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Salon:  dinsdag & woensdag 10.00-18.00, donderdag 10.00-18.30, vrijdag 10.00-6.30, zaterdag 10.00-16.00 uur. 

Beauty treatments 
 
Graag verwennen we je met de onderstaande gezichts-, hand,- voet,- en lichaamsbehandelingen. Wil je een ander blij 

maken met een heerlijke behandeling? Geef eens een cadeaubon. Alle therapeuten die bij INDISHA werken zijn 

gediplomeerd en hebben meerdere vervolgopleidingen gevolgd. Onze befaamde massage is een belangrijk 

onderdeel van bijna alle behandelingen.  Handig: Via de pagina ‘Salon – Beauty behandelingen’  op indisha.nl kun je 
behandelingen online boeken. Annuleren is tot uiterlijk 24 uur voor je afspraak kosteloos.  

 

Gezichtsbehandelingen (Abloom, dr. Baumann, Shankara, deMamiel, dr Hauschka) 

 

Kom je voor het eerst bij ons, dan is een keuze uit small- mid luxury, luxury of indulgence 

behandeling aan te raden. Samen met de schoonheidsspecialiste kijk je welk merk goed bij je 
huid en persoonlijke voorkeur past. De eerste behandeling doen we een uitgebreidere intake. 

Iedere vervolgbehandeling kijken we weer naar de specifieke behoefte van je huid op dat 

moment.   
 

Merk naar keuze of in overleg met de schoonheidsspecialiste  

Small luxury Een basis  gelaatsbehandeling  met een oppervlakte reiniging, 

zachte warme compressen,  gelaats-, nek en decolleté massage. Als 

afsluiting wordt een op je huid afgestemde gezichtsverzorging zacht 

op je huid gemasseerd. Epileren. 

€ 69 60 min 

Mid Luxury De Small luxury  met daarbij een dieptereiniging en  een op je huid 

afgestemd masker. Epileren 

€ 85 75 min 

Luxury De Small luxury  met daarbij een dieptereiniging,  een op je huid 

afgestemd masker  en een rustgevende hand- of voetmassage. 

€ 99 90 min 

Luxury  Shankara 

Ayurvedisch 

Een heerlijke Ayurvedische facial  met state of the art Ayurvedische 

Shankara lijn.  Verjongt,  herstelt, kalmeert en revitaliseert.  Start met 

een therapeutische gezichtsmassage en een voet bowl massage om 

in totale ontspanning te komen.  Daarna reinigen, masker(s), 

hoofdhuidmassage, gezichtsolie, serum, vochtinbrengende crème. 

€99 90 min 

Indulgence De Luxury  met als extra  een op je huid afgestemd serum, en een 

gelaats-, nek en decolleté massage met warme bergkristallen of 

kruiden-stempelmassage, Epileren 

€127 120 min 

Optioneel:  2 D 

wenkbrauwen styling 

Standaard epileren is inbegrepen in de prijs van een facial, Wil je je 

wenkbrauwen perfect gestyled? Boek dan 15 minuten extra voor ‘2 

D styling’: tweezen, waxen, bijknippen, evt inkleuren met make up.  

€15 15 min 

Cosmetische acupunctuur Verjongend en vitaliserend.  Rimpels, slappere huid gelaat & hals, 

zwellingen, verkleuringen, zakkende oogleden kunnen aanzienlijk 

worden verbeterd. Innerlijke balans wordt hersteld. Acupunctuur, 

masker, massage, edelsteenrollers. Afhankelijk van leeftijd en 

gewenst resultaat kuur van 6-12 behandelingen geadviseerd. 

€ 140 90 min 

Cosmetische bindweefsel Verstrakt en verjongt. Verklevingen in je huid worden losgemaakt. 

Doorbloeding wordt gestimuleerd. En daarmee collageen, elastine, 

bindweefsel aanmaak. En afvoer afvalstoffen. 

€720 Kuur 8x60, 2x 45  

min +SkinBase 

Mannen facial Een heerlijke facial met nadruk op reinigen en oppeppen van  de 

(vermoeide) huid.  Reinigen, stoom,  massage om te ontspannen.  En 

doorbloeding en afvoer afvalstoffen te bevorderen.  

