
AJURVÉDSKE TECHNIKY 

➢ Nakoľko sa zaoberám arómaterapiou, fitoterapiou pri masážach  

pracujem so základnými olejmi, ktoré obohacujem o esenciálne oleje 

terapeutickej rady. Masáži predchádza krátka diagnostika (základné údaje 

o zdravotnom stave a Váš súhlas, prípadne vyplníme dotazník), kde usúdim aký 

olej je pre Vás vhodný. Oleje si pripravujem so slovenských liečivých byliniek 

v niektorých prípadoch s indických byliniek, ktoré liečivý účinok procedúr 

mnohonásobne zvyšujú. Pri masážnych technikách pracujem aj s bylinnými 

mešcami, ktoré sa aktuálne pred procedúrou naparujú a už ich vôňa vás 

rozmaznáva. Uvoľnenie svalstva a celkové prekrvenie organizmu nastane 

prostredníctvom liečivého tepla naparených mešcov, teplým olejom, kde liečivé 

látky preniknú do hlbších vrstiev kože. Záver je o celkovej harmónií tela, (pár 

minút po masáži necháme doznieť účinky masáže na telo v zábale pri meditačnej 

hudbe.  

➢ Je možná masáž s produktom Ajurghí- špeciálna zmes na bolesť kĺbov, svalstva (GHÍ , 

indickými bylinkami. Vyrábam si maslo GHÍ doma do ktorého pridávam bylinky prípadne 

čisté na použitie v kuchyni na prípravu výživných jedál.   

➢ Na špeciálne techniky  (Shirodhara  olej macerujem vopred – sézamový olej s bylinkou 

Brahmi - Pupočník ázijský (Centella asiatica) používa sa na zvýšenie vitality, priaznivo pôsobí 

proti mentálnemu stresu, pri depresiách, strachu, negatívnych emóciách a nedostatku 

koncentrácie. Bylina priaznivo ovplyvňuje pamäť, mentálnu a emočnú rovnováhu a je bohatá 

na vitamín C. 

     Ájurvédská masáž sa od iných masáži líši tým, že dáva dôraz určité časti tela a postupnosť 

jednotlivých masážnych postupov. Ájurvéda kladie väčší dôraz na masáž hlavy a používanie oleja vo 

vnútri ucha formou namočeného tampónu. Veľký význam má taktiež masáž palcov na nohe a chodidiel 

– reflexná masáž. Masáž je obvykle energická a osviežujúca, masírovaný mení niekoľkokrát pozíciu. 

Zahrnuje taktiež stláčanie tlakových marmových bodov, v ktorých sa križujú energetické dráhy. 

Blokácie na týchto dráhach obmedzujú činnosť organizmu, masáž ich pomáha uvoľniť.  

Účinky ájurvédskej masáže:  

➢ pomáha zharmonizovať tri telesné šťavy (doši)  bioenergie,  v ktorých sú obsiahnuté živly 

zeme - Váta, Pitta a Kapha zlepšuje krvný obeh a dýchací systém  

➢ dodáva telu viac čerstvého kyslíku, životnej energie, výživné látky  

➢ uvoľňuje svaly, nervy, kosti a celé telo  

➢ pomáha tráviacemu systému udržať rovnováhu, cirkuláciu plynov v tele  

➢ vyplavuje toxíny a odpadové látky  

➢ navodzuje hlboký spánok, zvyšuje chuť k jedlu  

➢ prináša pocit radosti zo života  

➢ stupňuje celkový pocit telesnej a duševnej pohody zastavuje predčasné starnutie, redukuje 

vrásky  

➢ zaručuje svalový tonus, vracia kĺbom pohyblivosť masírovaním sa pleť sa stáva hebkejšou  

➢ posilňuje nervy a umožňuje telu zachovať si správny tvar a pružnosť  

➢ využíva sa pri nespavosti, artritíde, obezite, dne, kolísavom krvnom tlaku, astme, detskej 

obrne  

➢ pôsobí proti bolestiam hlavy  

➢ zvyšuje produkciu bielych krviniek a protilátok, ktoré posilňujú odolnosť voči vírusom a 

infekciám  

➢ pomáha obrannému mechanizmu tela a imunitnému systému  

➢ zvyšuje schopnosť organizmu prispôsobiť sa náhlym zmenám teploty a zmenám prostredia  

