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AKO SA ZBAVIŤ DVOJITEJ BRADY ČI OVISNUTÝCH LÍC BEZ PLASTICKÉHO CHIRURGA
Inšpirujte sa príbehmi žien, ktorým pomohla tvárová joga

Napísala Zuzana Ondrisová
Pred pár rokmi ma nadchla metóda prirodzeného omladenia tváre. O jej účinkoch som sa presvedčila sama na sebe. Na
základe mojich skúseností a poznatkov som vytvorila vlastnú metódu cvičenia, ktorá mojim klientom pomáha zbaviť
sadvojitej brady, opuchov pod očami, hlbokých vrások, dokonca umožňuje vrátiť cit do ochrnutej časti tváre. Verím, že
tento eBook bude pre vás inšpiráciou.
Prehlásenie
Do napísania tohto eBooku som investovala veľa času a energie. Preto rešpektujte, prosím, že akékoľvek šírenie tohto eBooku, ako celku alebo jeho časti, je
zakázané a chránené autorským zákonom. Ak sa vám eBook páči a radi by ste ho dopriali aj vašim priateľom, pošlite im odkaz na moje stránky
tvarovajoga.sk, kde si ho môžu zdarma stiahnuť. Akékoľvek použitie informácií z tohto materiálu a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich
rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. . Sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k tejto tematike.
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Ďakujem vám, že čítate tieto riadky. Ak ste aj vy zástancom neinvazívnych metód a spôsobov omladnutia,
ste na správnej adrese. Pripravila som pre vás dôležité informácie o tvárovej joge a príbehy žien, ktorým
tvárová joga pomohla dosiahnuť viditeľné výsledky.
Cieľom tohto eBooku je jednoducho vysvetliť a ukázať na konkrétnych príkladoch účinky cvičenia tvárovej
jogy. Tejto problematike sa venujem od roku 2013. Doteraz som si na sebe vyskúšala mnoho praktických
cvičení, preštudovala som viaceré techniky niekoľkých svetových cvičiteliek tvárovej jogy či gymnastiky.
Skúsila som aj rôzne masáže a nielen ja, ale aj moje klientky skonštatovali, že to funguje.
Poďme ale pár rokov späť, keď som sa jedného dňa pozrela na seba do zrkadla a zhodnotila som, že na tvári
sa mi prejavilo niekoľko príznakov starnutia vyžarovanie mojej tváre bolo smutné a ustarostené. S tým
stavom som rozhodne chcela niečo urobiť. Absolvovala som intenzívny kurz cvičenia aj teórie, získala som
akreditáciu a začala som na sebe pracovať. Na základe naštudovaných informácií a v praxi odskúšaných na
sebe a mojich klientkach, som vytvorila program pre základný
a kondičný kurz.
Teraz sa však pustime spolu do objasnenia pojmu tvárová joga.
Želám vám príjemné a inšpiratívne čítanie! 
Zuzana Ondrisová
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Ak by vás pri čítaní napadla nejaká otázka, alebo vám
niečo nebude jasné, pokojne mi napíšte. Ak aj otázku
nemáte, poteším sa, ak mi napíšete, ako vám eBook
pomohol , čo sa vám v ňom páčilo, alebo čo by ste
potrebovali vysvetliť. Píšte mi na email
zuzka@tvarovajoga.sk
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1.Tvár robí prvý dojem
Poznáte to, niekto vstúpi do miestnosti a prvé, čo vás na danom človeku zaujme, je jeho tvár. Vidieť ju aj
v zime, hoci nosíme čiapku a šál. Práve podľa tváre si vždy urobíte prvý dojem. Veľa ľudí venuje pozornosť
kozmetike, mejkapu a vlasom, chodíme do posilňovne, beháme, cvičíme jogu, pilates, ale svaly na tvári
„nešportujú“ , nevieme totiž, že sa s nimi dá cvičiť. A celé je to pritom úplne jednoduché a vlastne aj
prirodzené.

