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A nagy O póz
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ha semmire nincs időd

Instant Facelift

A gekkó póz

Oroszlán Nyaknyújtás

Neked még megöregedni sincs időd, annyira elfoglalt vagy? 
Vettem az adást! Íme öt joker gyakorlat, ami mindössze 5

percedbe kerül, és azonnal érezheted a hatását! 



A gekkó póz

Nyaknyújtás
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Először nézz előre egyenesen, az
állad legyen párhuzamos a
talajjal. 
Fordítsd a fejed az egyik irányba
és enyhén döntsd hátra.
Nyújtsd ki a nyelved, mintha el
akarnád érni az orrod hegyét.
Tartsd így 30 másodpercig.
Fordítsd vissza a fejed középre
Csináld meg a gyakorlatot a
másik oldalra is, szintén 30
másodpercig

 

Döntsd hátra a fejed gyengéden
(ne sérüljön meg a nyakad)
Dobj csókot az égbe, add ki
rendesen a puszilós hangot!
Csináld meg 30szor!
Most döntsd vissza a fejed és
lazítsd el teljesen az arcodat, 
számolj el 10-ig.
Döntsd vissza a fejed és dobj
megint 30 puszit fel az égbe.

Maradj így és fújd ki a levegőt felfelé az égbe úgy, hogy felnyomod az
ajkaidat teljesen. Tartsd így 5-ig számolva.

 



Instant Facelift
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A nagy O póz
Formázz O betűt az ajkaiddal.
Takard el a fogaidat az ajkaiddal
Tedd a mutatóujjadat a szemed
alá, mutasson az orrod irányába
Nézz felfelé
Kezdj el pislogni. Kizárólag a
szemed mozogjon
Csináld 30 másodpercig, pihenj,
majd újra 30 másodpercig

Tedd a tenyereidet szétnyitott ujjakkal a homlokodra. 
A tenyered takarja el a halántékodat is

Enyhén húzd felfelé és hátrafelé a szemedet és a homlokodat a tenyereddel.
Formázz egy nagy O-t az ajkaiddal,   és érezd, ahogy nyúlik az arcod összes

izma. Tartsd így 30 másodpercig.
Lazítsd el az arcodat, lélegebb ötöt orron be és szájon ki. 

Ismételd a gyakorlatot újabb 30 másodpercig!



Vezesd le a stresszt az
oroszlánnal
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1 - Szorítsd ökölbe mindkét kezed és emeld az arcod
mellé. Csukd be a szemed, feszítsd meg az izmaidat és

szívd be mélyen a levegőt, és tartsd bent egy-két
másodpercig.

2 - Hirtelen fújd ki a levegőt, nyisd szét a tenyereidet,
engedd el az izmaidat és öltsd ki a nyelved, és add ki

hozzá a "haaaaa" hangot is. 
Csináld meg egymás után ötször ezt a gyakorlatot és
érezni fogod, ahogy szépen csúszik ki belőled majd a

feszültség!
 


