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Kropp
Här används en skrapteknik där du ”kammar” huden tills det  
uppstått värme och rodnad. Här kan du vara tuffare än i ansiktet 
och använda djupare tryck och dra fler gånger. Du kan även ”gnug-
ga” igång en ökad cirkulation. Av denna kroppsbehandling så kan 
man uppleva att huden blir lite rödprickig eller får blåmärkesli-
knande märken; detta är inget farligt! Märkena lägger sig vanligen 
inom 2-4 dagar. Färgen på dessa märken och hur länge de sitter 
kvar ger ledtrådar om kroppens tillstånd (mörkare färg = djupare 
spänning som suttit längre). Besök gärna utbildad terapeut för att få 
hjälp med behandling och personligt anpassade hemgångsråd. 
 

5. Punktbehandla rynkor genom att vinkla upp gua shan till 90 
grader och sträck ut huden och håll emot med dina fingrar. Använd 
”suddande” sicksackrörelser med lätt tryck tills huden blivit rosig &/
rynkdjupet blivit mindre. Denna teknik är bra för dig som vill jobba 
med specifika rynkor och kan med fördel göras några minuter varje 
dag (max 30 sek/linje) för maximal effekt. 

6. Avsluta med att flytta lymfvätska (som kan göra att ansiktet 
upplevs som svullet) genom långa drag från pannans mitt, ut på 
sidan och ner på halsens sidor ner till nyckelbenen. Använd ett lätt 
tryck och upprepa ett par gånger. Fokusera extra på dessa drag 
särskilt om du har känslig, reaktiv, oren hud eller upplever svullnad. 
Upprepa även drag från sidan av näsan och ut till örat och därefter 
ner på halsens sidor. Fortsätt med att gå från hakan ut till örat och 
sedan ner på halsen.

Effekter & fördelar med Gua Sha:
• Ökar blodcirkulationen och ger huden ökad lyster.

• Transporterar lymfvätska och kan hjälpa till att ge ansiktet mer 
konturer, mindre sk ”blackheads” och milier.  

• Jämnare hudton. 

• Löser upp spänningar i muskler och blockeringar i fascian (bind-
väv).

• Regelbunden användning (gärna dagligen) ger ett naturligt 
facelift!

• Förbättrar hudens kollagen och gör huden mer spänstig.

• Linjer och rynkor minskar vid regelbunden användning. 

• Minskar smärta och spänning, perfekt t ex i nacken mot spän-
ningshuvudvärk eller för spända käkar. 

• Kropp: bra mot t ex celluliter, spända vader, ömma axlar och 
muskelknutar. 

Skötselråd:
Tvätta med mild tvål och vatten och torka torr med mjuk handduk. 
Vid användning till fler personer: Använd även desinfektion efter 
rengöring. Därefter skölj och torka. Var varsam med din Gua Sha 
eftersom den kan gå sönder om du tappar den i golvet. 



Spända muskler
Käkar 
Nacke 
Bröstmuskler 
Armar 
Ben
Rygg  
Mun

Akupressurpunkter 
Triggerpunkter

Hela kroppen

Fascia 
Panna 
Nacke 
Hals 
Ben 
Armar 
Rygg 
Höfter 
Mage

Några riktlinjer för Gua Sha: 

• Använd inte gua sha direkt över aktiv acne eller röda och känsliga 
områden. Jobba istället runt och fokusera på att jobba med lätta 
drag uppifrån och ner på halsens sidor. 

• Oren hud? Börja med att fokusera på halsen (se ovan) och börja 
sedan försiktigt. I början när man utför gua sha kan huden tillfäl-
ligt bli lite mer oren då det frisläpper stagnationer som lagrats 
i vävnaden och som nu rensas ut. Fortsätt med din gua sha och 
märk snart en förbättring. Kontakta gärna din terapeut vid mer 
specifika frågor. 

• Enligt personlig rekommendation eller minst 10 min/dag  
(3-7 ggr/v) för bästa effekt. 

• Tänk på att hålla emot huden med en eller ett par fingrar där du 
drar med gua sha verktyget. 

• Dra stenen (ej pressa mot) i 15-45 graders vinkel längs huden.
• Dra 1-10 ggr/ställe beroende på hudtyp och mål. Huden får gärna 

bli rosig men bör inte bli röd.
• Kropp: Medel-djupt tryck i skrap-/gnuggrörelser (se mer på nästa 

sida).

Grunddrag beskrivning ansikte:

1. Rengör ansiktet, fukta med ansiktsvatten och smörj in med anpas-
sad ansiktsolja.

2. Dra med gua shan med medeldjupt tryck nerifrån och upp bak i 
nacken och upprepa runt mot halsen.

3. Dra med lätt tryck från bakom öronen och ner mot nyckelbenet. 
Avsluta med en lätt skakning. 

4. Utför Gua Sha med lätt- medeldjupt tryck med långsamma och  
lyftande rörelser inifrån och ut i ansiktet samt nerifrån och upp.  
Var försiktig över ben och under ögonen. 