€ 69 

€ 85 

60 min 

75 min 

Jongeren Reinigings 

(acne) behandeling 

Intensieve reiniging; oppervlaktereiniging (warme compressen en 

stoom), dieptereinging (scrub en onzuiverheden verwijderen), masker 

en dagverzorging. Voor een heerlijk frisse en zuivere huid.  

- Kuur 2 x 45 + 2 x 30 minuten (binnen twee maanden ivm 

effectiviteit behandelingen)  

10% korting op 60 min facial op vertoon van je studentenkaart 

€ 49/ 

 € 69 

€ 160 

 45 min/ 

60 min 

2x45, 2x 30 min 

 
 

Verwenmiddag- of avond 
Verwen middag of 

avond 

Verwen jezelf met een heerlijk  middag of avondje relaxen!  Geniet van 

twee behandelingen van 60 minuten. Met daarna heerlijke biologische 

hapjes en drankjes. Een combinatie met een uitgebreidere lunch is ook 

mogelijk.  Meerkosten per persoon  €7,50. 

€ 150 /1p 

€ 280/ 2 p 

 Ca 3 uur 
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Signature facials Abloom 

 
De Abloom producten zijn actieve producten, gemaakt van  topkwaliteit gecertificeerde biologische, biologisch-dynamische  

en wild geplukte ingrediënten.  Zo puur, dat je ze alle kunt eten. De ingrediënten zijn ‘raw’/’levend’, ze worden niet hoger verhit  

dan lichaamstemperatuur, zodat alle werkzame bestanddelen intact blijven. 

Signature Facial Award winnende facial die verjongt, balans herstelt en heelt. Met acupressuur, 

lymfedraininge, verjongende massage. 

Voor alle huidtypes, inclusief onzuivere, gevoelige, beschadigde of rijpere huid 

of voor als je een zachte maar grondige detox wilt. 

- Reiniging, warme compressen, diepte reiniging, maskers, massage, 

liftende massage, acupressure, lymfe drainage, huidverzorging. 

Epileren 

€ 107 90 min 

Soothing Facial Een effectieve en tegelijkertijd heerlijke voedende en kalmerende 

gezichtsbehandeling die roodheid en irritaties vermindert.  Het zelfhelend 

vermogen van de huid wordt hersteld.  Epileren. 

€ 86 60 min 

Purifying Facial (ook 

zeer geschikt voor 

mannen) 

Een diep reinigende behandeling voor  de overbelaste of vale, doffe huid  die 

een oppepper kan gebruiken. Niet voor huid met Rosacea, actieve acne of de 

gevoelige huid. Epileren. 

€86 60 min 

 

Epileren, verven  
 

 

   voor & na 

 

2D- henna 

- Bijwerken van de wenkbrauwen dmv epileren (tweezen) of threading 

(draadje). Epileren/threaden van de wenkbrauwen is inbegrepen in de prijs 

van onze facials. 

- 2 D wenkbrauwen – je wenkbrauwen perfect gemodelleerd.  
o Tweezen, waxen, verven haar en huid met henna 
o Tweezen, waxen, verven haar 
o Tweezen, waxen, bijkleuren met make up  

- Mannen wenkbrauwen 

- Verven wenkbrauwen binnen een behandeling / losse behandeling 

- Verven wenkbrauwen henna binnen een behandeling/los 

- Verven wimpers binnen een behandeling /  losse behandeling 

- Verven wimpers & wenkbrauwen in een behandeling / losse behandeling 

€ 16 

 

 

 

€ 39 

€ 36,50 

€ 25 

€ 22 

€ 10/ €15 

€ 15/ €21 

€ 10 / €17,50 

€ 20 / €27,50 

 

 

 

Sugaring:  een natuurlijke,  huidvriendelijke ‘wax’methode.   

 
Voor sugaring gebruiken we een warme sugaring’stroop’  of  SkinCandy  sugarpasta op kamertemperatuur. Voor een heel gevoelige 

huid is SkinCandy het meest geschikt.  

     
 

- bikinilijn / bikinilijn Brasilian 

- gezicht (bovenlip, kin, hals/zijkant, wenkbrauwen) – kan ook met threading 

- bovenlip of kin tijdens facial – kan ook met threading bij Mina 

- oksels 

- onderarmen 

- onder- of bovenbenen/ onder- en bovenbenen 

- rug (prijs afhankelijk van duur behandeling) 

 

NB: voor een goed resultaat – laat je haartjes minimaal tot 1 cm groeien. 