1.1.Starnutie tváre a jeho príznaky
Už po 25-tom roku života začína nenápadná, pomalá, ale nezvratná erózia svalstva na tele a tvári.
Predlžuje sa doba obnovy pokožky, znižuje sa prirodzená tvorba kolagénu a elastínu a to všetko vedie k
znižovaniu pružnosti pokožky. Keďže svaly na tvári sú s kožou spojené priamo, ochabovanie svalstva
spôsobí ovísanie kože. Typickými príznakmi starnutia tváre sú :






ovisnuté horné viečka, opuchy pod očami
dvojitá brada
hlboká nazolabiálna vráska (vráska vedúca od nosa až ku kútikom úst )
ovisnuté kútiky úst
ovisnuté líca a uvoľnené kontúry tváre
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1.2 Invazívne a neinvazívne spôsoby odstránenia problematických partií
Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť spomínané prejavy starnutia a ochabovania svalstva, ako
dosiahnuť tzv. „ omladenie“ tváre. Máme na výber z rôznych možností. Pozrime sa najskôr na invazívne :
Invazívny spôsob znamená priamy zásah do pokožky, či už injekciou alebo skalpelom. Výhodou tejto
metódy je, že sa zmena udeje bez akejkoľvek vašej námahy a účinky vidíte prakticky okamžite. Pri takomto
riešení treba počítať s :
 vyššou finančnou náročnosťou – jedna botoxová injekcia stojí viac ako 150 EUR
 možnými vedľajšími účinkami
Neinvazívny spôsob je prirodzený spôsob omladenia tváre, pričom využívame to, čo nám príroda nadelila
a trošku jej v tom pomôžeme . Ako?





správnou starostlivosťou o pokožku
vhodnou kozmetikou a hydratáciou pokožky
pravidelným cvičením a masírovaním tvárových svalov
výberom vhodnej stravy a dodržiavaním pitného režimu
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Prirodzený spôsob je síce beh na dlhé trate, ale je finančne a časovo nenáročný a najmä úplne bez rizika.
Má pozitívne účinky na celé telo a psychiku. Predstava, že zmenu dosiahnete len vďaka sebe a svojej
snahe, je predsa úžasná!

2. Tvárová joga
Tvárová joga je jedným z najprirodzenejších a účinných spôsobov, ako spomaliť starnutie, prípadne
odstrániť jeho prejavy. Ide o súbor cvičení a masáží, pri ktorých dochádza k opakovanému napínaniu
a uvoľňovaniu svalov. Počas toho sa :





regenerujú svaly
krvou sa do svalov dostáva viac kyslíka, vitamínov a minerálov
pokožka sa napne
naštartuje sa prirodzená tvorba kolagénu a elastínu

2.1 Ako funguje ?
Veľmi jednoducho. Tak, ako je možné cvičiť a formovať svaly na tele, tak je možné praktizovať to aj so
svalmi na tvári. Keď necvičíme , svaly ochabujú a strácajú pružnosť. Na tvári tento jav vidieť skôr, lebo svaly
sú spojené s kožou priamo, preto je atrofia svalstva okamžite viditeľná na ovisnutej pokožke.
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Pravidelnou fyzickou aktivitou nútime sval, aby bol pevnejší a pružnejší, to znamená , že si udržiavame tzv.
„svalový tonus“. Ten sa dá dosiahnuť len fyzickou aktivitou. Vďaka cvičeniu tvárovej jogy je možné:









spevniť kontúry tváre
odstrániť dvojitú bradu
vyformovať líca
zoštíhliť krk
eliminovať vrásky okolo očí, nosa a úst
odstrániť alebo zmierniť opuchy pod očami
spevniť horné viečka
rozjasniť a napnúť pokožku

NAUČTE SA CVIČIŤ RAZ
A PROFITUJTE Z TOHO CELÝ
ŽIVOT!

