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Řešíte před masáží některé z těchto otázek? 
 

Co si mám vzít s sebou a co na sebe? 
 

Co mám dělat po masáži? 
 

Jsem těhotná, mohu na masáž? 
 

Co když mám menstruaci? 
 

Mohu přijít hned po jídle? 
 

Něco na mě leze, je masáž vhodná? 
 

A při jiných zdravotních obtížích? 
 
 
 

V tomto e-booku na ně najdete odpovědi… 
 
 
Někteří lidé na masáž raději nejdou, protože vlastně neví, co před 
takovou masáží dělat či nedělat...a tak jsem přemýšlel… 
 
...jak lidem to chození na masáže co nejvíce zpříjemnit? 
...jak dát klientům ještě větší pocit jistoty, když jdou s “kůží 
na trh”? 
 
Věřím, že několik následujících bodů, vám pomůže cítit se 
uvolněnější a klidnější a možná si užijete i svou první masáž… 
 
 
Tak s chutí do toho... 
 
 

Pavel Devátý 
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1. Co budu na masáži potřebovat? 
 
K masáži budete potřebovat pouze sebe, můžete si ideálně 
přibalit dobrou náladu :-) 
Můžete být v klidu, masér ke své činnosti vše potřebné má. 
 
 
 

2. Mám se před masáží najíst, nebo raději přijít s 
prázdným žaludkem? 
 
Není vhodné jít na masáž ihned po hlavním jídle, 
pravděpodobně budete ležet na břiše, jestli si dáte řízek se 
salátem a následnou poobědovou kávičku si ještě osladíte 
čokoládovým dortem, asi se při masáži nebudete cítit nejlépe. 
Jít hlady a trápit se naříkajícím žaludkem taky není ideální, 
doporučuji 1-1,5 hodiny po jídle. 
 
 
 

3. Mohu jít po masáži do práce nebo si mám 
naplánovat relax v posteli? 
 
Co se vašeho rozpoložení a energie týče, je odpověď na tuto 
otázku velice individuální. Někomu masáž nastartuje den, 
někoho připraví na spánek, záleží to i na typu masáže. 
Je to tedy na vás a konzultaci s masérem. Sledujte, jak na 
masáž vaše tělo reaguje a následně podle toho plánujte další 
masáže. 
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4. Jaké oblečení si mám na masáž vzít? 
 
Čím pohodlnější, tím lépe...při většině masáží budete ve 
spodním prádle, avšak správný masér nechá odkrytou pouze 
masírovanou část, zbytek těla by měl být přikrytý ručníky nebo 
dekou pro maximální komfort klienta... 
 
Co se týče oblečení, které před masáží odložíte a po masáži 
znovu oblečete, není žádný masážový dress code. Důležité je 
si však uvědomit, že většina masáží probíhá za pomocí 
masážních olejů. 
 
 
 

5. Co když na mě něco leze? 
 
Pokud se necítíte úplně ve své kůži a máte takové to neblahé 
tušení, že by vás mohla skolit nějaká zákeřná “rýmička” či hůř, 
zvažte sami.  
Masáž může něco ve vašem těle rozpohybovat, tedy uvolnit, a 
nemoc může propuknout rychleji, než jste čekali. Zase je to 
velice individuální a někomu může určitá masáž pomoci 
rýmičku zahnat. Vždy je tedy vhodné to s masérem 
konzultovat. 
 
 
 

6. Trpím kožní alergií nebo exémem, je vůbec 
vhodné chodit na masáž? 
 
V těchto případech konzultujte vhodnost masáže se svým 
ošetřujícím lékařem. 
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7. Je vhodné chodit na masáž, když mám 
menstruaci? 
 
Toto je velice individuální otázka. Není to nic proti ničemu, 
ale záleží na každé ženě, jak se cítí. Každopádně se nemasíruje 
oblast břicha. 
 
 
 

8. Mohu na masáž v těhotenství? 
 
Doporučuji maséra, který se na těhotenské masáže 
specializuje, má certifikát a velmi individuální přístup. 
Těhotné ženě přizpůsobí masáž tak, aby se jí s bříškem 
pohodlně leželo a neublížilo to miminku. Masáž je vhodná po 1. 
trimestru, tedy od 4. měsíce těhotenství. Provádí se 
většinou vleže na boku, je jemná a neinvazivní. 
 
 
 

K otázce zdraví a masáží přidám dvě velmi 
důležité poznámky: 
 
V případě léčení závažnějších onemocnění, zkonzultujte vždy 
se svým ošetřujícím lékařem vhodnost masáže. 
 
Nikdy nezatajujte masérovi svůj zdravotní stav!!! 
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Kontakt: 
 

Pavel Devátý 
 

Masér 
 
 

www.paveldevaty.cz 
e-mail: pavel.devaty@seznam.cz 

tel.: +420 777 037 169 
 
 
 

Salón mé ženy 
Na Rybníčku 60 

Opava 
746 01 