➢ stupňuje celkový pocit telesnej a duševnej pohody harmonizuje  

 

 



     AJURVÉDA - MASÁŽ BYLINNÝMI VRECÚŠKAMI A OLEJMI - PINDASVEDAN 

Masáž bylinnými vrecúškami „Hra byliniek“, Pindasvedan 

Bylinky a ich známa vôňa Vás uvoľní. Kombinácia aróma olejov, kokosový olej, sezamový olej, 

mandľový, kombinácia santalového dreva, jazmínu a bylinného vrecúška uvedie Vaše telo do príjemnej 

relaxácie a v rukách profesionálneho maséra Vám do tela vpustí zdravie z prírody. Pomôže Vám zbaviť 

sa bolesti chrbta, uvoľní Vás a umožní Vám potrebný oddych pre telo aj dušu. Pri masáži sa používajú 

bylinné mešce, ktoré sú naplnené zmesou bylín. Masáž bylinnými mešcami sa radí medzi detoxikačné 

masáže a relaxačné ošetrenie. Pri masáži sa uvoľňujú endorfíny (hormóny šťastia). Bylinné mešce sú 

nahrievané v pare a prikladajú sa na telo. Bylinky ukryté vo vrecúškach sa na Vašom tele „hrajú“ a ich 

dotyky potešia všetky Vaše zmysly.  

Indikácie: (odporúčame pri)  

➢ bolestivosť svalov, kĺbov a šliach,  

➢ bolesti chrbta, šije, svalov a hlavy  

➢ odbúrava odpadové látky  

     Uvedená technika sa medzi považuje aj za detoxikačnú. Rozhodne ju doporučujeme aj ako relaxačné 

ošetrenie. Mešce, ktoré sú nahrievané v pare, alebo oleji sa prikladajú na telo, takže nielen čistíte 

organizmus, ale zároveň nádherne odpočívate. Masáž bylinnými mešcami je obzvlášť silná a 

prečisťujúca masáž, ktorá prečisťuje Váš imunitný a lymfatický systém. Bylinné mešce odstraňujú 

odumreté bunky, regenerujú, povzbudzujú látkovú výmenu, zlepšujú prekrvenie a pomáhajú 

masírovanému dosiahnuť rovnováhu tela a duše. Je jednou z najstarších liečebných metód. Pochádza z 

Indie, prvé počiatky sú zaznamenané pred 5000 rokmi a používa sa dodnes. Zaoberá sa telesným, 

duševným aj duchovným zdravím a harmóniou. Často sa preto nazýva „matkou medicíny“. Fyzicky 

pomáha všetkým systémom tela - imunitnému, dýchaciemu, nervovému, endokrinnému, pohybovému, 

tráviacemu, taktiež lymfatickému a krvnému obehu.  

     Cieľom ajurvédy je prečistiť organizmus a dostať jedinca do harmonického stavu. Po ajurvédskej 

olejovej masáži celého tela organizmus nazbiera energiu a zároveň sa zbaví všetkých škodlivín. 

Základnou procedúrou je masáž teplým, sezamovým alebo iným bylinným olejom. Masíruje sa hlava, 

tvár a celé telo (prípadne podľa požiadavky klienta). Taktiež napomáha odplavovaniu škodlivých látok 

z tela. Masáž odstraňuje stres a psychickú únavu, zvyšuje obranyschopnosť organizmu. 

Pindasvedan  je jemná masáž vykonávaná pomocou bylinných, prípadne semiačkami plnených 

plátenných vrecúšok, ktoré sa prikladajú na bolestivé miesta. Kombinuje sa s celotelovou olejovou 

masážou. Výrazne prehrieva, posilňuje imunitu, zjemňuje pokožku. /účinky bylinných extraktov 

zmierňujú bolesť, pôsobia relaxačne. Používané liečivé oleje, ktoré sa pri procedúre používajú hĺbkovo 

čistia krv, udržujú pevnosť svalových a spojivových tkanív. 

