Kosmetisk Cupping – 60 Minutter – 650kr
Behandlingen renser bindevævet for affaldsstoffer, sætter gang i lymfesystemet og udrensningsprocessen og så tilfører den ilt og
næring til hud, muskler og bindevæv.

Behandlingen er en kombination af Cupping og massage med Gua Sha, Jadesten og Saltsten
Behandlingen kan bruges enkeltstående til at give flot glød og løft, eller som forløb med et mere langvarigt resultat af muskeltonus
Her kombineres forskellige teknikker til præcis dit ansigt. Her arbejdes på at øge blodgennemstrømningen, rense bindevævet for
affaldsstoffer, sætte gang i lymfesystemet, stimulere muskulaturen i ansigtet, stramme huden op og give fornyet glød. Denne
behandling er både for dig der ønsker at stramme huden i ansigtet op, glatte fine rynker og linjer ud og til dig der ønsker at forebygge
tidlige aldringstegn

Et naturligt ansigtsløft
Fordi cupping øger blodcirkuationen, udskiller affaldstoffer og tilfører ilt og næring til alle cellerne, kan
behandlingen selvfølgelig også bruges kosmetisk. Huden vil blive smidigere, glattere, mere ensartet og
sundere at se på. Fine linier og rynker vil løfte sig og hele ansigtet vil få mere glød. Denne type behandling
hører under kategorien “naturlige ansigtsløft” og mange kalder denne type behandlinger for “det naturlige
alternativ til Botox og fillers”. Denne behandling kan imidlertid ikke det samme som Botox, som jo stiver
ansigtet af ved at lamme nerver i ansigtet. Det kan cupping ikke. Cupping og alle andre former for
“naturlige ansigtsløft” har det til fælles at de gør det stik modsatte. Cupping skaber liv og bevægelse i
ansigtet. Løsner fastlåste udtryk og afslapper muskulaturen. Giver fornyet tonus til underspændte muskler,
strammer op i løs hud. Sørger for at holde huden elastisk og give musklerne fri bevægelighed. Tilføre ilt og
næring til hud, bindevæv og muskler - og på den måde stimulere til at øge elastin- og
kollagenproduktionen. Så jeg synes det er synd overhovedet at sammenligne cupping med Botox.
Hvad kan jeg bruge kosmetisk ansigtscupping til / Hvordan virker behandlingen







Øger blodcirkulationen, tilfører blod, næring og ilt
Hjælp tli uddskillelse af affaldsstoffer
Fremmer kollagendannelsen
Afhjælper Arvæv
Kosmetisk cupping kan bruges i forlængelse af en helkrops bindevævsmassage, hvor man tager
bryst og ansigt med, eller bruges i forbindelse med ansigtsmassage eller ansigtsbehandling

Hvad er Cupping?
Cupping er når en hul genstand sættes på huden, hvorved der skabes et undertryk. Cupping øger blodcirkulationen, opløser
spændinger og renser bindevævet for affaldsstoffer. Behandlingen er særligt velegnet til spændinger i nakke og ryg, knæproblemer,
slidgigt, kredsløbsproblemer, ødemer og cellulite.

