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Різновиди масажу обличчя 

Основні види масажу обличчя 

https://youtu.be/HCsHxyiW3Rs   - Як правильно робити масаж обличчя 

– експерт з краси Ігор Ігнатенко 

Зміст: 

1.Класичний масаж обличчя. 

2.Пластичний масаж обличчя. 

3.Щипковий масаж обличчя по Жаке. 

Класичний масаж обличчя  

Масаж обличчя - одна з найпотрібніших процедур  догляду за 

шкірою.Масаж покращує  кровообіг і нормалізацію обміну речовин.Іншими словами масаж 

допомагає шкірі дихати, тим самим роблячи ще гладкої, молодий і еластичною. Звичайно ж, 

самостійний масаж не замінить вам послуг фахівця, але якщо зробити все правильно - то добитися 

хорошого ефекту цілком реально.  

Основи масажу 

Ця процедура дуже корисна, адже відновлюється енергія, підвищується пружність шкіри, колір 

обличчя стає набагато більш приємним і від цього підвищується 

самопочуття і настрій. Під час масажу шкіра ніби оживає і 

омолоджується, підсилює свій захист. Користь від проведення 

масажу очевидна.Недбалий і жорсткий масаж тільки зашкодить 

шкірі, тому, щоб він приніс користь, робити масаж обличчя слід дуже 

обережно, легко торкаючись шкіри. Щоб уникнути негативних для 

шкіри обличчя наслідків, варто відмовитися від її натягування, 

розтягування, і тим більше не варто тріпати і здійснювати тому 

подібні дії зі шкірою.При масажі дуже бажано використовувати крем. 

Крім того, що крем надає додатковий корисний ефект на шкіру (в залежності від його 

властивостей), він ще допомагає рукам легко ковзати по обличчю, що робить процедуру ще більш 

безпечною для вашої шкіри. Масаж проводиться тільки чистими руками. Не рекомендується 

виконувати масаж обличчя дуже часто, одного разу на день буде більш ніж достатньо. Масаж 

обличчя рекомендується робити уже після двадцяти п'яти років, у більш ранньому віці молода 

шкіра в ньому не потребує. 

Підготовка до масажу 

     Перш ніжпочати масаж, варто підготувати шкіру до 

майбутньої процедури. Очистіть шкіру обличчя бажано тоніком 

або яким-небудь іншим призначеним для цього косметичним 

засобом. Якщо нічого під рукою немає, просто вмивайтеся 

чистою водою. Після цього накладете теплий компрес, це 

розширить судини вашого обличчя і дозволить всмоктатися 

корисним компонентів крему набагато швидше.Для того щоб 

руки легше ковзали можна капнути на них трошки масла. Але 

будьте обережні з ним, при масажі олія не повинна потрапити в 

очі. 

Накладіть великі пальці на спинку носа між бровами. Після, достатньо сильно натиснувши, рухайте 

руки вниз, плавно ковзаючи долонями і пальцями по щоках до щелепи, забезпечуючи відтік крові 

від особи. Що прикладене зусилля має бути в міру великим, без розтягування шкіри, особливо це 

https://youtu.be/HCsHxyiW3Rs


стосується області навколо очей, де шкіра тонка. Після цього нанесіть на обличчя косметичний 

засіб і розподіліть його пообличчю. 

 

Техніка виконання масажу 

Накладіть великі пальці на спинку носа 

між бровами. Після, достатньо сильно 

натиснувши, рухайте руки вниз, 

плавно ковзаючи долонями і пальцями 

по щоках до щелепи, забезпечуючи 

відтік крові. Сам масаж проводиться за 

методиками, яких існує величезна 

кількість.Весь масаж включає в себе 

чотири види дій: погладжування, 

розтирання, биття, щільне притискання. Зазвичай процедура масажу обличчя займатиме близько 10 

хвилин.Існують основні напрямки, за якими виконується масаж обличчя: шкіра тут найбільш 

еластична і тому витримує великі навантаження. Саме за цими напрямками і повинен проводитися 

масаж: 

 - від середини лоба до скронь; 

 - по верхньому століттю від внутрішнього куточка ока до зовнішнього, і 

назад  по нижньому століттю від зовнішнього куточка до внутрішнього;  

 - від середини підборіддя, по нижній щелепі до мочок вух; 

 - від перенісся до кінчика носа;  

-від «спинки» носа до вух;  

-від куточків рота по щоках до вух;  

 -від середини верхньої губи до крил носа і верхньої частини вушних 

раковин. 

