalczających cellulit najczęściej spotykamy ................................. 
................................................................................................................................................ 

3. Wyciąg borowinowy w połączeniu z innymi kompleksami roślinnymi ma właściwości 
................................................................................................................................................ 

4. Olejki rozmarynowy i bazyliowy usuwają ............................................................................ 
.......................................................................................................................................... 

5. L-karnityna ułatwia ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

6. Substancje blokujące receptory alfa adrenergiczne to.......................................................... 
7. Kofeina zawarta jest w wyciągu z ......................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dokonać analizy informacji dotyczących preparatów stosowanych do masaŜu 
kosmetycznego, 

2) wynotować potrzebne informacje,  
3) uzupełnić brakujące części zdań, 
4) skonsultować z innymi uczniami poprawność udzielonych odpowiedzi, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– zestaw zdań do uzupełnienia, 
– przybory do pisania, gumka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ działanie następujących wyciągów roślinnych: 
− algi brunatne, 
− bluszcz pospolity. 
 
Działanie:  
poprawia ukrwienie; łagodzi podraŜnienia; działa przeciwobrzękowo; zapewnia redukcję 
tkanki tłuszczowej; wzmacnia barierę ochronną skóry; działa przeciwzapalnie; oczyszcza  
skórę z toksyn; intensywnie nawilŜa; usprawnia krąŜenie. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować sposoby działania wyciągów roślinnych, 
2) wpisać odpowiedzi na kartach pracy, 
3) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– karta pracy, 
– przybory do pisania, gumka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Określ działanie olejków. 
 

nazwa olejku sposób działania na skórę 

cynamonowy i imbirowy  

 usuwa toksyny i złogi 

 wzmacnia naczynia krwionośne 

cedrowy i cyprysowy  

geraniowy i jałowcowy  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować informacje dotyczące działania olejków, 
2) uzupełnić tabelę, 
3) skonsultować odpowiedzi z resztą grupy, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– kartka z tabelą, 
– przybory do pisania, gumka, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz: 
 Tak Nie 
1) wymienić formy występowania preparatów antycellulitowych? � � 
2) określić mechanizm działania preparatów antycellulitowych? � � 
3) wymienić składniki biologicznie czynne pobudzające rozkład 

tłuszczu? � � 
4) wymienić substancje usprawniające krąŜenie i przeciwdziałające 

zatrzymywaniu się wody w organizmie? � � 
5) wymienić olejki eteryczne najczęściej stosowane do masaŜu 

antycellulitowego? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA     
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

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

znak X. W przypadku pomyłki błędną odpowiedź naleŜy 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 odłóŜ rozwiązanie 

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

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH  
 
1. Skóra z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi jest 

a) zgrubiała, szaro-Ŝółta. 
b) zaczerwieniona, cienka. 
c) gruba, mleczno-biała. 
d) szaro-Ŝółta, błyszcząca. 

 
2. Do substancji czynnych o właściwościach uszczelniających i uelastyczniających naczynia 

krwionośne naleŜą 
a) saponiny. 
b) azuleny. 
c) flawonoidy. 
d) śluzy. 
 

3. Teleangiektazjami nazywamy 
a) pęknięcia skóry. 
b) skurczone naczynia włosowate. 
c) przebarwienia skóry. 
d) rozszerzone naczynia włosowate. 

 
4. Przy skórze z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi znajduje zastosowanie masaŜ 

a) limfatyczny. 
b) Jacqueta. 
c) segmentarny. 
d) lipolityczny. 
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5. W masaŜu odchudzającym nie stosuje się  
a) rozcierania. 
b) oklepywania. 
c) akupresury. 
d) głaskania. 
 

6. Przy skórze wraŜliwej znajdują zastosowanie preparaty kosmetyczne z zawartością  
a) saponin. 
b) garbników. 
c) enzymów. 
d) śluzów. 
 

7. Do skóry z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi nie naleŜy stosować 
a) peelingu enzymatycznego. 
b) tłustego kremu. 
c) peelingu typu scrub. 
d) maski algowej. 
 

8. Otyłością jest 
a) nadmiar tkanki mięśniowej. 
b) defekt tkanki skórnej. 
c) zwiększona masa ciała. 
d) nadmiar tkanki tłuszczowej. 
 

9. Cera wraŜliwa odznacza się 
a) nadmierną grubością. 
b) zaczerwienieniem. 
c) słabym ukrwieniem. 
d) bladością. 

 
10. Skóra trądzikowa występuje głównie na podłoŜu skóry 

a) suchej. 
b) tłustej. 
c) normalnej. 
d) mieszanej. 

 
11. Przy cerze trądzikowej nie jest wskazany masaŜ 

a) punktowy. 
b) limfatyczny. 
c) grupyczny. 
d) aromaterapeutyczny. 

 
12. O otyłości kobiet mówimy, kiedy zawartość tłuszczu w organizmie przekroczy 

a) 18% masy ciała. 
b) 22% masy ciała. 
c) 28% masy ciała. 
d) 32% masy ciała. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 29 

13. Skóra staje się podatna na powstawanie rozstępów na skutek wysokiego stęŜenia 
a) kortyzolu. 
b) tyroksyny. 
c) endorfin. 
d) estrogenów. 
 

14. Do masaŜu kosmetycznego skóry z rozstępami zalecane jest uŜycie kremów 
wzbogaconych w 
a) kofeinę, teinę. 
b) koenzym A, biotynę. 
c) ekstrakt z kasztanowca. 
d) krzem, cynk, magnez. 

 
15. Do substancji czynnych o właściwościach łagodzących naleŜy/ą 

a) salicyna. 
b) skwalen. 
c) fitohormony. 
d) d-pantenol. 

 
16. Kofeina to jedna z najlepszych i najskuteczniejszych substancji 

a) uszczelniających. 
b) nawilŜających. 
c) lipolitycznych. 
d) przeciwzapalnych. 

 
17. Do diagnostyki cellulitu wykorzystuje się metodę 

a) wizualną. 
b) palpacyjną. 
c) obrazkową. 
d) pomiarową. 
 

18. Spośród witamin stosowanych w kremach do masaŜu przy cerze dojrzałej najmniejsze 
zastosowanie ma 
a) witamina A. 
b) witamina C. 
c) witamina E. 
d) witamina K. 
 

19. Działanie lipolityczne wykazują olejki 
a) neroli i nagietkowy. 
b) róŜany i cyprysowy. 
c) rumiankowy i neroli. 
d) cynamonowy i imbirowy. 

 
20. Przy skórze wraŜliwej wskazany jest masaŜ z uŜyciem olejku 

a) bergamotowego. 
b) sandałowego. 
c) z drzewa herbacianego. 
d) łopianowego. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wykonywanie masaŜu kosmetycznego w róŜnego rodzaju zmianach tkankowych 
 
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. 
 