2.2 Benefity cvičenia tvárovej jogy
Pozitív cvičenia je niekoľko, rozdelila som ich do štyroch skupín:
1. Estetické - svaly vyformujeme, cvičením sa napne pokožka a to má za následok zjemnenie alebo
odstránenie vrások
2. Zdravotné - cvičenia rozhýbu lymfu v tvárovej časti a to zrýchľuje odvod toxínov z tela, prečisťuje sa
pleť, cvičenia pomáhajú aj pri vyskakovaní sánky, ochrnutí tvárového svalu, po
operáciách čeľustí, a pod.
3. Psychické - pri cvičení a masážach uvoľňujeme kŕč a stres, niektoré cviky vyvolávajú smiech antidepresívum zdarma 
4. Finančné - šetríme peniaze za botoxové injekcie a zásahy plastického chirurga
© 2016 Zuzana Ondrisová, www.tvarovajoga.sk
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2.3 Pre koho je určená
Cvičenie tvárovej jogy je určené pre každého. Pre ženy i pre mužov. Nezáleží ani na veku. Ideálne je začať
cvičiť okolo 25-teho až 30-teho roku života. Pokojne však môžete začať cvičiť, aj keď máte 65 rokov.
Veľmi praktická na tvárovej joge je možnosť cvičiť KDEKOĽVEK a KEDYKOĽVEK. Nemusíte sa prezliekať do
cvičebného úboru, cvičíte, kedykoľvek si na to spomeniete. Ja cvičím veľmi často pri šoférovaní, keď
pozerám s deťmi rozprávku alebo Večerníček, ráno, keď sa zobudím, alebo večer pred spaním. Úplne
najradšej cvičím popri nordic walkingu, keď už je vonku príjemne, vyjdem do polí a pri rezkom kroku
zapojím aj svaly tváre. Strávim hodinku na čerstvom vzduchu a keď prichádzam domov, mám pocit, že som
„dobila baterky“ úplne každučkej bunke svojho tela.

1 + 3 PRÍBEHY
PRÍBEH č.1 Moja zmena vďaka tvárovej joge
Pamätám si presne, ako keby to bolo dnes, na ten deň, kedy som sa rozhodla, že začnem so sebou niečo
robiť a pustím sa do cvičenia tvárovej jogy. Mala som 35 rokov, dve deti, končila sa mi druhá rodičovská
dovolenka a riešila som, či sa vrátim späť do práce. Jedného dňa som šla navštíviť kolegyne. Pamätám si,
aká som bola v ten deň spokojná a veselá, až do chvíle, kým mi recepčná nepovedala : „Zuzanka, vyzeráš
tak smutne a ustarostene, ty musíš mať nejaké problémy!“ Nielenže ma to zarazilo, ale aj nahnevalo!  Po
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príchode domov som hneď zamierila do kúpeľne pred zrkadlo. Neustále mi totiž vŕtalo v hlave, ako môžem
vyzerať smutná a ustarostená, keď som spokojná, šťastná a mám dobrú náladu? Po pár minútach
študovania tváre som dospela k záveru, že moja kolegyňa mala pravdu a s tou tvárou musím niečo urobiť.
Spomenula som si na kamarátku, o ktorej som vedela, že cvičí tvárovú gymnastiku a vyzerá veľmi dobre.
Zavolala som jej, stretli sme sa, všetko mi porozprávala a aj ukázala cviky. Bolo mi veľmi sympatické, že je to
prirodzený spôsob a záleží len odo mňa, koľko času tomu venujem.
Keď som sa dozvedela o možnosti absolvovať kurz aj s akreditáciou, o mojom ďalšom smerovaní bolo
rozhodnuté. Dlho som totiž chcela robiť niečo zmysluplné a prospešné pre ľudí. Tvárová gymnastika tieto
predpoklady spĺňala.
Začala som navštevovať intenzívny individuálny kurz. Nadobudla som nové teoretické a praktické poznatky.
Až tam som sa naučila pomenovať problémy na svojej tvári.
Okrem toho, že mi vyskakovala sánka, mala som uvoľnené kontúry tváre, ovisnuté horné viečka, ovisnuté
líca, hlbokú nazolabiálnu vrásku (vráska vedúca od nosa až po ústny kútik). Okrem toho bol celkový výraz
mojej tváre takýto:
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DECEMBER 2013

