
 

Tibeti méregtelenítő mézmasszázs 

 

/ezt a technikát csak otthoni felhasználásra, családi, baráti 

körben alkalmazom/ 

 

 

 

Amikor meghalljuk a masszázs szót, szinte azonnal a hagyományos gyúró, simogató, 

ütögető, rezegtető mozdulatok jutnak eszünkbe. Azok közül, akik még nem próbálták ki, 

kevesen tudják, hogy a tibeti mézmasszázst ettől teljesen eltérő technikával végzik. A 

masszázs a méz gyógyító erejét használja fel a szervezet tisztítására, vákumhatás 

segítségével. A kezelésnek évszázados hagyománya van a tibeti-kínai orvoslásban és az 

orosz népi gyógyászatban. 

 

Miből is áll a masszázs? 

A tibeti mézmasszázs tehát csak elnevezése szerint masszázs. Valójában egy jellegzetes 

vákuumhatás alkalmazása, amelyet leggyakrabban háton alkalmaznak. A mézet felviszik a 

bőrre, a masszőr rányomja a kezeit a mézes bőrfelületre, majd kezeit megemelve, mintegy 

felemeli a bőrt. 

A mozdulatok folyamatos ismétlésének következtében erős vákumhatás jön létre. A kezelt 

területen fokozódik a vérbőség, és a bőr pórusai kitágulnak. A kitágult pórusokon keresztül 

a méz értékes hatóanyagai beszivárognak. A hatóanyagok mélyen a bőr alá hatolva 

méregtelenítik a bőr alatti szöveteket, majd a vákumhatás kiszívja a bőrben felhalmozott 

salakanyagokat. A kezelés erős méregtelenítő, salaktalanító hatással van szervezetünkre.  

Méregtelenítő hatásán kívül emellett oldja a feszültségeket, ellazítja a megfeszült izmokat. 

Alkalmazzák a teljesítmény és általános jólét fokozására, megtartására is. 



 

Fájdalomcsillapító, lazító és immunerősítő hatással rendelkezik. A méz szabályozza, 

helyreállítja, harmonizálja a test energiaáramlását. Gyorsítja a salakanyag kiürülését a 

szervezetből, fokozza a teljesítményt. Gyulladás csökkentő, oldja az izomgörcsöket. Javítja a 

keringést, szabályozza a vérnyomást.  Frissíti, ápolja, bársonyossá, feszesebbé varázsolja a bőrt. 

Megerősíti a test kontúrokat. Cellulit kezelésére is kiváló. 

 

Tibeti mézmasszázs előnyei: 

• Emelkedik a bőr hőmérséklete 

• Javul a nyirokkeringés 

• Fokozódik a vérkeringés, vérbőség keletkezik, a bőr kipirul. A keringésfokozódás 

pozitív hatása a salakanyagok gyorsabb elszállítása. 

• Élénkül a sejtek, szövetek anyagcseréje. 

• Jobb lesz a szövetek oxigén és tápanyag ellátottsága. Ennek köszönhetően élettel telibb, 

egészségesebb megjelenési formájú lesz. 

• Masszázs hatására csökken a bőr alatti kötőszövet zsírtartalma, kedvezően alakul a test-

kontúr. Ez a nyirokkeringés fokozódásának köszönhető. 

• Elősegíti a bőr és kötőszövet salaktalanítását, méregtelenítés 

• Regenerálódnak az idegek 

• Javul a közérzet 

• Élénkül az izomanyagcsere 

• Csökken az izmok fáradsága. Az izomzat teljesítőképessége nő. 

• Javul a belső szervek működése 

• Javul az egész szervezet teljesítőképessége, egészségmegőrző, betegségmegelőző, 

védekező képessége 

• Kémiai folyamatok indulnak el, termelődik hisztamin, amitől kitágulnak az erek, 

valamint endorfin (boldogsághormon) keletkezik. 

 

Hatékonyan alkalmazható 

• nyak- váll- és hátfájdalmak esetén 

• reumatikus panaszokra 

• ízületi problémák kezelésére 

• izom letapadásokra 

• gyulladások csökkentésére 

• légúti problémákra, krónikus náthára 



 

• depresszió kezelésére 

• vérnyomási rendellenességek esetén 

• frissítésre, fertőtlenítésre, megelőzésre 

• krónikus kimerültséggel és fejfájással küszködőknek 

• Pszichés/ mentális/ fizikai fáradtság, lelassult anyagcsere esetén. 

• Immunerősítés céljából. 

• Méregtelenítő kúra, fogyókúra mellé. (Pl.: dohányosoknak méregtelenítő kúra 

formájában) 

• Krónikus fáradtság ellen. 

• Koncentrációs képesség javítására. 

• Alvászavar esetén. 

• Pszichoszomatikus azaz lelki eredetű testi panaszok (görcsök, emésztési problémák, 

stressz okozta fejfájás) kezelésére. 

• Jobb közérzet eléréséhez. 

• Egyoldalú munkavégzés, ülőmunka, fokozott fizikai/szellemi igénybevétel esetén. 

• Gyakori fejfájás esetén. 

