
Sveiki atvykę į „Marasil“ grožio pasaulį! 
 
MARASIL KAXA – LIFT QUEEN 2.0. Naujausia versija. Japoniška kokybė.  Unikali 
mikro impulsų ir aukšto dažnio vibracijų kombinacijos technologija.  
 

 
 

KAXA-LIFT QUEEN 2.0. -  tai  unikalus ergonomiškos formos veido masažuoklis, 

kuris padeda atgaivinti veido odą, skatina odos elastingumą. Prietaisas pagamintas 

iš medicininio nerūdijančio plieno ir yra atsparus vandeniui (kategorija IPX5).  

Masažuokis padeda sumažinti odos raukšleles,  šalina patinimą, veikdamas 

problematiškiausias vietas, t.y. kaktą, akių sritį, antakius, odos sritį aplink lūpas, 

skruostus ir smakrą. Viskas, ko Jums reikia, tai 6 minutės per dieną, ir po dviejų 

mėnesių galėsit džiaugtis rezultatu: labiau švytinčia, jaunesne išvaizda. 
 

 

 



DU SPECIALIZUOTI REŽIMAI 

 

 
 
 

 

 

Šilumos režimas (raudonas) 

• Veido odos pakėlimas 

• Padidina Jūsų naudojamų odos priežiūros  priemonių  poveikį 

• Raukšlių mažinimas  

• Veido raumenų masažas  

• Skatina kolageno gamybą 

• Stimuliuoja kraujotaką 

 

 



Natūralus režimas (mėlynas) 

• Pagerina odos tonusą 

• Sumažina akių maišelių paburkimą 

• Sumažina odos porų dydį  

• Atkuria odos elastingumą ir švelnumą 

• Atpalaiduoja, veikdamas masažo akupunktūros taškus 

• Skatina kolageno gamybą 

• Stimuliuoja kraujotaką 

 

Unikalios ergonomiškos formos dėka galima pasiekti visas problemines zonas.  

 

 
 

Darbo zona Nr. 1: tinka akių kontūrui, veido kontūrui, nosies sparnams, lūpoms ir 

kitoms mažoms sritims.  

Darbo zona Nr. 2: tinka veidui, rankoms, kojoms, juosmeniui, blauzdoms ir 

kitoms plačioms sritims.  



Suapvalinti kampai – Darbo zonos Nr. 3 ir Nr. 4: tinka vietai aplink akis, lūpas ir 

kitas mažas sritis, taip pat tiksliniam poveikiui. 

KAIP NAUDOTI 

 Prieš atlikdami procedūrą, turite gerai nusiprausti veidą. Po to turėtumėte 

nusausinti veidą. Norint pasiekti geriausių rezultatų, būtinai užtepkite reikiamą 

kiekį kosmetikos gaminių, tokių kaip kremas, serumas, aliejus ir kt. Puikų efektą 

duoda drėkinančios veido kaukės panaudojimas prieš procedūrą.  

Limfos pabudimas su darbo zona Nr. 1 

1. Prietaisą turėtumėte uždėti ant viršutinio skruosto (virš burnos kampų) šalia 

smilkinių ir judinti prietaisą viršutinio skruosto srityje link burnos.  

2. Padėkite prietaisą šalia burnos ant apatinio skruosto srities (žemiau burnos 

kampų) ir perkelkite jį palei apatinę skruosto sritį į smilkinius. 

 

  

 

3. Padėkite prietaisą krūtinės srityje ant raktikaulio ir perkelkite „Kaxa-lift 

Queen“ ant raktikaulio link pečių. 



 
 

4. Pakartokite 1, 2 ir 3 veiksmus priešingai veido pusei.  

 

Kaktos odos patempimas su darbo zona Nr. 2. 

1. Pridėkite prietaisą prie apatinės kaktos dalies centre tarp antakių. Kelkite 

tiesiai link plaukų augimo linijos.  

2. Pridėkite prietaisą šiek tiek  dešiniau / kairiau nuo apatinės kaktos centro virš 

antakių. Judinkite aukštyn į šoną 45 laipsnių kampu link plaukų augimo linijos. 

