Holistisk
ansigtsmassage
Jeg modulerer og former dit ansigt, hals, nakke og skuldre
Dit ansigt er unikt, derfor skræddersyr jeg et forløb med
ansigtsbehandlinger, der passer præcist til dig. Du kan
ikke være for ung, og du kan ikke være for gammel til
at få ansigtsmassage. Jeg garanterer, at det er aldrig for
sent eller for tidligt, og det kan altid blive anderledes.
Jeg har sammensat en metode fra flere skoler som
tilsammen giver de mest holistiske ansigtsmassager
der går dybere end normalt og virker langvarigt. Jeg
afbalancerer nervesystemet så du kan give slip, overgive dig til dig selv og samtidigt er du helt
skarp i hovedet. En meget regenererende tilstand for alle mennesker at være i. Jeg kommer i
berøring med flere lag ned i hud, bindevæv, lymfesystem, kranienerverne, muskler og knogler.

Holistisk ansigtsmassage gavner dig
En dårlig kropsholdning, dårligt syn, en stresset tilværelse, et levet liv eller computerarbejde er
alt sammen noget som afspejler sig i ansigtet før eller siden.
Når du er yngre ses det mindre i det ydre hudlag men nedenunder ligger spændinger,
bekymringer og sorger som på et tidspunkt vil træde frem i ansigtets hud som fuger/rynker og en
slaphed i vævet, hvis du ikke gør noget ved det. Derfor er det aldrig for tidligt at få en holistisk
ansigtsmassage.
Det er heller ikke for sent at få ansigtsmassage. Det kan altid blive anderledes fordi vores ansigt
og krop er organisk materiale. Når jeg har vitaliseret væv og muskler så det bliver mere vågent
og levent så kan jeg udglatte huden og opstramme dit ansigt, hals og nakke.

Spændinger skaber rynker og slapt bindevæv
Ansigtes muskler er forbundet med hinanden derfor kan f.eks. spændinger i kæberne skabe
en domino effekt rundt i hele ansigtet, hovedbunden, ned i nakken, på halsen, skuldre osv.
Ofte ses det at f.eks. æblekinderne syner ind fordi kæbemusklerne er i spænding eller
underspænding. Det kan påvirke hele øjenpartiet som bliver sammentrukket og syner mindre
og dermed opstår fugerne. Panden bliver trukket ned og øjenbrynene falder længere ned eller
de placerer sig asymmetrisk osv. osv.
Uheldigvis skaber stress også spændinger i ansigtet fordi når vi er stresset så har vi en tendens
til at spænde vores ansigtsmuskler op.

Jeg åbner dit ansigt op, og dermed hele dig
Verden opleves anderledes, og du ser langt mere
glad og imødekommende ud og du bliver naturlig
smuk. Det giver et super boost i velværet og det er en
fortryllende måde, at få en velplejet, flot og glat hud
på helt uden brug af cremer og kun ved, at jeg bruger
mine hænder og bruger mine terapeutiske LaserPro.
Det er en dobbelt loop effekt der er noget ganske
særligt fordi det virker begge veje
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