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Masajul tesutului profund  

  „Deep tissue” este una dintre ultimele tehnici în materie de masaj care se 
realizează pe straturile musculare profunde, contra fibrei musculare a tendoanelor şi 
fasciilor (înveliş care acoperă muşchii). Acest masaj se face în cazuri de tensiune 
musculară cronică, folosind tehnici realizate atât într-un ritm lent, cât şi într-unul 
profund, pentru a distruge astfel ţesutul fibros.                     

               

 „Deep tissue”  se concentrează de obicei, pe mai multe domenii specifice şi 
poate cauza unele dureri în timpul sau imediat după masaj. Oricum, daca masajul 
este facut corect, va veti simti mai bine în termen de o zi sau două. este benefic 
pentru sănătatea dumneavoastră.  

                  

 „Deep tissue” ajută la eliminarea toxinelor din organism. Alimentaţia 
dezechilibrată, fumatul şi poluarea atmosferică din oraşe, alături de sedentarism şi 
lipsa cantităţii necesare de apă pot determina oboseală musculară. Aceasta se traduce 
printr-o serie de reacţii apărute în organism care provoacă acumularea de toxine. La 
rândul său, excesul de toxine contribuie la îmbătrânirea prematură şi la apariţia unor 
boli pe care, de obicei, le asociem cu vârsta. Toxinele se acumulează în muşchi, unde, 
combinându-se cu diferite reziduuri de metabolism formează         structuri tari, 
fibroase, care duc la o scădere a elasticităţii muşchiului şi provoacă inflamaţii locale 
mai mult sau mai puţin dureroase. Toxinele rezultate în urma unei alimentaţii 
nesănătoase fac ravagii în organism şi, implicit, în muşchi. Odată ce muşchiul devine 
însă intoxicat cu diferiţi produşi (de la toxine din alimentaţie şi până la produşi 
reziduali proprii), acesta nu mai poate primi cantitatea necesară de sânge şi, astfel, 
nu va mai avea nici cantitatea optimă de oxigen şi de nutrienţi. În acelaşi timp, spune 
terapeutul, nici circulaţia limfatică corespunzătoare de curăţarea muşchiului nu va 
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mai fi cea adecvată. Ca reacţie la aceste procese, muşchiul va începe să producă ţesut 
necontractil, care să nu necesite toate aceste procese ce ţin de o irigare bună şi, astfel, 
ia naştere acest ţesut fibros, numit miofibroza. Acest proces determină efecte 
negative în lanţ nu numai asupra muşchilor, dar şi a tendoanelor şi a structurilor 
articulare, conducând, în timp, la scăderea gradelor de mobilitate în articulaţii. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

        

 

 


