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 Het gezonde alternatief 
voor gezichtsverjonging! 

 

 

 

Uiterlijke schoonheid is gebaseerd op innerlijk evenwicht. 

 

Al duizenden jaren weten de Chinezen, dat gezondheid en schoonheid vanuit het innerlijk komen.  Het 

werd al beschreven in de Sung Dynastie (960 – 1220 na Chr.) Gelaatsverjonging door middel van 

Acupunctuur werd al toegepast bij de Keizerinnen en de concubines van de Keizer. Deze techniek 

wordt soms ook Acupunctuur Facelift genoemd. Het is echter meer dan een cosmetische procedure. 

Het is een verjongend en revitaliserend proces. 

Een gezond alternatief. 

Gebaseerd op de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde, houdt Cosmetische 

Acupunctuur in dat er zeer dunne naaldjes in bepaalde gebieden van het gelaat en het lichaam worden 

ingebracht op de meridianen die energie (Qi) transporteren. Onderliggende lichamelijke zwaktes of 

verstoringen worden mee behandeld, veel mensen voelen zich na een behandeling vaak dan ook een 

stuk beter. 

Deze behandeling werkt zonder bijwerkingen en biedt u nog veel meer extra’s omdat via de 

cosmetische acupunctuur naar de gehele mens gekeken wordt. 

 Cosmetische acupunctuur is een nagenoeg pijnloze, niet chirurgische methode om 

de symptomen van het verouderingsproces te verminderen.  

 

Het leven met zijn vele ups en downs laten al vanaf ons 20-ste jaar tekens achter op het gezicht. 

Onze eigen levensprocessen zijn ervoor om als mens in dit leven te groeien. Door diverse oorzaken 

zoals leefwijze, verkeerde voeding en vooral ook stress kan het lichaam vaak moeilijk zijn eigen balans 

terug vinden. Tijdens de intake wordt gekeken naar de algehele conditie en zorgt de herstellende 

behandeling voor meer evenwicht in de cliënt. 

Door op de juiste plaatsen in de huid acupunctuurnaaldjes (0,12 tot 0,15 mm) te zetten, wordt de 

doorbloeding gestimuleerd en de balans tussen de aangezichtsspieren hersteld. Na een week of zes 

Dr. Prikkebeen (c) (Tm)2014  

javascript:


 

 
 

2 NIEUWSBRIEF ACUPUNCTUUR                                                                       Van der Burgh Acupunctuur 

22 juni 2014 

komt het collageen - het eiwit dat verantwoordelijk is voor stevigheid en elasticiteit van de huid - terug 

en wordt de rimpel van binnenuit opgevuld. 

Gezichtsacupunctuur is niet alleen een effectieve rimpelbestrijding, het kan ingezet worden bij een 

heel scala aan andere aandoeningen, zoals: 

 aangezichtsverlamming, aangezichtspijn 

 hangende oogleden, zwangerschapsmasker 

 littekens, couperose 

 acne, wallen/donkere kringen onder de ogen 

 verslapte kaakcontour, grove poriën 

 matte uitstraling,  opgeblazen gezicht 

 droge, vochtarme of vette huid 

Hoe veel cosmetische acupunctuur behandelingen heeft u nodig? 

Dat hangt af van de conditie van uw huid en uw gezondheid. Gemiddeld zijn er 12 tot 15 behandelingen 

nodig. Aanvankelijk 2 x in de week, daarna minder frequent. Na circa een  jaar is het effect verdwenen 

en kunt u de kuur desgewenst herhalen. Dit is natuurlijk afhankelijk van het feit hoe goed u in balans 

weet te blijven na de behandelingen. 

Voor cosmetische acupunctuur kan gratis en vrijblijvend een kennismakings- / advies gesprek gepland 

worden.  

 

 

MOCHT U NOG VRAGEN HEBBEN . NEEM DAN  CONTACT OP MET 
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