
Obrazne mišice

Pomembno je vedeti, da s stimulacijo
mišic teenlifting teh ne napihujemo,
tako kot povečanje določenih delov
obraza dosegajo estetski kirurgi s
polnili, pač pa mišici povrnemo
obliko, kakršno je imela, ter jo
postavimo na mesto, kjer je bila,
preden se je upadanje začelo.
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PONUJAMO NAJBOUŠE MASAŽE V MESTU.
PRIDITE IN PREIZKUSITE!
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NE POZABIMO NA
OBRAZNE MIŠICE
Piše: Nina Vučer

~ASI SE SPREMINJAJO IN VSE VEČ JE POSTOPKOV, KI NAM OMOGOČAJO, DA

PRIKRIJEMO ZNAKE STARANJA. NEKATERI SO PRECEJ INVAZIVNI, ZATO JE

IDEALEN NAČiN, KAKO NA POVSEM NARAVEN NAČiN OHRANJATI MLADOSTEN

VIDEZ, KOMBINACIJA DVEH POSTOPKOV""" NEGE KOŽE IN STIMULACIJE

OZIROMA TRENINGA OBRAZNIH MiŠiC.
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Kože se s starostjo spreminja. Ko
dopolnimo petdeset let, začne

. naša koža postajati vse manj čvr-
sta in vse bolj suha. Desetletja tarča stre-
sa je videti pusta in brez tonusa. Gube so
večinoma že očitne, polt je neenakomer-
ne barve, pojavljajo se starostne pege in
lise. »Pri svojem delu strankam večkrat
povem, da se v zrelih letih ne neguje več
samo kože, ampak je treba, če želimo re-
zultate, delati tudi na mišic ah. Vemo, da
z leti tonus upada in da se obraz začne
počasi povešati, a to lahko preprečimo,«
nam je povedala Silvija Štrukelj iz koz-
metičnega salona Ajna. S pravilno nego

V našem salonu ponujamo»
• AYURVEDAnego obraza
.... terapije in masaže ob
predložitvi kupona nudimo
popust do 50 % popust

• DERMALOGICA nega
obraza - k negi podarimo GRATlSLEPOTNO
RAZVAJANJE[oblikovanje obrvi, masaža glave
ali hrbta. Ul obraza - dodatno vlaženjel

• depilacija - ob predložitvi kupona 20 % popust
• laser ali biostimulacija za zmanjševanje oblog na
predelu trebuha ali jahalnih hlač - ob predložitvi
kupona 50 % popust
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kože doma in v salonu lahko ohranjamo
kožo svežo in zdravo, s stimulacijo mišic
pa dosežemo, da obraz ponovno dobi
svojo polnost, obliko in mladosten videz.

S STAROSTJO SE SPREMINJA OBu'KA
OBRAZA

Do štiridesetega leta počasi'izgubljamo
okroglo in polno obliko obraza, ki posta-
ja vse širši in bolj plosk. PO tem letu pa se
začne koža umikati med posamezne mi-
šice in tako nastanejo gube. Mišica okoli
ust se spušča v ustno votlino in tako us-
tnice postajajo vse bolj plitke, koža na-
dustnice se guba (tudi pri nekadilcih),



V ZRELIH LETIH NE NEGUJMO LE

KOŽE. ČE ŽELIMO REZULTATE, JE

TREBA SKRBETI TUDI ZA OBRAZNE

MiŠiCE.

kot ustnic pa se spreminja v gubo. »Krož-
na mišica očesa se spušča na veko, po-
dočnjaki se povečujejo, in oči so videti
utrujene in neprespane. Spušcene mišice
spodnjega dela obraza so kot vrečke, mi-
šice podbradka in vratu pa se širijo in ko-
pičijo v gube,« je povedala Silvija Štrikelj
in dodala, da koža z leti postaja tudi vse
bolj suha, usnjata. a njej se začno poja-
vljati keratoze, pigmentacij ki t1eki in ka-
pilare, tak obraz pa potrebuje prilagoje-
no in načrtno obdelavo.«
Vsaki dami, ki prihaja v leta, je dobro
znano, da mora za popoln videz ohranja-
ti telesno kondicijo. katero ohranja tudi
čvrstost telesa. Zakaj ne bi enako skrbeli
za obraz? Še tako negovana koža je brez
pravega pomena, če mišice pod njo niso
čvrste in napete.. Le močna in lepo obli-
kovana mišica lahko prepreči ali pa vsaj
upočasni povešanje in gubanje kože. Ste
vedeli, da imamo samo od vratu navzgor