 

Praktimed, spol. s.r.o. MUDr. Miroslav Kvočik, Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka, 

 pracovisko - Nábrežná č. 5, 971 01 Prievidza, 0905347996, praktimedspol@gmail.sk,  

internetová stránka :www. sanavita.sk 
 

Cena masáže: 90 minút/ 45 €/ 6 až 9 mešcov   

Celkový čas masáže aj s prípravou 90 min../naparovanie bylinných 

mešcov, nahrievanie oleja, je potrebné priniesť so sebou náhradné 

oblečenie, nakoľko po masáži je vhodné olej nechať pôsobiť. 
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                             AJURVÉDA – ABHYANGA ajurvédska olejová masáž 

Abhyanga: v sanskrite znamená slovo "abhyangam" masírovať. Už tisíce rokov sa používa na získanie 

zdravia, zlepšenie spánku a dlhovekosť.  

Je to základná ozdravujúca veľmi účinná, hlboko relaxačná ajurvédska olejová masáž, ktorá je zameraná 

na celé telo, hlavu, chodidlá a dlane. Masáž posilňuje nervový a imunitný systém, odstraňuje poruchy 

spánku, napätie a úzkostlivé stavy.  

Postup: Výber masážneho oleja ako aj dĺžka masáže je volená individuálne s ohľadom na zdravotný 

stav. Výber vhodného oleja je možné prispôsobiť z hľadiska bioenergie klienta pokiaľ bol pulzovo 

diagnostikovaný /Vata, Pita, Kapha/. Teplým liečivým olejom sa masírujú "marmové body", uzlové 

body, či križovatky prúdenia energie v organizme. Použitý olej výrazne zjemní pokožku, dodá jej 

elasticitu.  Masáž nie je tlaková, ale jemná a uvoľňujúca. Po masáži je dôležité nechať olej vstrebať do 

pokožky. Zabezpečíme tým maximálny liečivý účinok terapie. 

Indikácia: Abhyanga zvyšuje produkciu bielych krviniek a protilátok, ktoré zabezpečujú ochranu proti 

vírusom a chorobám. Terapeuticky sa využíva pri liečbe artritídy, kolísavého krvného tlaku, astmy, 

detskej obrne, degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu.  

Odporúčame: pravidelné opakovanie masáží, nakoľko sa z tela uvoľnia toxíny, zlepší sa funkcia 

obehového systému, uvoľní sa zatuhnuté svalstvo, kĺby. Blahodarne oživuje organizmus, spomaľuje 

proces starnutia a dodáva vitalitu. Zvyšuje funkčnosť svalstva, zjemňuje pleť a pôsobí priaznivo na 

kvalitu pokožky.  

Cena masáže: 60 minút/ 30€ 

➢ cena môže byť upravená podľa druhu použitého oleja, pridanie esenciálneho oleja 

 

                           AJURVÉDA – SHIRODHARA masáž tretieho oka 

Shirodhara (Širodara): v sanskrite znamená „shiro“ – hlava a „dhara“ – tok., tzv“masáž tretieho oka 
Je to neobyčajne účinná relaxačná technika, pri ktorej prichádza k hlbokému uvoľneniu nervového 

systému Shirodhara je obľúbená pre vysoko relaxačné a uvoľňujúce účinky, celkovo upokojuje 

myseľ a uvoľňuje stres. Uvádza TELO A MYSEĽ DO ROVNOVÁHY 

Postup: Procedúra prebieha v polohe ležmo. Pramienok teplého liečivého oleja jemným veľmi 

pomalým prúdom steká na čelo v mieste tzv. tretieho oka /stred medzi očami nad koreňom nosa/ cez 

temeno hlavy, vlasy z nádoby na stojane umiestnenej nad hlavou masírovaného. V priebehu prúdenia 

oleja sa niekoľkokrát premasíruje celá hlava /vyživuje vlasy,, vlasovú pokožku, spomaľuje šedivenie, 

podporuje rast vlasov.  