Необов'язково завжди робити всі вправи, програму можна скоротити до 

тих вправ, в яких ви вважаєте необхідними.Ось приклад однієї з технік 

масажу обличчя.Всі рухи слід проводити в три етапи. Перший етап - 

легке лупцювання, яке виконується складеними разом пальцями 

(виключаючи великий і мізинець), у другому етапі будуть різкі 

натискання, що нагадують хлопки, в третьому - вібруючі рухи. Якщо необхідні будуть які-небудь 

відхилення від цієї норми, про це буде написано нижче. 

Завершувати масаж добре легким тонізуючим погладжуванням шкіри (рухатися стоїть зверху 

вниз).Після того, як масаж закінчено, потрібно зняти залишки крему. Краще всього 

використовувати для цього ватний тампон, змочений в тонік. 

Прекрасним закінченням масажу для вашого обличчя стане нанесення живильної маски, яка 

допоможе шкірі розслабитися після навантаження. 

Шия 

Саме з шиї варто починати масаж. Відкиньте голову назад, а потім 

схиліть її на правий бік. Розгладжують рухами лівою рукою (без 

великого пальця) масажуйте шию, а також верхню частину грудей. Рухи 

повинні бути спрямовані зверху вниз. Після цього схиліть голову на 

протилежний бік, і зробіть те ж саме, тільки іншою рукою. Уникайте 

натискання на щитовидну залозу, цю область взагалі краще не зачіпати. 

 

 



 

 

Підборіддя і рот 

У вихідному положенні три пальці обох рук (вказівний, середній і безіменний) знаходяться на 

середині підборіддя. Рухи проводяться по контурах особи до мочки вуха, так як це запропоновано в 

методиці, легкими рухами, що б'ють. Після ті ж рухи потрібно повторити, починаючи від точки 

посередині під нижньою губою і закінчуючи близько мочки вуха. Перед тим, як перейти масажу 

щік, потрібно зробити приблизно півтора десятка лупцювання середнім і безіменним пальцями 

верхньої губи. 

Щоки 

Як робити масаж обличчя Тепер безпосередньо займемося щоками. Для 

початку прикладіть руки до обличчя таким чином: великі пальці повинні 

перебувати з боків нижньої щелепи, подушечки трьох наступних пальців 

на середині носа. Сам масаж щік полягає в погладжуванні, які проходить 

через виличні дуги по напрямку до вух. Ще одне руху для масажу щік. 

Покладіть руки так, щоб мізинці знаходилися біля куточків рота, і робіть 

поступальні, безперервні рухи до середини вушних раковин (також в три 

етапи відповідно до методики). 

Очі 

Масаж очей проводиться подушечками безіменних пальців і виконується 

вкрай обережно. Спочатку масажуючи верхню повіку, від внутрішнього кута 

ока до зовнішнього. Потім, при масажі нижньої повіки, рухаємося вже від 

зовнішнього кута до внутрішнього. Масаж обличчя в області очей слід робити 

безперервними поступальними рухами з дуже легким натиском. 

Ніс 

Початкове положення: вказівні пальці обох рук 

лежать на переніссі. Потім із середнім натисканням 

рухаємося пальцями до кінчика носа, рухаючись поступально. Масаж 

виконується по напряму вгору-вниз, повторюється кілька разів. Зробіть 

сильний натиск чотирма пальцями в районі основи крил носа. Виконуйте 

рухи у напрямку до скронь, але вже дещо пом'якшивши натиск. 

Чоло 

Початкове положення для масажу: чотири пальці обох рук знаходяться на 

центрі чола ближче до брів Початкове положення для масажу: чотири пальці 

обох рук знаходяться на центрі чола ближче до брів. Наступні рухи 

проводяться в три етапи (легкі лупцювання, різкі натискання, вібраційні 

рухи): розгладжуємо руками шкіру лоба від середини до скронь, з кожним 

разом піднімаючи вище (до коренів волосся), а потім опускаючись назад 

ближче до брів. Потім проведіть точно такі ж рухи в три етапи, які вказані на 

початку методики. 

У тому випадку, якщо у вас є зморшки на лобі, будуть дуже корисними і такі 

рухи: кінцями вказівного, середнього та безіменного пальців рухайтеся від 

середини лоба до скронь, здійснюючи поступальні рухи поперек зморшок. 