• Lábba sugárzó fájdalom, zsibbadás esetén mézmasszázzsal tehermentesíthetjük az ülő 

ideg területét, ami csökkenti a panaszokat. 

• Izomgörcsök, fokozott izomtónus, mozgásszervi eredetű fájdalom, izomláz 

• Lapocka, nyak, karba sugárzó fájdalom esetén a kötőszövetben, izmokban 

másodlagosan létrejövő letapadások, izomrövidülések kiváló terápiás módszere. 

 

A MASSZÁZS ELLENJAVALLATAI: 

Allergia méhészeti termékekre, láz, erős menstruáció, gyulladások, daganatos betegségek, 

kezeletlen magas vérnyomás, mélyvénás trombózis, fertőzéses bőrelváltozás. 

Krónikus betegségeknél kezelő orvosával mindig egyeztessen! 

  

https://omkucko.hu/masszazs-ellenjavallatai/


 

 

 

A méz különleges értéke 

Különleges értékét magas cukor-, enzim-, vitamin- és ásványianyag tartalma adja. 

Ez az édes csoda 4/5 részt glükózból és fruktózból áll, emellett tartalmaz még: kalciumot, rezet, 

vasat, magnéziumot, mangánt, foszfort, káliumot, nátriumot, cinket és kis mennyiségben B1, 

B2, B3, B5, B6, C-vitamint. 

Antiszeptikus, vagyis baktériumölő hatása van. Ezt a tulajdonságát már rég óta ismerték, a 

háborúk során sebek fertőtlenítésére használták. A középkor patikáiban sok betegség ellen 

kínálták. A népi gyógyászatban pedig fájdalomcsillapítóként és köptetőként alkalmazták. A 

méz természetes "antibiotikum". 

 

 

A méz bőrre kifejtett hatása 

A mézben rejlő jótékony anyagok hatására a bőr megfiatalodik, puhává, simává és 

egészségessé teszi a bőrfelületet. Megerősíti a testkontúrokat, feszessé teszi a bőrt, javítja 

rugalmasságát. 

 

 



 

A méz 17+1 jótékony hatásai a szervezetre: 

1. Gyönyörű bőr: 

A méz csodákat művel a bőrrel. A méz öregedés gátló és kitűnően hidratál. Gazdag 

antioxidánsokban, amelyeknek antimikróbás hatása van. Ez védi a bőrt a káros UV sugaraktól 

és segít a bőr megfiatalításában. A méz hidratálja a bőrt, amely így rugalmas marad. Az ókori 

hölgyek előszeretettel használtak mézet és tejet, hogy a bőrük fiatal, ragyogó és sima maradjon. 

2. Pattanások ellen: 

A méz kitűnően kezeli a pattanásokat, melyek a bőrön felgyülemlett zsír és kosz miatt 

keletkeznek. A méz magába szívja ezeket, tehát úgy funkcionál, mint egy ideális arctisztító. A 

méz természetes fertőtlenítő, nyugtatja és gyógyítja a bőrt. 

3. Egészséges haj: 

A méz jó hatással van a száraz, töredezett és fakó hajra. Helyreállítja a haj hidratáltságát, és 

segít megszabadulni a száraz és viszketést okozó korpától. A haj tiszta, fényes és egészséges 

lesz tőle. 

4. A méz hatása a szemekre: 

Talán meglepő, de a méz a szemek ápolására is használható. Az ókori egyiptomiak és indiaiak 

jól ismerték a méz szemre gyakorolt jótékony hatását. Ha naponta alkalmazzák, a méz javítja a 

látást. A méz segít az olyan szemfertőzések kezelésében, minta szemek pirossága és viszketése, 

kötőhártya gyulladás és más hasonló fertőzések. A külsőleg és belsőleg használt méz megelőzi 

a kezdeti szakaszban lévő zöld hályog és szürke hályog kialakulását. 

5. Szabályozza a cukorbetegséget: 

A méz hatékony a cukorbetegség kezelésében. Gazdag olyan természetes cukrokban, mint a 

glükóz, fruktóz, alapvető vitaminok és ásványi anyagok (kis mennyiségben réz, jód és cink). A 

méz sokkal egészségesebb, mint a kristálycukor vagy a természetes édesítőszerek. Mivel a 

cukorbetegség típusa és súlyossága mindenkinél más, először érdemes kikérni a háziorvos 

tanácsát, mennyi méz fogyasztható biztonsággal. 

6. Csökkenti a szívbaj kockázatát: 

A méz hozzájárul az egészséges szívhez, mivel javítja a vérkeringést és így megakadályozza az 

erek elzáródását. Ez valószínűleg annak az oka, hogy a méz csökkenti a káros koleszterin és 

egyidejűleg növeli az egészséges koleszterin tartalmat a vérben, illetve eltávolítja az érfalakra 

tapadt koleszterint. A fahéjjal kevert méz revitalizálja a szív artériáit és vénáit, és akár 10%-kal 

is csökkentheti a vér koleszterinszintjét. 