Indikácia: Shirodhara je jednou z najúčinnejších ájurvédskych techník pre odstránenie bolestí hlavy, 

migrény, stes, napätie, bolestí krčnej chrbtice. Je to terapia veľmi  účinná pri liečbe porúch spánku, pri 

únave spôsobenej mentálnym vypätím, poruchách nervového systému. Prispieva k liečbe viacerých 

ochorení spojených s ochorením očí, uší, nosa, hrdla. Podporuje krvný obeh, zlepšuje pamäť, Považuje 

sa za omladzovaciu a očistnú procedúru. Okrem toho má aj podporné účinky pre krvný obeh/znižuje 

vysoký krvný obeh/, pôsobí na astmu, pozitívne ovplyvňuje cukrovku, znižuje cholesterol, podporuje 

liečenie žalúdočných vredov, pôsobí na zväčšenú prostatu pomáha pri reumatizme. 

Cena masáže: 60 minút/ 45 € 

Odporúčame: z hľadiska relaxácie je postačujúce Shirodharu v intervale 1x za mesiac prípadne podľa potreby. 

Z hľadiska liečebných účinkov – pri ľahších príznakoch ochorení 1x týždenne, pri vážnejších prejavoch 

spomínaných ochorení sa odporúča masáž v 14 – 21 dňovej kúre a s individuálnym prístupom lekára / pri 

uvedenom postupe je upravená znížená cena masáží/. Terapia je vhodná pre deti od 10 rokov 

 



                       KOMBINÁCIE  MASÁŽNYCH  TECHNÍK  NA  OBJEDNÁVKU 

 

Abhyangam 45min./olej mandľový 

Shirodhara   55min./ sezamový olej, Brahmi bylina, masáž hlavy 

100min/65€ - čistý čas masáže 

Celkový čas masáže aj s prípravou 120 min., /príprava teplého oleja 

 

Masáž chrbta 20min./ mandľový olej s pridaním esenciálneho oleja na uvoľnenie svalstva 

Shirodhara   55min. 

75min/ 55€ - čistý čas masáže 

Celkový čas masáže aj s prípravou 90 min.,/príprava teplého oleja 

 

Masáž tváre 20min./miešaný olej podľa typu pleti 

Shirodhara   55min. 

75min/ 49€ 

Celkový čas masáže aj s prípravou 90 min.,/príprava teplého oleja 

 

Masáž chodidlá 20min. 

Shirodhara   55min. 

75min/ 55€ 

Celkový čas masáže aj s prípravou 90 min.,/príprava teplého oleja 

 

       PREHĽAD možných ajurvédskych procedúr: uvedené sú z hľadiska prehľadu, aké     

symptómy zdravotného stavu človeka je možné ajurvédskou technikou  podporiť . 

 

Dhanya Kizhi - takzvané suché terapeutické potenie. Je vyvolané masírovaním tela v horúcom oleji 

zohriatymi bavlnenými zväzkami, v ktorých sú uložené sušené obilniny a strukoviny. 

Indikácia: je účinná pri znižovaní bolesti a zápalov v kĺboch, krku a dolnej časti chrbta. 

Gala Vasthi - kruhová nádoba vyrobená z pšeničného cesta je položená na zadnej strane krku. Následne 

sú do nej pomaly liate vlažné, špeciálne pripravené rastlinné oleje. 

Indikácie: účinná pri bolesti, stuhnutosti a degeneratívnych zmenách a poraneniach krčnej chrbtice. 

 

Ela Kizhi - masáž tela  zahriatymi  bavlnenými vreckami, v ktorých sú uložené sušené byliny 

a prášky.  Pred masírovaním sú   vrecká namočené do horúcich olejov. 

Indikácie: účinná pri bolesti krku, chrbta,  kĺbov. Používa sa aj pri liečení stresu a omladzovacích 

terapiách. 

 

Nasyam - terapia, pri ktorej sa do nosných dierok kvapkajú liečivé oleje, alebo rastlinné šťavy. 

