
So zanimive tudi za moške?
Seveda. Masaža z ventuzami je odlič-

na metoda za hitrejšo regeneracijo po in-
tenzivni športni dejavnosti. Prav tako je 
to zelo sproščujoča in hkrati poživljajoča 
metoda, kar je v sodobnem svetu še kako 
dobrodošlo. S to metodo si lahko poma-
gamo tudi, če nas bolijo kolena, gležnji, 
ob bolečinah v križu, hrbtu …, saj spod-
buja tvorbo vezivnega tkiva in poveča 
pretočnost teh predelov.
Ali lahko z ventuzami naredimo tudi 
kakšno mikropoškodbo kože?

Ob pravilni uporabi ne. Zelo po-
membno je, kot sem že rekla, da predel, 
ki ga masiramo, dobro naoljimo, da ma-
sažna ventuza lepo drsi in se ne oprime 
preveč. Priporočljivo je tudi, da masažno 
ventuzo najprej manj močno stisnemo, 
da ustvarimo manj močen vakuum, in 
postopoma povečujemo jakost vakuu-
ma, torej jo bolj močno stisnemo, toliko 
kot nam ustreza. A. Š. 
*031/595 968 (Štefanec Duša)

mo, kako bi naj te »kozarčke« uporabili 
kot masažni pripomoček, ampak ko po-
skusimo, ugotovimo, da so enostavni za 
uporabo in kako učinkovita je ta meto-
da. Pomembno je, da predel, ki ga ma-
siramo, najprej dobro naoljimo. Upora-
bimo lahko mandljevo ali katero dru-
go olje, na obrazu pa tudi kremo, ki se 
ne vpije tako hitro. Z masažno ventuzo 
ustvarimo vakuum tako, da jo stisnemo 
in nato prislonimo na kožo, na predelu, 
ki ga želimo premasirati. Tako ustvarjen 
vakuum rahlo dvigne kožo. Če nas boli, 
ventuzo manj močno stisnemo, da ustva-
rimo manj močan vakuum oziroma da 
masažna ventuza manj močno »vleče«. 
Ker je to poživljajoča metoda, jo je pripo-
ročljivo izvajati zjutraj ali dopoldne. Po 
taki masaži pa je zelo priporočljivo spiti 
nekoliko večjo količino vode, da se lahko 
strupene snovi, ki smo jih tako ponovno 
spravili v obtok, tudi izločijo.

Duša Štefanec: Ventuze so naj lepotni pripomoček

Tudi za moške
Duša Štefanec* je certificirana 

svetovalka za prehrano po tra-
dicionalni kitajski medicini. 

Na svoji spletni strani Svojpotencial.si 
je ventuze označila za naj lepotni pripo-
moček leta 2017, kar jih je odkrila.
Kako nam lahko pomagajo pri lepoti?

Niso le lepotni pripomoček za učvrsti-
tev kože in glajenje gubic, ampak pospe-
šijo tudi izločanje strupov, obnovo celic 
in prinašajo številne druge koristne učin-
ke. Običajno so najbolj učinkovite stva-
ri tudi najmanj poznane. O uporabi ven-
tuz oziroma kozarčkanju, angleško cup-
ping, sem bolj malo slišala. Bežno se spo-
minjam njihove uporabe na olimpijskih 
igrah v Pekingu in Riu. Takrat so me 
okrogle modrice na hrbtih športnikov 
bolj odvrnile od uporabe kot pritegnile. 
Da pa ni vse tako, kot je videti, in da je 
veliko odvisno od načina uporabe ven-
tuz, sem se naučila med opravljanjem li-
cence za dietetiko in diagnostiko po tra-
dicionalni kitajski medicini. Od takrat so 
ti silikonski kozarčki moj najljubši pripo-
moček.
Kako jih uporabljate?

Ventuze oziroma vakuumske ko-
zarčke uporabljam za masažo nog, hrbta 
in obraza. Gre za globinsko vakuum-
sko masažo, kjer kožo in podkožna tki-
va privzdignemo ter tako spodbudimo 
prekrvitev in regeneracijo celic. Zame so 
najučinkovitejši in najcenejši pripomoček 
za odpravljanje celulita, kar sem jih pre-
izkusila.
Kako na splošno uporabljamo ventuze? 
Še kakšen napotek za bralce?

Uporaba je zelo preprosta. Mogo-
če si na začetku malo težje predstavlja-

16 - AVGUST 2020 -

VAKUUMSKA TERAPIJA

Duša Štefanec

F
o

to
ar

h
iv

 D
. Š

te
fa

n
ec

Misteriji v živo 
Zadobrovška 88, Ljubljana

Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.
O UPORABI VENTUZ
Kako ventuze delujejo in kako jih lahko 
sami uporabljamo doma, boste izvede-
li na predavanju o pravilnem življenj-
skem slogu in načinu prehranjevanja za 
ohranjanje dobre volje in zdravja, kot 
ju priporoča tradicionalna kitajska me-
dicina. Predavanje bo vodila Duša Šte-
fanec v torek, 8. septembra, ob 18. uri. 
Prijavite se s prijavnico v Munay učilni-
ci na www.munay.si, na info@munay.
si ali s sms sporočilom na 041/677 089.