FEBRUÁR 2014

NOVEMBER 2015

Už po troch týždňoch cvičenia prišiel prvý kompliment: „Vyzeráš nejako inak, lepšie ako v lete, čo robíš?“ To
bol pre mňa signál, že sa niečo s mojou tvárou deje. Po dvoch mesiacoch si môj manžel všimol, že sa mi
zjemňuje hlboká vráska vedúca od nosa k ústam. Musím sa priznať, že ma to veľmi prekvapilo. Muži si často
nevšimnú ani zmenu farby vlasov , povzbudilo ma to, cvičila som ďalej. Kamarátky sa ma začali pýtať, čo
robím a čo to vlastne je. Pre mňa to bol signál pustiť sa do tejto práce naplno, a tak som začala organizovať
prvé kurzy. K cvičeniu som postupne pridávala masáže a začala som sa aj viac zaujímať o kozmetiku
a starostlivosť o pleť. Keď sa k tomu pridá aj zdravá strava a pitný režim, na pleti to hneď vidieť.
To, čo teraz robím, je vlastne odovzdávanie mojej osobnej skúsenosti. Mám radosť, keď mi klienti napíšu, že
spozorovali na sebe zmeny, alebo že si ich zmenu všimlo okolie. Túto metódu odporúčam všetkým. Treba to
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skúsiť, pravidelne cvičiť a výsledky sa dostavia. Veď posúďte sami, myslím, že rozdiel na mojej tvári je
očividný.

PRÍBEHY MOJICH KLIENTOK
Skôr, ako sa pustím do písania príbehov, by som sa chcela veľmi pekne poďakovať mojim klientkam Beátke,
Danke a Miške, že boli ochotné podeliť sa so svojimi skúsenosťami s cvičením, fotografiami a úspechmi,
ktoré dosiahli.
1. Beátkina premena
Bea je mladá a sympatická žena, ktorá prišla na môj kurz v apríli 2015. Na jej tvári boli viditeľné mierne
uvoľnené kontúry tváre, prepadnuté líca, smutný a unavený výraz. Absolvovala intenzívny víkendový kurz,
celkovo 9 hodín cvičenia. Ako všetci moji klienti, dostala aj individuálne inštrukcie, aby vedela ako cvičiť
doma a na ktoré partie sa zamerať. Veľmi ma potešilo, že sme s Beou ostali po absolvovaní kurzu v kontakte
a ona mi poslala svoju fotografiu. Na nej je zmena očividná. Po prepadnutých lícach nie je ani stopy.
V auguste mi poslala ďalšiu fotografiu. Z tej mi doslova „padla sánka“ .Po unavenom výraze tváre nie je
ani stopy, Bea doslova žiari!
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APRÍL

JÚN

AUGUST

Keď som sa jej spýtala, čo ju motivovalo prísť na kurz a a aké boli jej očakávania, odpovedala mi takto:
• „ Prečo som šla na kurz? Rada sa učím nové veci, rozširujem si obzory a som rada, keď môžem pre
seba niečo urobiť. Kurz tvárovej jogy som zahliadla nejakou náhodou na Facebooku a keďže som
nemala žiadne plány na víkend, napísala som ti, či máš ešte voľné miesto a mala si . A tak som sa
ocitla v čajovni Shangrila. Moje očakávania boli nielen splnené, ale prekročené. Nečakala som, že to
bude príjemné stretnutie v príjemnej atmosfére čajovne. Musím povedať, že keď som odchádzala v
© 2016 Zuzana Ondrisová, www.tvarovajoga.sk
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nedeľu po poslednom cvičení, usmievala som sa naširoko. Tvárové svaly boli natrénované a úsmev
vznikol automaticky“.
• „Prvý mesiac som cvičila poctivo podľa tvojich inštrukcií, druhý mesiac už menej. Potom cez leto pri
mori zase intenzívne. Môžem potvrdiť, že pri pravidelnom cvičení je zmena viditeľná. Teraz nemám
takú disciplínu, ale keď si pár dní po sebe zacvičím, vidno zmenu okamžite. Tvár žiari, pokožka je
pružnejšia, napnutejšia“
• „Určite toto cvičenie odporúčam, hlavne ženám a aj mužom, prečo nie?  Čím skôr sa s tým začne,
tým lepšie, ale hlavne ide o silu zvyku“.