Indikácie: ochrnutie tváre, zápal prínosových dutín, migréna,  degeneratívne ochorenia chrbtice. 

 

Njavara Kizhi - terapia suchým potením, ktorá je  vyvolaná masírovaním tela v horúcom oleji 

zohriatymi  bavlnenými vreckami.  V nich je uložená špeciálna ryža uvarená v mlieku a bylinných 

odvaroch. 

Indikácie:  účinná pri liečení všetkých druhov reumatizmu, bolestiach krčnej chrbtice. Používa sa aj pri 

omladzovacích terapiách. 

 

Siro Vashi  - Vlažný rastlinný olej sa naleje do uzatvorenej nádoby namontovanej na hlave. 

Indikácia: používa sa napríklad  pri liečení ochrnutia lícneho nervu, migréne, nespavosti, Parkinsonovej 

chorobe. 

Thakra Dhara - liečivé mlieko, cmar a rastlinné oleje sú pomalým prúdom nepretržite liate na miesto 

nachádzajúce sa uprostred čela. 

Indikácie:kožné ochorenie, nespavosť, stres, problémy s koncentráciou. 



Janu Vasthi - kruhová nádoba vyrobená z pšeničného cesta je položená na kolená. Pomaly sa do nej 

lejú teplé oleje pripravené z listov liečivých rastlín. 

Indikácie: bolesti, stuhnutosť  kĺbov , artróza, problémami zo šľachami. 

Shirodhara - liečivý olej sa pomalým nepretržitým prúdom leje do stredu čela. 

Indikácie: nespavosť, migréna, Parkinsonova choroba, porucha sluchu, pomáha odbúravať stres 

a zlepšuje koncentráciu. 

Pizhichil - teplé liečivé  oleje sa lejú na telo. 

Indikácie: ochrnutie, bolesti chrbta a krčnej chrbtice, zlepšenie krvného obehu, znižuje bolesti 

a zápal.  Používa sa pri omladzovacích procedúrach. 

Udvarthanam - Masáž špeciálnymi olejmi a bylinnými práškami. 

Indikácie: celulitída, omladzovacie procedúry, redukcia tuku, zlepšenie krvného obehu. 

 

Spriahadiel Vasthi - kruhová nádoba vyrobená z pšeničného cesta je položená na dolnej časti chrbta. 

Vlažný olej vyrobený z bylín sa do nej pomaly vlieva. 

Indikácie: bolesti chrbta, stuhnutosť, artróza, ischias. 

 

Karaskara Ksheera Dhara - bylinný odvar pripravený v mlieku sa v pomalom, nepretržitom prúde 

leje na telo. 

Indikácie: zlepšenie krvného obehu, znižovanie bolesti a zápalu. 

Dhanyamala Dhara - bylinný odvar sa v nepretržitom, pomalom prúde leje na telo. Odvar je pripravený 

z obilnín, citrusových plodov, ryže, prosa, sušeného zázvoru a ďalších prírodných produktov. 

Indikácie: omladzovací proces, zlepšenie prekrvenia tela, zníženie bolesti a zápalu. 

 

Halapothichil - pasta vyrobená z bylín a cmaru je potieraná po celej hlave. 

Indikácie: nespavosť, stres, únava, niektoré duševné choroby. 

Tarpanam - liečivý odvar sa nalieva v kútikoch očí. 

Indikácie: posilňuje optické nervy, chladivý účinok na oči. V našich podmienka je možné uvedenú 

procerúru poskytnúť. Odporúčam piť bylinku Očianku a preventívne ju aj popíjať. 

Abhyangam - Omladzujúca masáž. Liečivý teplý olej je jemne nanášaný na celé telo. 

Indikácie: bolesti chrbta, stimulácia energetických bodov, využíva sa pri omladzovacích procedúrach, 

pomáha pri liečení nespavosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktimed, spol. s.r.o. MUDr. Miroslav Kvočik, Bojnická cesta 26/11, 972 17 Kanianka, 
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