Протипоказання до масажу 

При всьому бажанні слід відмовитися від масажу, якщо є якісь протипоказання до нього. Якщо 

шкіра вашого обличчя пошкоджена і схильна захворюванню, алергії, якщо на ній велика кількість 

гнійників - то від масажу однозначно варто відмовитися. У будь-яких інших випадках - якщо з 



якихось причин стан шкіри відрізняється від нормального - з масажем краще почекати до 

нормалізації ситуації. Ще один випадок, коли не рекомендує робити масаж: якщо ваш організм у 

цілому перебуває у важкому стані. Масаж в такій ситуації може навряд чи буде корисний.Іноді 

взагалі доводиться відмовитися від масажу, коли є індивідуальна непереносимість до цього виду 

терапії. 

Пластичний масаж обличчя - техніка та результати 

Масаж обличчя і шиї є надзвичайно важливою процедурою. Хороший масаж покращує 

лімфодренаж і мікроциркуляцію крові, а це сприяє зняттю набряків, насиченню тканин киснем, 

поліпшенню їх харчування, внаслідок чого особа стає свіжим і сяючим. У косметології 

застосовують різні види масажів, і кожен з них виконує свою певну функцію і спрямований на 

усунення тих чи інших проблем. Одним з найбільш ефективних видів масажу є пластичний масаж. 

       Пластичний масаж обличчя Цей вид масажу робить значний вплив на тканини обличчя та шиї. 

Як результат поліпшується лімфо-і кровообіг, зміцнюються м'язи. Показаннями до пластичного 

масажу є млява, старіюча шкіра, надлишок жирових тканин, зниження м'язового тонусу.  

Пластичний масаж рекомендують проводити курсом, який включає 10-15 процедур. Кількість 

прямо залежить від стану шкіри пацієнтки. Дуже важливо, не переривати курс (як правило, масаж 

роблять через день). Після повного курсу рекомендується два рази на місяць робити підтримують 

процедури. Дуже часто косметолог чергує пластичний масаж, який виконується по тальку, з 

косметичним, виконуваним по крему. Це особливо ефективно для людей із сухою шкірою обличчя. 

Дуже важливу роль відіграє правильна техніка виконання пластики (мається на увазі пластичний 

масаж). Тому довіряти виконання цієї косметичної процедури можна тільки кваліфікованому 

косметолога з медичною освітою. 

Техніка пластичного масажу 

Пластичний масаж виконується шляхом чергування прижимающих, вібраційних та фіксуючих 

рухів, які виробляються по так званих масажних лініях. Це дуже важливий момент, який 

обов'язково треба враховувати, щоб не розтягувати шкіру. Загалом, застосовуються ті ж рухи, що і 

при інших видах масажу, принципова відмінність полягає в техніці розминання, яке виконується 

зворотно-поступальними рухами по колу. 

  Починається пластичний масаж з погладжування - йдемо по масажних лініях зверху, закінчуємо 

фіксацією на кожній лінії.  

Глибоке розминання (виконується за тією ж схемою, що і поверхневе) Лупцювання (стаккато) - по 

масажних лініях знизу вгору. 

 Вібрація - знизу вгору. Погладжування - завершальний етап пластичного масажу. 

Техника пластического массажа: глубокие щипки. 

 

 
1.Перша лінія-відсередини підборіддя донижньої частинивух. 

2.Друга лінія-відкрил носадо середньої частинивух 

3.Третя лінія-відбічних поверхоньноса до верхньої частинивух. 

4.Четверталінія-відсередини чола над бровами до скроневих областей. 



5.П'яталінія-паралельнолінії росту волосся. 

Пальцями обох руквиконуйтещипкипоколам, накладаються один на одноговнапряміп'ятиліній. 

Всьогонакожній лініїробітьчотири кола; вкожномуколіпо чотирищипка. 

 
 

Технікапластичногомасажу обличчя: поверхневіщипки. 

1.Перша лінія-паралельнолінії росту волосся. 

2.Друга лінія-посередній лініїлоба. 

 
 

3.Третя лінія-паралельнонадбрівних дуг. 

4.Четверталінія-відкінчика носадо переніссяпальцями правої руки; пальцями лівої 

рукифіксуйтешкіруміжбровами. 

 
5.П'яталінія-відбічних поверхоньносауздовж країв виличних кісток до верхніх країв вух. 

