
Voordelen van Gua Sha

WAAROM BERGKRISTAL?

GUA SHA 

Rozenkwarts heeft meerdere helende eigenschappen.

Zowel fysieke zoals stressverlichting en ontspanning.

Maar ook emotionele zoals gevoelens van (zelf)liefde en

vriendschap opwekken. 

VERBETERT DE CIRCULATIE EN
VERTRAAGT HUIDVEROUDERING
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Gezichtsmassage

NEEMT HET OVERTOLLIGE VOCHT
WEG (LYMFEDRAINAGE)

VERLICHT SPIERSPANNING

HELPT BIJ EEN DROGE HUID

WAAROM ROZENKWARTS?

BELANGRIJK OM TE WETEN
Het is de bedoeling dat je huid een beetje rood ziet

na de 'scraping' massage. Dit is een goed teken

dat je bloedcirculatie aan de gang is. 

Maar natuurlijk kan je het ook wat zachter doen

om te genieten van een ontspannende en

deugddoende massage!

@FREE.MIND.FREE.SOUL

Amethist helpt je om jezelf opnieuw aan te voelen en

helpt bij hoofdpijn, stress, slecht slapen en nachtmerries.

Ideaal dus om jezelf hiermee te masseren voor het

slapengaan! 

WAAROM AMETHIST?

Jade helpt je om irritaties en negatieve energieën van

anderen los te laten waardoor je je terug kan focussen

op jezelf. Ook is jade een echte geluksbrenger. Gebruik

Jade dus als je wel wat extra geluk kan gebruiken.

WAAROM JADE?

Bergkristal verlicht geblokkeerde emoties, vult je

noden aan en brengt je zo rust en energie

Lapis Lazuli helpt je om eerlijk te zijn en je mening

te uiten om zo je eigen pad vol liefde en vriendschap te

bewandelen

WAAROM LAPIS LAZULI?
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"Gua Sha ontspant alle spieren in mijn gezicht en nek, het
verlicht zelfs mijn spanningshoofdpijn."

Ik ben erg in-to kristallen, niet alleen omdat ze me

emotioneel helpen, maar ook voor hun helende

eigenschappen die al eeuwen gebruikt worden. Toen ik

ruim 1 jaar geleden hoorde over de jade roller, wilde ik die

dan ook meteen gebruiken. Maar ontspannen deed het me

niet, en al zeker niet door het piepende geluid van de

scharnieren. Ik las dit jaar over Gua Sha en ik was

meteen verkocht. Rozenkwarts is sowieso erg goed voor

de huid! En wat ben ik blij dat ik dit geprobeerd heb! 

Mijn huid ontspant en voelt ongelofelijk aan na deze

massage en mijn nekblokkades verzachten meteen na een

drukke dag. Zelfs helpt het me met mijn

spanningshoofdpijn te verminderen! 

Ook knarsentand ik 's Nachts, dit ritueel verlicht de

spanning in mijn kaken en vermindert het knarsen! 

Dit is nu mijn 'me time selfcare ritueel' na een lange dag.

1) Verban je even naar een ruimte waar

je kan ontspannen en neem een relaxte

houding aan. Dit kan zowel zittend

tegen een berg kussens als liggend zijn.

F O T O :  V E R E N A  P I E S S E N S

2) Gebruik je olie naar keuze om je

gezicht te hydrateren en zodat de Gua

Sha tool beter glijdt. Mijn favoriet is

kokosolie, omdat je dit ineens ook als

ontschminker kan gebruiken.

How-To voorbereiding

Mijn ervaring met Gua Sha 3) Ik vind het veel aangenamer om mijn

Gua Sha tool even warm te maken in

mijn handen. Op die manier voelt het

aangenamer op mijn huid.

Oorsprong
Er zijn aanwijzingen gevonden dat men

reeds 200 jaar voor Christus in China

al Gua Sha toepaste. Dit wordt nog

steeds in heel Zuidoost- Azië toegepast.
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Op je neusbrug met 2 en neusvleugels met de lange

zijde van 3

Op je voorhoofd beginnend tussen je wenkbrauwen

en verder met 1

F O T O :  B I M A G O N A  P H O T O G R A P H Y
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How-To

7) Laatst gebruik je zijde 1 en doe je het volgende aan

beide kanten van het gezicht om al het vocht van je

lymfeklieren af te voeren: Start in het midden van je

voorhoofd, ga naar beneden langs je kaak en zo verder

naar je nek.

How-To

4) Je begint in je nek en gaat dan over

naar je gezicht. Waarbij je opwaartse

bewegingen maakt onder lichte druk.

Het is immers de bedoeling dat we het

vocht onder de huid gaan

'wegschrapen'. Dit klinkt erg vies maar

vertrouw me, dit is het niet.

5) Eens je je nek zowel vooraan als

achteraan gemasseerd hebt van onder

naar boven, is het tijd voor je gezicht.

Hierbij begin je wederom onderaan en

werk je je weg op naar je voorhoofd.

6) Volg de pijlen op mijn gezicht voor

welke richting je wrijft en gebruik de

foto linksonder om te weten welke zijde

van de Gua Sha je best gebruikt.

Nek en hals met zijde 1

Onderkaak met zijde 3 of 1 (doe wat

goed voelt)

Boven en op je lippen met zijde 2

Wangen met zijde 2 en zijde 1 hoe

hoger je naar je jukbeenderen komt

Onder je ogen met zijde 1

Op je ogen (zachtjes) en aan je temples

met de lange zijde van 3

Tussen je wenkbrouwen (3e oog)

Onder je ogen (net onder je oogkas)

Naast je neusvleugels

Aan je mondhoeken

Net onder je lip (bij je kin)

8) Acupressure points

Laatst gaan we met de lange zijde van 3 acupunctuur

punten kort maar stevig aandrukken om druk te

verminderen. 
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