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Cosmetische bindweefselmassage 
Een verjongende, verstrakkende massage therapie  

 

Wat is een cosmetische bindweefselmassage? 

Met de jaren vermindert de kwaliteit van ons bindweefsel. Waardoor de huid slapper wordt en meer rimpels laat 

zien. Cosmetische bindweefselmassage is een  therapeutische massage gericht om de kwaliteit van het 

bindweefsel in het gelaat en decollete te verbeteren. De massage stimuleert de doorbloeding van het 

bindweefsel . Dit zorgt voor vermindering van verklevingen, bevordert de aanmaak van collageen (weinig 

collageen = diepe rimpels) en elastine. En zorgt voor afvoer van afvalstoffen. De massage bestaat uit een mix van 

kloppende, strijkende bewegingen en stevige ‘rollende’ bewegingen. .  INDISHA combineert de behandeling met 

cupping. Voor een extra diep resultaat en tegen fijne lijntjes.  Resultaat:  een strakkere, gladdere huid met minder 

rimpels. Ook littekenweefsel en acne verminderen. 

 

Het beste resultaat wordt verkregen door een massagereeks van ca 10 behandelingen. In combinatie met 

Bindweefselverstevigende  SkinBase van LaVieSage. Uit metingen blijkt steeds weer dat de combinatie met 

SkinBase een beter en sneller resultaat oplevert. Na de kuur  is ons advieseens per maand een onderhouds 

behandeling in te plannen.  

 
  
Voordelen cosmetische bindweefselmassage: 

•  Verstrakt en verstevigt de huid 
•  Vermindert rimpels 

•  Verbetert de doorbloeding van de huid 

•  Zorgt voor een stralender en gezondere huid 

•  Verwijdert afvalstoffen 

•  Vermindert acne en littekenweefsel 

 

Behandelingen Duur Tarieven 

Cosmetische bindweefselmassage  

Kuur 10 behandelingen (8 x 60, 2 x 45 min) + 
SkinBase 180 tabletten 

Losse behandeling 60 min 

Losse behandeling 45 min 

 

€ 720 (ipv €784 ) 
 € 75 

€  57 

 

De behandeling/kuur start met een intake om te weten of cosmetische bindweefselmassage bij jouw huid en 

gezondheid past. Uiteraard kun je voordat je een kuur kiest een losse behandeling boeken om te bepalen of een kuur 

iets voor  je is. Besluit je nalv de losse massage een kuur te nemen, dan verrekenen we de losse behandeling in de 

kuurprijs. 

 

Behandelaar 

 

De Cosmetische bindweefselmassages worden uitgevoerd door Esmee Ling. Een  gediplomeerd en 

gepassioneerd schoonheidsspecialiste met een specialisatie in cosmetische bindweefselmassage.   
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Lypossage 
De massage die slank maakt 

 

Wat is Lypossage? 

Lypossage is de meest natuurlijke vetreducerende behandeling die er bestaat! Het is een massagetechiek die het 

teveel aan vocht en vet in onderhuids bindweedsel verwijdert.  Hierdoor  wordt de huid weer glad,  strak en stevig. 

De huidomvang wordt minder (doorgaans 5-15 cm) en cellulitus verdwijnt helemaal of wordt sterk gereduceerd, 

afhankelijk van je eet- en leefgedrag. 

 

De intensieve handgrepen van deze massage hebben een directe invloed op het bindweefsel, lymfe, 

bloedcirculatie en het stofwisselingsproces. Bij INDISHA combineren we de lypossage  massagegrepen met 

cupping, voor een optimaal effect.  Binnen de Oosterse geneeskunde is cupping een veelvuldig gebruikte 

zuigtechniek, die ontwikkeld werd om o.a. toxines (gifstoffen) vanuit diepere lichaamsweefsels naar het het 

huidoppervlak te trekken, waardoor ze makkelijker afgevoerd kunnen worden. 

 
  
Voor welke lichaamsdelen? 

Lypossage is uitermate geschikt voor bovenbenen, buik, billen, heupen, rug, bovenarmen, decolleté en gezicht.  

 

Voordelen: 

•  zorgt dat je centimeters verliest,  een mooier figuur krijgt. 

•  maakt je huid op een natuurlijke manier mooier,  strakker en gladder. 

•  laat cellulitus meestal verdwijnen.  

•  verwijdert  verklevingen en afvalstoffen  
•  ontslakt. 

•  zorgt dat je lekkerder in je vel zit. 

 

 

Behandelingen Duur Tarieven 

Lypossage kuur 10 behandelingen  (2 x per 

week). Inclusief cupping  en evt voedingsadvies 
75  minuten per  behandeling 

€ 783,-  bij betaling ineens. Of een  

detox massage ter waarde van  

€105  cadeau.  

 €87 per losse behandeling. 

 

 

Therapeut 

 

 

De lypossage massages worden uitgevoerd door Yvonne Vermeulen. Een ervaren massage 

therapeute  die de opleiding voor  lypossage massage zone I & II heeft gevolgd bij het Europese 

instituut voor lypossage. Het  in Europa erkende opleidingsinstituut voor de door de internationaal  

gerenomeerde Amerikaanse massage therapeut Charles Wiltsie,  ontwikkelde lypossage massage.  

Yvonne heeft een uitgebreide kennis over voeding en gezondheid.  Ze kan je, als je dit wilt, 

adviseren over een goede voeding naast de lypossage massage kuur.  

 

 