6.Шосталінія-відкрил носадо верхніх країввушних отворів. 

7.Сьомалінія-відверхньої губидо середини вушнихотворів. 

 
8.Восьмалінія-відкутів ротадо нижніх країввушних отворів. 

9.Дев'яталінія-відсередини підборіддя до мочоквух. 



 
Захоплюючи шкірувеликимивказівними пальцями обох рук, робітьпо 

вісімщипківповідповіднимлініям. Глибокі і поверхневіщипкиповторітьтри рази: вперший і останній 

разповільноіслабо, у другій -швидше й інтенсивніше. 

Після завершення масажу шкіру обличчя слід протерти лосьйоном або відваром лікувальних трав 

(за показаннями) і накласти відповідну маску (в залежності від типу шкіри і наявних проблем). 

Дуже гарні маски з ліфтінговим ефектом, які показані практично всім пацієнткам, нужденним у 

пластичному масажі. Вони закріплюють результат, отриманий від масажу.В даний час у багатьох 

просунутих салонах пропонують так званий хіропластіческій  масаж, який  грунтується на 

принципах пластичного масажу, але техніка проведення має певні відмінності. Цю методику 

розробив іспанський професор, співробітник інституту мануальної терапії (Барселона) Енріке 

Кастельса Гарсія. На думку фахівців естетичної косметології, на сьогоднішній день це самий 

результативний масаж з яскраво вираженим підтягуючою ефектом. Родзинка полягає, по-перше, в 

дуже енергійних, навіть різких, рухах, за рахунок яких вдається домогтися посиленого кровообігу в 

тканинах. І по-друге, цей масаж стосується не тільки особи - обов'язкове робота над задньою і 

бічною зоною шиї, коміркової зоною, трапецієподібної м'язом і руками (від плеча до ліктьового 

суглоба). Результати вражають. 

Результати пластичного масажу 

Уже в самій назві цього масажу закладений глибинний зміст - напрошується аналогія з пластичною 

хірургією. І треба сказати, небезпідставно. Масажист завдяки спеціальній техніці в певному сенсі 

моделює обличчя, покращуючи його контури. А вікові зміни якраз і вимагають саме такого 

втручання, при якому вдається відновити овал обличчя. 

Яким чином вдається домогтися такого ефекту без кардинального втручання, а всього лише шляхом 

масажу? Глибока стимулююча опрацювання м'язового каркаса, вплив не тільки на мімічні м'язи, які 

і так в силу своєї природи знаходяться в тонусі, але й на статичні м'язи, дає приголомшливий 

результат. Без скальпеля, без наркозу, без відновного періоду (а він необхідний при хірургічному 

втручанні) вдається добитися стійкого омолоджуючого ефекту. 

Отже, пластичний масаж приводить до наступних результатів: 

розгладжуються зморшки поліпшується мікроциркуляція крові і лімфо дренаж, ідуть 

набряки, підвищується насичення тканин киснем, зникають або стають малопомітними пігментні 

плями, звужуються пори ,зникають висипання 

 шкіра стає більш еластичною і пружно  відновлюється овал обличчя 

З певного віку пластичний масаж варто обов'язково включати в програму догляду за шкірою 

обличчя і шиї, якщо, звичайно, немає ніяких протипоказань до масажам як таким. Єдине, на що 

хотілося б звернути увагу, - даний масаж вимагає 

професійних знань, зокрема з анатомії обличчя і шиї. Втім, будь-який масаж повинен виконувати 

тільки професійно підготовлена людина. 

 

 



Щипковий масаж обличчя по Жаке 

Загальна інформація 

Щипковий масаж, або масаж по Жаке це лікувальна процедура. 

Виконується по тальку двома пальцями великим і вказівним. Рухи 

дуже інтенсивні, із захопленням підшкірної клітковини. 

Усуваються проблеми 

Масаж по Жаке застосовують в основному для лікування жирної і 

проблемної шкіри. Дану техніку масажу використовують для 

лікування жирної себореї, вугрової висипки і застійних плям від акне. 

Так само його застосовують при наявності рубців, товстої шкіри і чорних крапок (комедонов). 

Опис процедури 

На чисту шкіру наноситься тальк і проводиться масаж. Під час процедури поліпшується кровообіг, 

обличчя стає червоним за рахунок активних щипків, що впливають не тільки на верхній шар шкіри, 

але і на підшкірну клітковину. Масажтриває не більше 10 хв. 