 

Studenten/scholieren: 10% korting op vertoon van je studentenkaart 

€ 28 / €38,50 

€ 16 -  € 31 

€ 8 

€ 18 

€ 26 

€ 31/ vanaf  €46 

Vanaf € 33 
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Pedicure  & Manicure 

 
 

Pedicure met eelt weghalen  - Op aanvraag een combinatie te maken met een cosmetische pedicure 

Small luxury De nagels worden geknipt en gepolijst. Eelt wordt volledig verwijderd met 

een speciaal pedicure apparaat hiervoor.  Eenvoudig te behandelen 

likdoorns, ingegroeide nagels of kalknagels worden vakkundig 

behandeld. Tot slot een heerlijke voetmassage 

€ 46 45 min 

Luxury De small luxury + nagels lakken. Met Zoya of Acquarella nagellak. 

Acquarella is 100% puur. French manicure kan ook. 
€ 56 60 min 

   

 

 

Cosmetische  pedicure  - Voeten verzorgen & verwennen, Geen eelt verwijderen met pedicure apparaat. 

Basic Pedicure De nagels worden geknipt en rondom schoongemaakt.  Na een korte 

scrub worden uw nagels gelakt. 

€36 30 min 

Ecochic Pedicure & 

massage  

Een heerlijk ontspannende pedicure om vermoeide voeten  te 

verzorgen en verzachten. Warm voetenbad met Himalaya kristallen,  

voetenscrub, voet- en nagelverzorging, verzachtende voetenbalm. 

Voet- en onderbeen massage. Als finishing touch mooie gelakte nagels  

€ 51 

 

 

 

50 min 

 

 

 

 
 

Cosmetische manicure  

Basic Manicure De nagels worden in model gevijld.Nagelriemen teruggeduwd. Daarna 

worden de  nagels gelakt. 

- French Manicure 

€31 

€36 

30 min 

35 min 

Ecochic Manicure  Nagelverzorging,  hand- en onderarm scrub , massage arm en vinger 

drukpuntmassage, handbalm, korte nekmassage. Inclusief lakken met 

Zoya 10 free of Acquarella nagellak. 

€51 50 min 

 

 

Visagie 

Make up gelegenheid; 

feest, belangrijke 

meeting  

Wil je er extra mooi uitzien voor een feest, belangrijke meeting of 

andere gelegenheid? Gun jezelf dan een professionele visagie.  

INDISHA’s visagist benadrukt je mooie zelf en zorgt voor een make 

up waar jij je prettig bij voelt. Haarstyling is ook mogelijk. 

v.a. 

€ 36 (make up) 

v.a. 30 min 

Bruidsmake-up Je trouwdag is een belangrijke dag in je leven! We helpen je graag 

er op zijn mooist uit te zien. Met een make-up die bij je past en waar 

jij je prettig bij voelt.  Een aantal weken voor de bruiloft nemen we 

ruim de tijd voor een proef make-up. Om te kijken welke make up jij 

mooi vindt voor je bruiloft. En wat bij jou, je trouwkleding en 

trouwboeket past. Op de dag zelf komt onze visagist op locatie of 

bij  je thuis om je make up te doen. En helpt ze indien gewenst bij 

het aankleden. Eventueel kan ze later op de dag tegen meerkosten  

een touch up voor diner of feest doen. 

- Extra proefsessie 

- Touch up haar en make-up voor diner of feest 

- Wenkbrauwen epileren  

- Manicure/French manicure 

- Visagie bruidsmeisjes, getuigen, familie of vrienden 

- Lichte make up bruidsmeisjes tot en met 12 jaar 

€250  

Reiskosten tot 

250 kilometer 

inbegrepen 

 

 

 

prijs in overleg 

€150 

€16 

€26 / €36 

€45 p.p. 

€ 15 p.p. 

Proef make 

up circa 2-3 

uur 

Visagie 

trouwdag 45 

min -1 uur 
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Massages  
Een massage werkt door op zowel lichaam als geest, helpt blokkades in het lichaam op te ruimen en afvalstoffen af te 

voeren. Bij INDISHA werken alleen professionele masseurs. Allen met een gedegen opleiding en praktijkervaring. 

