Japanse Gezichtsmassage
(Rijstritueel):
Deze massage wordt al eeuwen lang toegepast in Japan.
Voor de Japanse vrouwen staat het voor “nieuw begin” of “vruchtbaarheid”

“Tijdens deze traditionele pad van de schoonheid,
worden alleen maar pure Japanse ingrediënten gebruikt "
De Japanse gezichtsmassage bestaat uit:
- een reiniging
- een traditioneel Japanse rijstscrub
- een ontspannende schouder- en nekmassage
- een massage van de gezichtsspieren
- stimulatie van de meridianen en energiepunten (tsubo’s/acupunten)
- lymfedrainage
- een hoofdmassage
- een masker
- een crème
De behandeling resulteert fysiek in:
facelift op natuurlijke wijze
stimuleert de aanmaak van collageen
gezonde huidskleur
verhoogde hydratatie en voeding van de huid
vermindering van fijne lijntjes en rimpeltje
verbetert de huidconditie van het gezicht
Schoonheid wordt in Japan al eeuwenlang gezien als de weerspiegeling van
het balans tussen een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.
90% van alle spanningen in het lichaam bevindt zich in het gezicht, hoofd en
de nek.
Deze massage ondersteunt bij het vrijmaken van stress, welke diep verborgen
ligt in het spierenstelsel en de energiebanen van het gezicht, hoofd en nek.
Onze gehele gezondheid weerspiegelt immers in ons gezicht!
De Japanse gezichtsmassage is een unieke gezichtsmassage, die wordt
uitgevoerd door middel van verfijnde technieken, gericht op het behandelen
van de drukpunten (acupressuur punten) en meridianen, de oppervlakkige huid,
de diepere huid en de spieren.
Niet alleen wordt de Japanse gezichtsmassage gezien als een natuurlijke facelift,
maar zijn de positieve effecten in het gehele lichaam voelbaar.
In lijn met de traditionele Japanse geneeskunst, wordt ook bij de Japanse
gezichtsmassage de levensenergie (Ki) gestimuleerd, waardoor men op
lichamelijk, geestelijk en spiritueel niveau in balans wordt gebracht.

Een volledig consult duurt ca. 90 min.
- Consult van ca. 60 min. € 45,-(excl. scrub en masker)
- Consult van ca. 90 min. € 65,-(volledige behandeling)

Voor een afspraak of informatie kunt u mij bellen en/of een app
sturen op 06-18829801
In enkele situaties is een Japanse Gezichtsmassage niet geschrikt; zoals bij griep, koorts,
huidziektes, vaatziektes, trombose, kanker, brandwonden etc.
Let op: deze lijst is niet volledig (zie lijst met contra-indicaties bij “pagina massages”)

Raadpleeg bij twijfel altijd een arts!