Результат 

Після курсу процедур регулюється вироблення шкірного сала, застійні плями розсмоктуються, 

шкіра стає гладкою, підвищується її пружність і еластичність. Для гарного результату необхідно 

пройти курс. Протягом тижня процедура виконується щодня, потім через день, два і триває курс 

місяць. За необхідності курс повторюють. 

Щипковий масаж обличчя по Жаке також застосовується для усунення таких проблем: 

Шкіра / Вугрі та прищі, Шкіра / Розширені пори, Шкіра / Жирна шкіра, Шкіра / Вирівнювання 

рельєфу 

Важливо!Показання 

- Себорея; 

- Жирна шкіра; 

- Рубці; 

- Інфільтрати; 

- Застійні плями після вугрової висипки; 

- Чорні вугри (комедони). 

Протипоказання 

- Гострі інфекційно-алергічні висипання (екземи, піодермії, герпес і т.д.); 

-Множинні невуси (родимки) і папілломатозние освіти; 

- Порушення цілісності шкірного покриву (наявність подряпин, саден, порізів); 

- Підвищена ламкість поверхневих судин шкіри (купероз, судинні зірочки); 

- Проведені напередодні процедури серединних і глибоких хімічних пілінгів і мікродермабразії 

Щипковий масаж інтенсивно вплине на шкіру обличчя, покращує кровообіг, розслабляє і гріє м'язи 

особи. Сутність масажу полягає в ритмічних найглибших пощипування. При всьому цьому 

потрібно стежити, щоб пальці захоплювали не тільки лише шкіру, але також підшкірні тканини і 

м'язи особи. Щипковий масаж необхідно робити без крему, 

пощипувати шкіру потрібно акуратненько і безболісно. Ні за яких 

обставин не можна тягнути шкіру обличчя. Потрібно просто 

прихопити шкіру подушкою великого пальця і 2-ий фалангою 

вказівного пальця. У день краще пару раз розслабляти особа за 

допомогою такого масажу в плині півхвилини, найкраще такою масаж 

робити відразу після вмивання вранці. Якщо пальці не будуть 

прощіпувать шкіру і зісковзувати, краще робити масаж через рушник. 

Розглянемо неподсредственно техніку масажу. Спочатку потрібно 

пощипати шию 4 - 5 разів від однієї бічної сторони до іншої в горизонтальному напрямку. Особа 



потрібно масажувати спочатку по смузі овалу - від центру підборіддя до мочки вуха. Мочку вуха 

теж можна помасажувати. Потім подальша лінія - від куточка рота до середини вуха. Кожну лінію 

необхідно прощіпувать 3 - 4 рази. Після чого йде прощіпування смуги від верхньої губи до вищої 

частини вуха. Потім необхідно перейти до брів. Брови прощіпуются від центру до кінця 

Прощупувая брови можна відтягувати шкіру і відмінно розминати. При прощіпування необхідно 

відчувати кістка особи, тоді ефект буде найбільш відчутним. 

       Чоло прощіпувать важко, це не кожному вдається. Тому краще щільно притиснутими 

подушками пальців посувати шкіру обличчя і мускул вгору-вниз круговими рухами. Йти необхідно 

від брів увись, від центру в сторони кожного разу до волосистої частини голови і до верхівки. Ззаду 

те ж саме необхідно робити, рухаючись від шиї до маківки. Напруга можна знімати на переніссі і на 

носі: захопивши однієї рукою ніс, інший - шкіру і м'язи на переніссі, необхідно їх добре 

помасажувати і розім'яти. Потім необхідно перейти до прощіпиванію очей: спочатку під бровою від 

внутрішнього краю до зовнішнього, потім по нижньому краю в тому ж напрямку. Кожну лінію слід 

прощіпувать три рази, відчуваючи під пальцями кістка очниці. 

      Закінчувати щипковий масаж необхідно вертикальними прощіпуванням спочатку від 

носогубной складки вгору, пізніше в центрі щоки вгору. Потім прощіпування уздовж вуха, з 

підйомом до скроневої частини обличчя .. Все це зробити три рази для кожної смуги. Після такого 

масажу особа зобов'язана відчувати приємне тепло не випробовувати хворобливих відчуттів. З 

плином часу у Вас увійде в звичку робити цей чудовий масаж пару разів на день. 

 


