
Cosmolifting 

Wraz z wiekiem mięśnie twarzy osłabiają się i wiotczeją, tracąc elastyczność. Zmarszczki, delikatne 

linie na twarzy, wiotka skóra i uszkodzenia słoneczne stają się bardziej wyraźne i widoczne, a w 

rezultacie twarz wygląda często starzej niż jest w rzeczywistości.  

Angażując mięśnie i skórę twarzy Japoński Cosmolifting daje im odpowiednik treningu na siłowni. 

Zabieg wzmacnia i dostraja niczym kamerton głębokie partie mięśni podtrzymujące strukturę twarzy. 

Ten odmładzający japoński masaż twarzy jest intensywnym zabiegiem manualnym o silnym działaniu 

liftingującym - podnosi i wzmacnia strukturę twarzy oraz wyraźnie polepsza cerę i koloryt skóry 

poprzez zwiększenie przepływu krwi, drenaż limfatyczny oraz naturalne zwiększenie produkcji 

kolagenu i elastyny. Wzrost ilości tych podstawowych budulców skóry, powoduje lepsze jej dokrwienie i 

usunięcie nadmiaru wody, skutkując wyraźną poprawą jędrności i elastyczności skóry, a tym samym 

młodszym wyglądem twarzy.  

Japoński Cosmolifting jest niechirurgiczną i całkowicie nieinwazyjną metodą walki z nieubłagalnie 

płynącym czasem = naturalny botoks. 

 

Refleksologia twarzy 

Refleksologia twarzy i głowy wprowadza w stan miłego wyciszenia. To nie tylko zabieg leczniczy i 

relaksacyjny, ale także upiększający. Dochodzi również do rozpoczęcia procesu samoregulacji 

organizmu.  

Zabiegi polecane są jako bardzo skuteczna terapia wspomagająca leczenie wielu schorzeń i 

dolegliwości. Zalicza się również do wspaniałych form wspierania medycyny klasycznej. Wyniki 

eksperymentów naukowych potwierdziły wydzielanie się podczas masażu endorfin (hormonów 

szczęścia), serotoniny i innych tzw. neurotransmiterów. Dzięki tym hormonom poprawia się nasze 

samopoczucie, odczuwamy głębokie wyciszenie i przeciwdziałamy depresji.  

Delikatny masaż twarzy stymuluje mózg, pobudza procesy samoregulacji i samoleczenia, reguluje 

energetykę organizmu. Poprawia działanie układu immunologicznego, hormonalnego i nerwowego. 

Bliskość centralnego układu nerwowego sprawia, że działanie zabiegów na twarzy jest znacznie 

silniejsze niż np. na stopach. W związku z tym można je wykonywać rzadziej. Dokładne badania 

wykazały, że wyłącznie w refleksologii twarzy „pracuje się” na ciele migdałowatym, odpowiedzialnym za 

stan emocjonalny i radzenie sobie ze stresem. 

 

Masaż tui-na 

Masaż Tui-Na wywodzący się z tradycyjnej medycyny chińskiej daje olbrzymie możliwości 

terapeutyczne i kosmetyczne. Masaż Tui-Na twarzy z refleksterapią okolicy oczu jest niezwykle 

skuteczną metodą odmładzania twarzy. Zabieg usuwa cienie i obrzęki pod oczami, redukuje 

zmarszczki, przywraca skórze blask, a ponadto doskonale relaksuje. 

 