UREJENA PREBAVA ZA
ODLIČNO POČUTJE
VAS NAPENJA, IMATE KRČE, BOLEČiNE V TREBUHU,
STE ZAPRTI, VAS TIŠČI, IMATE RAZDRAŽLJIVO ČRE-VO,

VAS BOLI OB IZTREBLjANjU? SE POČUTITE, KOT DA

BOSTE POČILI, IN VAM HRANA PO ZAUŽiTJU KAR

NOČE IN NOČE IZ ŽELODCA? VAS PEČE ZGAGA, SE

VAM SPAHUJE, ZA NAMEČEK PA VAM NAGAjAjO ŠE
VETROVI?

REŠiTEV JE CARICOL. CARICOL JE EDINSTVEN,

laO-ODSTOTNO NARAVEN PRIPRAVEK S PAPAjO, KI

SE PREPROSTO ZAUŽIJE PO OBROKU. S SVOJIMI
ENCIMI IN PREBAVNIMI LASTNOSTMI POSKRBI ZA

UČiNKOVITO IN UREJENO PREBAVO TER PRINAŠA

NOTRANJI MIR ZA VAŠE ČREVESJE.

VAŠA PREBAVILA SE NAPOLNIJO Z ENERGIJO, ZATO
SE ZAUŽiTA HRANA LAŽE PREBAVI IN ZA SEBOJ

PUSTI LE ODLIČNO POČUTJE ZA VAŠ VSAKODNEVNI

NASMEŠEK.

BIO IZDELEK CARICOLJE PRIMEREN ZA ODRASLE,

OTROKE, NOSEČNICE IN DOjEČE MATERE.

NA VOLJO JE V LEKARNAH IN NA

WWW.NATURAMEDICA.SI.

NATURAMEDICA 0.0.0., INFO TEL. 03/5630022,
040/214 620.
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kar 57 večjih in manjših mišic, katerih
čvrstost je ključnega pomena za lepo, na-
peto kožo? Zato je pomembno, da utrdi-
mo obrazne mišice, saj bo tako obraz bolj
poln in čvrst.
Poleg obrazne joge, ki je tudi pri nas vse
bolj priljubljena in na katero prisega že
lepo število dam, v kozmetičnem salonu
Ajna predstavljajo novost - teenlifting.
Tu s pomočjo elektrostimulacije mišic
lahko dosežejo čvrstost obraza, in to brez
napora. »Zakaj bi pustili mišico da atrofi-
ra, če pa jo lahko natreniramo in tako
pridemo do želenih rezultatov pomlaje-
vanja,« je nad rezultati zadovoljna naša
sogovornica.
Metodo teenlifting je patentirala zagreb-
ška zdravnica dr. Sanja Gošovič Malbaša,
ki se je v letih svojega raziskovanja doko-
pala do ugotovitev, kako na popolnoma.
naraven način ohraniti mladosten in svež
videz pozno v starost. »Sama sem se s to
metodo srečala pred približno tremi leti.
Priznati moram, da sem bila sprva neko-
liko skeptična, saj je na trgu ogromno sti-
mulatorjev, ki pa ne dajo obljubljenega
učinka. Na priporočilo kolegice sem.
vseeno poskusila in naredila tretma. Že
po prvem je bil rezultat očiten, počutila
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pa sem se kot Trnuljčica, ki se je po dol-
gem sprostilnem spancu zbudila vsa sve-
ža in spočita, Trajne rezultate ter izjem-
no pomlajen obraz pa se doseže posto-
poma, kar je povsem razumljivo, saj gre,
kot že rečeno, za izjemno močan trening
mišic,« je povedala Silvija Štrukelj, ki ne
skriva navdušenja nad strokovnostjo dr.
Sanje Cošovič Malbaša. Med zadovoljni-
mi uporabnicami teenliftinga je tudi že
nekaj Slovenk, med njimi Zvezdana Mla-
kar, Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak
in še mnoge druge.
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TEENLlFTING® elektrostimulacija

mišic obraza in medenice
AJNA kozmetični salon, TEENLlFTING

center Ljubljana
Linhartova 17, Ljubljana

tel. 041/293 991
www.facebook.com/

TeenliftingCenterLjubljana

TEENLIFTING®
Dr. Sanja MalbaŠ3 GOOovic


