
Roboczy fragment artykułu, który ukazał się w magazynie „SENS” w styczniu 
2012, pod ostatecznym tytułem „Smaczne Kosmetyki”. 

 
Autor: Renata Mazurowska  
Data: Październik 2011 
Tytuł: Kosmetyki do zjedzenia [albo: Nakarmić ciało i duszę]  
 

Kosmetyki i leki z pasieki 
Czekolada relaksuje i uspokaja, działa antydepresyjnie i odchudzająco. Miód – antyseptycznie i 

przeciwbólowo; masaż tym naturalnym nektarem pobudza krążenie i metabolizm, zmniejsza napięcie 
mięsni, regeneruje skórę (…). 

Miód, dzięki bogactwu składników, dodaje też blasku urodzie – wszystkie wiemy, że piękna 
Kleopatra kąpała się w mleku i miodzie Także i dziś spożywczy, dostępny w każdym sklepie miód, 
wykorzystuje się w zabiegach upiększających i relaksujących. – Ciepły miód wspomaga wydzielanie 
gruczołów potowych ułatwiając w ten sposób usuwanie przez skórę szkodliwych toksyn - przekonuje 
dyplomowany masażysta Łukasz Skrzypkowski ze Szczecina. - Masaż miodem oczyszcza lepiej niż 
sauna czy peeling, otwiera pory skóry i sprawia, że skóra lepiej oddycha, jest ujędrniona i elastyczna.  
Pan Łukasz poleca masaż miodem na bóle mięśni, przeziębienia, zmiany skórne, np.  trądzikowe. - 
Doskonale sprawdza się też przy schorzeniach stawów – dodaje. - Rozbija tkankę tłuszczową i 
zmniejsza objawy cellulitu. Miód ma unikatową właściwość – na zdrowych obszarach skóry po prostu 
się wchłania, z chorych miejsc w czasie masażu wydobywa się na powierzchnię brudnoszara 
substancja sugerując, że w organizmie zaistniała nierównowaga energetyczna. 

Miód stosowany wprost na ciało zmniejsza bóle pourazowe, reumatyczne, mięśniowe, pomaga 
przy zwyrodnieniu stawów i kręgosłupa bo usuwa złogi, kwasy organiczne i sole powodujące ból. A 
czy ból duszy miód leczy? Owszem. Zbawiennie wpływa na bezsenność, spadek nastroju, relaksuje, 
redukuje stres, regeneruje skołatane nerwy i siły po wyczerpaniu psychicznym i fizycznym.  – Czy to 
jest masaż miodem czy czekoladą, oddziałujemy na nerwowy układ obwodowy, a przez to pośrednio 
na centralny układ nerwowy – wyjaśnia Łukasz Skrzypkowski. Sam masaż, który oparty jest na dotyku, 
na bliskim kontakcie terapeuty z pacjentem, na odczuwaniu ciepła jakie przekazuje 
terapeuta, powoduje przyjemne doznania i odczucia u pacjenta. To wspaniała forma relaksu, przy 
której można zapomnieć o troskach dnia codziennego i choć na chwilę się odprężyć.  

Masaż miodem może być początkowo nieco bolesny. Podgrzany wysokogatunkowy miód jest 
najpierw wmasowany, następnie wklepywany w skórę, aż do całkowitego wchłonięcia.  

 
 