PRÍBEH č.2 – Ako pomohla tvárová joga pri ochrnutí tvárového nervu
Danka má 53 rokov, pred 17-timi rokmi mala zápal trojklaného nervu a parézu n. facialis – zjednodušene
povedané, ochrnula jej polovica tváre. Vykrivil sa jej ústny kútik, oko, líce sa jej vytiahlo dohora. Deväť
mesiacov bola práceneschopná, chodila na rehabilitácie a masáže. V danom čase sa kvôli ťažkej životnej
situácii v rodine nemohla plne venovať svojmu ochoreniu. Tvár ostala „pokrivená“. Počas celých 17 rokov
Danka hľadala niekoho, kto by jej pomohol zlepšiť výzor. Chcela skúsiť nejakú metódu, ktorá by jej napravila
a narovnala tvár. Vďaka spoločnej kamarátke sme sa zoznámili a pri otázke , či to skúsim, som bez váhania
súhlasila. Bola to pre mňa obrovská výzva. Keďže cvičenia tvárovej jogy vychádzajú z rehabilitačných
cvičení, bola som si istá, že to nemôže uškodiť. O paréze n. facialis som však vedela veľmi málo. Začala som
© 2016 Zuzana Ondrisová, www.tvarovajoga.sk
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študovať na internete a veľa som sa Danky pýtala. Začali sme cvičiť v decembri 2015, pomaly a opatrne.
Potrebovala som zistiť, čo svaly dokážu. Danku som naučila aj jednoduché masáže. Dohodli sme sa, že si
bude každý deň po cvičení zapisovať, či sa niečo zmenilo, pocitovo alebo viditeľne. Odhadovala som, že
prvá zmena nastane tak o mesiac, skutočnosť však bola úplne iná.
Na moje veľké prekvapenie sa citeľné zmeny začali prejavovať už po prvom dni a potom takmer každé 2-3
dni nastával posun. Zhrnula som tie najdôležitejšie pocitové a viditeľné zmeny:
-

šteklenie po celej pravej „chorej“ polovici tváre, celá tvár je „pohyblivejšia, pružnejšia / 1.deň
pri cvičení sa začínajú pohybovať svaly, ktoré sa predtým nehýbali
/ 5.deň
vracia sa cit do „chorého“ líca, keď si ho silnejšie stlačí – cíti bolesť
/ 7.deň
kútik úst na pravej strane je pohyblivejší, pocit rýchlejšieho zatvorenia oka
/ 9.deň
PERLIČKA: karpina v pravom oku - úspech? Áno!
17 rokov sa v oku neobjavila a zrazu je späť! 
/ 10.deň

- jednoduchšie a bez väčšej námahy špúli pery, pri zatváraní očí sa už pohybuje aj líce
/ 14.deň
- pocit rovnomerného úsmevu - Danka mi vysvetlila, že keď sa predtým usmievala,
mala pocit, že kútik úst sa ťahá dole, teraz ten pocit už nemá, navyše sa jej zdá, že kútik
je rovný, úsmev už nevyzerá ako grimasa
/ 21.deň
Dankine zhrnutie po šiestich týždňoch cvičenia
„Za šesť týždňov moje tvárové svaly urobili obrovský pokrok, cítim a vidím na sebe, že sa tvár začína
hýbať celá rovnomerne. Ústa už nie sú také pokrivené, dostávam komplimenty od známych, že
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vyzerám lepšie, už nemám také krivé ústa , omladla som, a podobne. Je to, samozrejme, veľmi
príjemné, ale pre mňa je najdôležitejšie, že sa tie svaly hýbu. Je to neuveriteľné, čo naše telo dokáže a
aký pokrok sa dá urobiť za pár týždňov. Verím tejto metóde a cvičím ďalej“. Danke som odporučila
navštíviť aj fyzioterapeuta. Momentálne dopĺňa cvičenie aj rehabilitačnými a lymfodrenážnymi
masážami.
Poznámka autorky: Danka nesúhlasila s uverejnením svojej fotografie a jej rozhodnutie plne rešpektujem.
Zdieľam s ňou však veľkú radosť, pretože takýto úspech som neočakávala ani vo sne . To len dokazuje, že
naše telo sa, vďaka nášmu úsiliu, dokáže „opraviť samo“. Vážim si Dankinu dôveru a som jej vďačná za
všetky nové skúsenosti a poznatky, ktoré som popri cvičení s ňou nadobudla.
3. Miškina zmena za 6 týždňov
Miška má 24 rokov a len nedávno sa pustila do cvičenia tvárovej jogy. Spýtala som sa jej prečo:
Prvým impulzom pre cvičenie tvárovej jogy bola poznámka môjho známeho, že som zostarla. To ma naozaj
nahnevalo. Pozerala som si svoje fotky a uvedomila som si, že výraz mojej tváre sa naozaj zmenil a trápil ma
aj problém druhej brady.
Rozhodla som sa osloviť Zuzku a absolvovať u nej kurz tvárovej jogy. Momentálne žijem v zahraničí, moji
rodičia ma nevidia každý deň. Bolo pre mňa povzbudením, keď ma uvideli po mesiaci cvičenia a
skonštatovali, že sa mi zlepšili problematické partie – brada a kontúry tváre.
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Miške sa viditeľne zúžila tvár,
začali sa jej formovať kontúry
tváre a „otvorili“ sa jej oči.