Vanwege Corona is de keuze in massages beperkt. Bel of mail ons eventueel voor doorverwijzing naar therapeuten die 

we goed kennen. 

 

Small luxury Een heerlijke ontspannen massage van een uur. Zacht of stevig. Keuze uit: 

- Lypossage BBB massage (toeslag €3,-) 

- Ontspanningsmassage Shiatsu – op aanvraag 

- Shiatsu massage – op aanvraag 

€ 66 60 min 

Mid Luxury Totale ontspanning met deze massage waarbij je hele lichaam aan bod 

komt. Keuze uit: 

- Lypossage/ anti- cellulitus massage (toeslag €6,-) 

- Ontspanningsmassage Shiatsu – op aanvraag 

- Shiatsu massage – op aanvraag 

€81 75 min 

Luxury Specials!  

- Ayurvedische massage  met warme kruidenolie  - ook bij 

fybromyalgie –  bij therapeut in Hilversum 

- Detox behandeling (toeslag €5) 

€ 100 90 min 

Massage kuren Een reeks van wekelijkse of 2 x per week massages met een specifiek doel 

- Cosmetische bindweefsel (gelaat of gelaat/lichaam). Verjongend 

- Lypossage (slanker lichaam, betere contouren)* 

 

€ 650 

€850 

 

8x 60, 2X45  min 

10 x 75 min 

 

 

Toelichting massages  (alfabetische volgorde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayurvedische massage  Een zachte energetische massage op de huid.  Met warme (kruiden)olie. Combinatie van massage 

technieken met het stimuleren van drukpunten.  Brengt het hele lichaam in balans. Werkt niet alleen op 

de spieren maar ook op het energiesysteem (aura en chakra's). De massage brengt meer vitale 

energie, helpt om gifstoffen die diep in het lichaam vast zitten te verwijderen en helpt het losmaken 

van emotionele blokkades. 

Cosmetische 

bindweefselmassage 

Een stevige, diepe anti aging massage op bindweefsel niveau. Verklevingen worden opgeheven. 

Doorbloeding en collageen aanmaak wordt bevorderd, zodat rimpelvorming wordt geremd. 

Elasticiteit van de huid wordt verbeterd. Litteken weefsel wordt verminderd. Incl cupping voor extra 

dieptewerking en fijne lijntjes. Voor optimaal effect adviseren we een kuur van 10 behandelingen.  

Detox behandeling Een super ontgiftende behandeling.Opborstelen van de huid , top tot teen bodycontouring 

oliemassage, pakking  met ontgiftend  mineralenzout, ontspannende facelift massage, handreflex en 

voeten lymfedrainage massage.  Resultaat: een prachtige, zachte en gladdere huid, merkbare afvoer 

van afvalstoffen, heldere geest. 

Detox scrub massage Een full body scrub die er niet alleen voor zorgt dat dode huidcellen verwijdert worden (stralende, 

glanzende, gladde huid). Maar ook het lymfesysteem stimuleert waardoor afvalstoffen sneller 

afgevoerd worden. En de doorbloeding van de hui d stimuleert.  

Lypossage & anti 

cellulitus massage 

Centimeters slanker? Cellulitus laten verdwijnen? Lypossage is de meest natuurlijke vorm van alle 

vetreducerende behandelingen. Een intensieve massage die het teveel aan vocht en vet in 

onderhuids bindweefsel verwijdert. De huid wordt weer glad, stevig en strak.  Doorgaans 5-15 cm verlies 

in omvang. Cellulitus verdwijnt of wordt sterk gereduceerd.  

Ontspanningsmassage  Heerlijk ontspannende lichaamsmassage voor het gehele lichaam, met elementen uit verschillende 

massagetechnieken waaronder de rebalancingmassage.  Extra aandacht voor rug, nek en schouders.  

Shiatsu klassiek  Shiatsu is een effectieve holistische Japanse drukpunt (acupressuur) massage & manuele therapie. 

Shiatsu kan ter ontspanning gedaan worden, maar ook als geneeskrachtige massage. Waarbij niet 

alleen de klacht zelf, maar ook de oorsprong van de klacht behandeld wordt.  
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Specialisten 

 
 

 

Esmee Ling. Gepassioneerd schoonheidsspecialiste. Specialisatie in cosmetische bindweefselmassage. Met een 

passie voor haar vak - nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen. En gouden massage handen. Wil je na je 

behandeling opgemaakt naar huis, boek dan ook een visagie touch up.   
 