 

  
 
 

3. Pakartokite 2 veiksmą priešingai veido pusei. 
 

Tikslinis poveikis odai su darbo zona Nr. 3 (kampas).  Remiantis senovės kinų 

medicinos įrašais, kiekvienas iš mūsų turi keturis pagrindinius akupunktūros 

taškus, kurių dėka galima patemti veido linijas, bei padidinti kraujotaką.  



1. Pirmasis taškas yra nosies-lupų raukšlės viršuje šalia nosies.  

2. Antrasis taškas yra tiesiai po akimis, tame pačiame lygyje kaip nosies sparnai.  

3. Trečiasis taškas yra akių lygyje, tarp jų ir šventyklų.  

4. Ketvirtasis taškas yra tarp akių ir smilkinių, ausų lygyje. 

 

 
 

Raminantis poveikis odai su skirtingomis darbo zonomis 

1. Naudokite darbo zoną Nr.1.  

Švelniai kelkite prietaisą nuo nosies vidurio palei skruostą iki smilkinių.  

2.  Naudokite darbo zoną Nr.2.  

Pridėkite prietaisą prie skruosto maždaug nosies šnervių lygyje ir judinkit link 

smilkinių. 

 

  
 



3. Pakartokite 1 ir 2 veiksmus priešingai veido pusei. 

 

Atsikratykite smulkių raukšlių ir tamsių ratilų aplink akis su darbo zona Nr. 3  

1. Pridėkite prietaisą prie antakių pradžios ir judėkite iki antakių galo.  

2. Judinkite prietaisą nuo vidinio akies kampo, išilgai voko ir aukštyn link 

smilkinių. 

 

  
 

3. „Kaxa-lift Queen“ pridėkite ties vidiniu akies kampu ir kelkite palei apatinį 
voką link smilkinių. 
 

 

 

4. Pakartokite 1, 2 ir 3 veiksmus priešingai veido pusei.  

 

Nosies - lupų raukšlių išvaizdos gerinimas su darbo zona Nr. 2  



1. Pridėkite prietaisą tiesiai prie nosies-lupų raukšlės, kad jo viršutinis galas būtų 

apatinio voko lygyje, ir, šiek tiek paspaudę, judėkite palei skruostus link 

smilkinių.  

 

 
 

2. Pakartokite 1 veiksmą priešingai veido pusei.  
 
Pagerinkit veido kontūrus naudodami darbo zoną Nr.1  
1. Pridėkite prietaisą prie skruosto šalia nosies sparnų ir stumkite palei skruostą 
link smilkiniu.  
2. Pridėkite „Kaxa-lift Queen“ prie smakro ir judinkite prietaisą palei jį, o po to -  
palei skruostą iki ausies. 

 

  

3. Pakartokite 1 ir 2 veiksmus priešingai veido pusei.  

 

Atpalaiduojantis poveikis odai su darbo zona Nr. 2  

1. Judinkite prietaisą nuo kaktos vidurio link smilkinių.  



2. Kombinuotas judesys. Pridėkite „Kaxa-lift Queen“ prie smakro ir judinkite 

prietaisą palei skruostą iki ausies. Prie ausies pasukite prietaisą 90 laipsnių 

kampu ir toliau judėkite palei kaklą iki raktikaulio. Dar kartą pasukite prietaisą 

90 laipsnių kampu šalia raktikaulio ir toliau judėkite juo iki pečių. 

  
 

3. Pakartokite 1 ir 2 veiksmus priešingai veido pusei. 

 
 
Veikimo principas 

 

- Mikro impulsai  veido stimuliacijai.  

Mikro impulsai siunčia lengvas ir švelnias bangas per odą ir audinius tiesiai į 

veido raumenis. Tai stimuliuoja ATP (adenozino trifosfato) gamybą, skatinančią 

kolageno susidarymą. 

- Aukšto dažnio vibracija „Hi-Frequency Sonic“. 

Aukšto dažnio vibracija padeda stimuliuoti kraujotaką ir pagerina Jūsų 

naudojamų odos priežiūros  priemonių  poveikį. 

 

 
 
 

 