 

 



 

7. Segíti a fogyást: 

Igyon minden nap mézes-citromos meleg vizet üres gyomorra, ami a fogyás és a méregtelenítő 

kúrák egyik fontos alappillére. Tisztítja a májat, eltávolítja a méreganyagokat és kimossa a zsírt 

a szervezetből. Az optimális hatás érdekében helyettesítheti a kristálycukrot és a mesterséges 

édesítő-szereket mézzel. Arra viszont figyeljen, hogy mértékkel fogyassza, mivel egy evőkanál 

méz körülbelül 63 kalóriát tartalmaz. 

8. Erősíti az immunrendszert: 

A méz antibakteriális és antioxidáns tulajdonságai miatt erősíti az immunrendszert. Számos 

betegséget távol tart a szervezettől, mint például az influenzát, megfázást, stb. Magas 

vitamintartalma miatt az akácméz, konzervált beltartalmi értékei miatt a repceméz, széleskörű 

hatóanyag-tartalma miatt pedig a vegyes virág-méz is javasolt immunerősítő-kúrákhoz. 

Immunrendszere erősítéséhez keverjen össze 1-2 evőkanál mézet meleg vízzel, és éhgyomorra 

igya meg. Ha friss citromlevet és egy csipet fahéjat is ad hozzá, az ital még hatékonyabb lesz. 

9. Köhögés és torokfájás kezelése: 

A méz hatékonyan csökkenti a köhögést és nyugtatja a fájó torkot. Adja teához vagy meleg 

citromos vízhez, hogy enyhítsen a köhögésen és a torokgyulladáson. A méz olyan 

gyermekeknek is hasznos, akik éjszakai köhögéssel és felső-légúti fertőzéssel küzdenek. 

Lefekvés előtt adjon a gyermekeknek két teáskanál mézet. A napraforgóméz mechanikai úton, 

az akácméz és a repceméz a fertőtlenítő hatása révén segít a torokfájáson. 

10. A méz hatása megfázásra: 

Langyos teába keverve a megfázás minden tünetét enyhíti. Bármelyik méz jó választás, de az 

akácmézet tartják a leghatékonyabb segítségnek. 

11. Természetes sebgyógyító: 

A méz antibakteriális hatása miatt kitűnően gyógyítja az égéseket, vágásokat és sebeket. 

Időszakosan vigye fel a horzsolásokra, felszakadt sebekre vagy akár a kisebesedett mellbimbóra 

is; a méz elősegíti a bőr gyors gyógyulását és enyhíti a fájdalmat. Ha nyílt sebeken használ 

mézet, a sebek sterilek maradnak és nem fertőződnek tovább vagy üszkösödnek el. Ez a 

baktérium-ölő enzimnek, az inhibitornak köszönhető, ami csak a lépes mézben található meg. 

Sajnos az inhibitor könnyen megsemmisül pasztörizálás közben. A jó baktériumölő hatású, 

ugyanakkor kedvező árú vegyes virágméz alkalmas leginkább a horzsolt sebek külsőleges 

kezelésére (a mézzel beborított felületet nem kell bekötözni). 

12. Enyhíti a gyomorrontást/emésztési zavart: 

A mézet évszázadok óta használják emésztési problémákra. A méz fertőtlenítő tulajdonságai 

enyhítik a gyomorsavat és javítják az emésztést. A méz a gyomorban felszabaduló gázokat is 



 

semlegesíti, így kifejezetten nyugtatja a gyomrot. Kitűnő fekélyek, székrekedés és hányinger 

ellen. A mézes tea enyhíti az emésztési problémákat. Nehéz ételek előtt legjobb, ha elfogyaszt 

1-2 evőkanál mézet, így elkerülheti a gyomorrontást. Ha már túl sokat evett, keverjen mézet és 

citromot meleg vízhez és igya meg, mivel a keverék segíti a bélmozgást. Egyértelműen a 

repceméz preferálandó az érzékeny gyomor kezelésére. Ha az valamiért nem kívánatos, az 

akácméz megér egy próbát, de napraforgó-mézet kifejezetten tilos érzékeny gyomorral 

fogyasztani. 

13. A méz hatása csontproblémákra: 

Egyértelműen az akácméz van a legjobb hatással csontképzési zavarokra, mégpedig magas 

kalcium tartalma miatt. 

14. Méz hatásai vérszegénység esetén: 

Magas vastartalma miatt az akácméz és a repceméz a megfelelő választás. 

15. A méz gyógyhatása férfiproblémákra (prosztata, vizelési nehézségek): 

A napraforgóméz támogatja leghatékonyabban az ilyen kezeléseket, a napra-forgómaghoz 

hasonló beltartalmi értékek miatt. 

16. A méz és a méregtelenítés: 

Kálium és kéntartalma miatt az akácmézet ajánljuk leginkább méregtelenítésre. 

17. Méz az antioxidáns kúra támogatásához: 

Magas E-vitamin tartalma miatt a napraforgóméz a leginkább javasolt antioxidáns kúra 

támogatásához.  

+1.) Méz jótékony hatásai az általános egészségmegőrzésre: Az olcsó, ám mégis sokféle nektár 

hasznos beltartalmi értékét ötvöző vegyes virágméz kitűnő választás az általános 

egészségmegőrzés támogatására. 

 


