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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. En na de kuur eens per 

maand een onderhouds behandeling.  

 

Voor een nog optimaler resultaat kan de behandeling ondersteund worden met bindweefselverstevigende en/ of 

collageen opbouwende en/of elasticiteit bevorderende nutricosmetics van LaVieSage. Die een mooie huid van 

binnenuit ondersteunen. De schoonheidsspecialiste kan hierover adviseren. 

 
  
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) 

Losse behandeling 60 min 

Losse behandeling 45 min 

 

€ 650 (ipv €714)   

 € 75 

€  57 

 

We starten altijd 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. 

 
Behandelaars 

 

De Cosmetische bindweefselmassages worden uitgevoerd door Esmee Ling en Mina 

Nabizadeh. Beide  gediplomeerd en gepassioneerd schoonheidsspecialistes met een 

specialisatie in cosmetische bindweefselmassage. 

 