3. JANUÁR

21.FEBRUÁR

Dostávam aj komplimenty, že som schudla, ale to je len výsledok cvičenia tváre. Váha o úbytku nehovorí .
Mám z toho radosť , cvičím ďalej a verím, že o pár týždňov dosiahnem ešte lepšie výsledky. Toto cvičenie
vrele odporúčam každému.
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MOJE KLIENTKY NAPÍSALI
Dovolím si uverejniť ešte aspoň zopár vyjadrení ďalších klientok, keďže nie každý chce zverejniť svoje
fotografie. Vybrala som tieto:
 „Ahoj, Zuzi, ďakujem veľmi pekne za všetky potrebné info . Svalovicu som mala teda poriadnu, až sa
mi to nechce veriť, že na tvári máme toľko svalov. Zatiaľ režim dodržiavam, baví ma to. Už teraz, po
týždni, vidím výsledky, opuchy pod očami sú polovičné.
Alžbetka, 26 rokov
 „ Po troch týždňoch pravidelného cvičenia som sa zbavila dvojitej brady, kurz tvárovej jogy bola
výborná investícia“
Majka, 40 rokov
 „ Ahoj, Zuzi, práve som doma docvičila už ôsme cvičenie a urobila som si aj masáž – je super. Dnes
ráno som prvýkrát nemala na čele vrásky po zobudení!!! Som taká šťastná! Aj počas dňa - hoci som
dnes dosť pracovala na PC - som nemala tú výraznú vrásku na čele medzi očami. Už včera sa mi zdalo,
že mám sviežejšiu pleť a to využitie času počas jazdy autom, to nemá chybu!! Stále môžem pre seba
niečo urobiť!
Ľubka, 46 rokov
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Ďakujem, že ste sa dočítali až sem. Ak vás tieto príbehy inšpirovali a máte chuť urobiť niečo pre seba
prirodzeným spôsobom, naučte sa cvičiť podľa inštruktážnych videí v mojom eBooku: Ako omladnúť bez

plastického chirurga
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Ak vám viac vyhovuje kurz, kontaktujte ma emailom na: zuzka@tvarovajoga.sk. Budem rada, keď sa stanete
fanúšikom mojej facebookovej stránky Tvárovájoga, alebo českej facebookovej stranky Obličejová jóga, na
ktorej pravidelne informujem o novinkách a kurzoch.
BONUS odo mňa na záver – Aby ste si už teraz mohli skúsiť, ako pracujú vaše tvárové svaly, dávam tip na
dva jednoduché cviky. Môžete ich začať praktizovať ihneď, hoci aj ráno pri šoférovaní do práce, potešíte
okolie 
1.USMIEVAJTE SA

2.POSIELAJTE BOZKY!
Úsmev je veľmi jednoduchý a
účinný cvik na vyformovanie líc.
Usmejte sa čo najsilnejšie a držte
15 sekúnd, opakujte 5 x.
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