Japansk lifting – det naturlige ansigtsløft
Japansk lifting er en kombination af ansigtsmassage ansigtszoneterapi og lymfedrænage.
Japansk Lifting løfter, glatter og afspænder ansigtet, så der opnås en større spændstighed og
vitalitet i huden. Massagen virker forebyggende og forsinker ansigtets naturlige ældning.
Under en Japansk Lifting behandling stimuleres hele 24 akupunkturpunkter, samtidig med at
behandlingen øger blodcirkulationen, fjerner toksiner, ilter væv og stimulerer produktionen af
kollagen og elastin.
Det samlede resultat er en afbalancering af såvel ansigtet , som kroppen
Og organerne.
Vores travle hverdag sætter sig sammen med alverdens bekymringer og glæder i vores ansigt.
Hver en linje, rynke og hævelse har sin egen lille historie.
Ubevidst spænder vi hele tiden i ansigtets muskler, og det forstærkes, når vi er stressede, nervøse,
har bekymringer, har smerter eller er anspændte
Vi kan ikke forhindre, at vi bliver ældre, men vi kan forebygge og forsinke ansigtets aldringsproces.
Resultaterne efter et forløb med Japansk Lifting er bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstramning af slap hud
Mindsker poser under øjnene
Reducere rynker og dybe furer
Ødemer (væskeophobninger) reduceres eller forsvinder helt
Afbalancerer kroppens og organernes funktioner
Afstresser kroppen
Kan afhjælpe spændingshovedpine og kæbespændinger,
Lammelser og neurologiske problemer.
Huden bliver mere spændstig og elastisk
Et friskere udseende og en naturlig glød

Sådan foregår behandlingen:
Først afrenses huden for make-up og snavs. Efter fuldt af en dybderensende maske.
Efter afrensning af ansigtet påsmøres en hybenkerne olie og derefter stimuleres forskellige
punkter og zoner i ansigtet.
Tilslut en let afrensning, påsmøring af en "lifting" maske, der strammer huden op og minimerer
fine linjer og rynker!
Tilslut påsmøring af en serum, dag creme samt øjen creme - alle produkter, der intensivt plejer og
fugter dit ansigt.
Der benyttes udelukkende produkter uden parabener.
NB: Hos Byrdal Akupunktur udfører jeg den originale behandling af Japansk
Lifting .
Den originale Japansk Lifting er udviklet af den internationalt anerkendte danske
reflekszoneterapeut Lone Sørensen.
Lone Sørensen som har sammensat denne unikke metode, er også hovedet bag de produkter som
bruges i forbindelse med behandlingen.
Det er hendes overbevisning, at produkterne skal være så rene som overhovedet muligt, og uden
unødvendige tilsætningsstoffer, hvorfor produkterne er baseret på helt naturlige ingredienser.
Særligt hybenrose-olie går igen i produkterne, da den er rig på antioxidanter og har en fantastisk
virkning i huden.
Selv en enkelt behandling kan gøre en forskel, men ønsker du et længerevarende resultat
anbefaler jeg flere behandlinger.
Mvh Tina Byrdal