 

 

 
 

 

Lody Saad. Rustig, opgeruimd  en secuur. Gediplomeerd pedicure en visagist. Specialist in sugaring – ze is er in 

haar homeland mee opgegroeid – zowel met de strips- als de ‘bolletjes’(flikken) techniek. En nu ook Sugar Candy 

sugaring – lagere temperatuur sugaring. Bikinilijn of Brasilian ? Bij Lody voel je je op je gemak. Deskundig in  

threading (ontharen met draadjes). Wenkbrauwen verven met speciale henna verf of reguliere verf.  In 2015 naar 

Nederland gekomen. Nu een onmisbare schakel in ons team.   
 

Roslyn Go. Cosmetische acupunctuur. Al vanaf 2012 bij INDISHA. Heeft daarnaast een acupunctuur praktijk in 

Amsterdam en Zoetermeer. Super passie voor haar vak en ontwikkeling daarin. Loopt vaak voor op nieuwe 

ontwikkelingen. Opgeleid als klassiek acupuncturist en herbalist aan de Qing Bai Academy voor Chinese 

Geneeskunde. Volgde diverse specialisaties bij de wereldwijd meest vermaarde specialisten op het gebied van 

cosmetische acupunctuur:  Mary Elizabeth Wakefield, Dr. Ping Zhang, Virginia Doran  (Facial Rejuvenation). 

Gediplomeerd yoga docent. 

 

 Yvonne Vermeulen. Ervaren en breed geschoolde massagetherapeut. Specialist in voeding & gezondheid. Onze 

leverancier voor de detox kuur sappen en soepen. Opleidingen: Lypossage massage, Reiki, Auyrvedische 

massage, Thaise yogamassage, stoelmassage 

 

 

 

Sylvia van Enter. Ayurvedisch masseuse, lifestyle en voedingscoach.  Met veel kennis van zaken over Ayurveda. 

En praktische, werkbare oplossingen hoe Ayurveda je kan helpen om meer balans te vinden in de hectiek van 

alle dag. Alleen al een massage van Sylvia helpt daarbij. 

 

 

Anne Maaike Wagenaar. Gediplomeerd en ervaren Shiatsu therapeut en Omega Health Coach. Kinesiologie 

specialist. Diploma van de 4-jarige opleiding Chinese Geneeskunde, Zen Shiatsu, Moxa, Cupping aan de Qing Bai 

Academy. Aanvullende cursus Japanse gezichtsmassage – verjongende massage techniek. Opleiding Raja yoga 

docent. 

 Ralph Baaij. Een bevlogen visagist, waar we regelmatig mee samenwerken. Opgeleid in onder andere Parijs en 

London. Met een enorme vakkennis en kunde. Die hij telkens weer even enthousiast weet over te brengen. Heeft 

een holistische visie op schoonheid.  
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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.  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 advies eens 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) + Skin 

Base twv €69,95 

Losse behandeling 60 min 

Losse behandeling 45 min 

 

€ 720 (ipv €784)   

 € 75 

€  57 

 

Start eventueel met een losse behandeling van 60 minuten om te ontdekken of cosmetische bindweefsel 

massage bij jou past. 

 

Therapeut 

  

De Cosmetische bindweefselmassages worden uitgevoerd door Esmee Ling .  Gediplomeerd en 

gepassioneerd schoonheidsspecialiste met een specialisatie in cosmetische bindweefselmassage. 

 

De Cosmetische bindweefselmassages worden uitgevoerd door  Esmee Ling. Gediplomeerd  en 

gepassioneerd  schoonheidsspecialiste met een specialisatie in cosmetische bindweefselmassage.   
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Cosmetische acupunctuur 
 
Cosmetische acupunctuur is een nagenoeg pijnloze, niet-chirurgische methode om de symptomen van het 

verouderingsproces te verminderen. Het verzacht rimpels, zwellingen en verkleuringen. Ook verbetert het de 

spierspanning en de doorbloeding van de huid – effectief tegen hangende oogleden en slapper wordende huid van 

gezicht en hals.  

Waarom Cosmetische Acupunctuur in plaats van een chirurgische Face Lift? 

Cosmetische acupunctuur is een buitengewoon krachtig alternatief voor cosmetische chirurgie. Het heeft geen 

bijverschijnselen, er is geen risico op vervormingen, verlies van spiercontrole of tintelingen. Ook is er geen ‘social 

downtime’ met zwellingen en verkleuringen, zoals na chirurgische ingrepen. Ook fijn om te weten: de onnatuurlijke 

uitstraling die botoxbehandelingen, inspuiting met fillers of chirurgie vaak veroorzaken, zul je bij cosmetische 

acupunctuur niet zien. 

Hoe werkt het? 

Cosmetische acupunctuur is gebaseerd op de principes van de traditionele Chinese geneeskunde. Al eeuwen geleden 

werd deze methode van gelaatsverjonging toegepast bij de keizerinnen en de concubines van de keizer. De techniek, 
ook wel acupunctuur-facelift genoemd, is echter meer dan een cosmetische procedure. Het is een algeheel 

revitaliserend proces. 

Net als bij 'gewone' acupunctuur worden in bepaalde gebieden van gezicht en lichaam uiterst dunne steriele naaldjes 

van chirurgische staal ingebracht op de meridianen die energie (Qi) transporteren. De behandeling, die in totaal 

anderhalf uur in beslag neemt, wordt afgesloten met een gezichtsmassage met speciaal uit China geïmporteerde 

etherische oliën. Omdat bij acupunctuur ook lichamelijke zwaktes worden 'meebehandeld', voelen velen zich na 

afloop merkbaar verkwikt. 

Wat zijn de effecten? 

Cosmetische acupunctuur kan het gelaat er vijf tot tien jaar jonger uit laten zien. Het International Journal of Clinical 

Acupuncture publiceerde in 1996 over de bewezen werking: bij 90% van 300 proefpersonen had één behandeling al 

zichtbaar effect.  

Mogen de eerste resultaten al snel worden geleverd, duidelijke effecten treden op na vijf à zes keer. Om dit resultaat te 

verdiepen en te verduurzamen, worden in totaal tien tot twaalf behandelingen gegeven. Deze bevorderen de 

bloedcirculatie naar het gelaat en door het hele lichaam, waardoor voedingsstoffen naar de huid worden gebracht 

en afvalstoffen verwijderd worden. De minuscule intradermale naaldjes die in rimpels worden aangebracht, stimuleren 

heel lokaal de productie van collageen. Hierdoor wordt de rimpel precies daar waar nodig van binnenuit 

opgevuld. Fijne lijnen verdwijnen en diepere rimpels worden zichtbaar minder. Verbeterde spiertonus en huidspanning 

versterken de kaaklijn, accentueren de jukbeenderen en verminderen de dubbele onderkin. Het verbeterde 

vloeistofmetabolisme gaat de wallen onder de ogen te lijf, en lift de oogleden.  

 

Roslyn Go 

Bij INDISHA worden de cosmetische acupunctuurbehandelingen à € 140,- per sessie van anderhalf uur uitgevoerd door 

Roslyn Go, die ook eigen acupunctuurpraktijken heeft in Amsterdam en Zoetermeer. Go volgde gespecialiseerde 

opleidingen bij o.a. Mary Elizabeth Wakefield (Constitutional Facial Acupuncture Renewal), Dr. Ping Zhang (Anti Aging 

TCM therapy) en Virginia Doran (Facial Rejuvenation). In haar eigen acupunctuurpraktijken in Amsterdam en 

Zoetermeer richt zij zich vooral op haar eerdere specialisatie: gynaecologische aandoeningen, verminderde 

vruchtbaarheid, menstruatie-, zwangerschaps- en menopauzeklachten. 

    Foto’s: na 1e behandeling en na 10e behandeling  Roslyn Go 



 
 

INDISHA treatments| Huizerweg 5 |1401 GD Bussum            035 691 08 83| 06 26 012 815 |info@indisha.nl 

Salon:  dinsdag & woensdag 10.00-18.00, donderdag 10.00-18.30, vrijdag 10.00-6.30, zaterdag 10.00-16.00 uur. 

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. 

 

 

Behandeling Duur Tarief 

Lypossage kuur 10 behandelingen  (2 x 

per week). Inclusief cupping  en evt 

voedingsadvies 

75  minuten per  behandeling 
€ 850 kuur, bij betaling ineens. €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.  

 

 


