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Een bindweefselmassage bevordert de 
doorbloeding, stimuleert de afvoer van 
afvalstoffen en zet aan tot celvernieu-
wing. Hierdoor verbetert de conditie 
van de huid waardoor deze strakker en 
gladder wordt. Een kuur van bindweef-
selmassages wordt uitgevoerd voor het 
verbeteren van lijntjes en huidverslap-
ping in het gelaat, de hals en decolle-
té. Daarnaast kan de behandeling heel 
goed worden ingezet om cellulite te 
verbeteren. De deukjes in de huid wor-
den minder diep en het huidoppervlak 
wordt gladder en strakker. 

De behandeling 
Om het voor u zo aangenaam mogelijk 
te maken wordt er olie gebruikt op het 
te behandelen gebied. De bindweef-
selmassage wordt gestart met een 
stimulatie van de doorbloeding. Hier-
na wordt een speciale kneedtechniek 
in de bindweefsellaag toegepast. De 
kneedbewegingen kunnen enigszins 
gevoelig zijn. Door de diepe massage 
technieken vervormen de fibroblasten 
(bindweefselcellen), worden afvalstof-
fen afgevoerd en wordt de huid aan-
gezet tot celvernieuwing. Dit heeft een 
positieve invloed op de versteviging 
van de huid. 
De eerste behandeling(en) zijn het 
meest gevoelig, de daaropvolgende 
behandelingen zijn minder gevoelig 

Behandeling van
Bindweefselmassage
Bindweefsel is een vorm van weef-

sel dat onderdeel uitmaakt van alle 

organen van ons lichaam. Het heeft 

een steunende en verzorgende 

functie, beschermt de organen en 

bepaalt hun vorm. 

‘‘Een bindweefsel
massage bevordert 
de doorbloeding, 

stimuleert de afvoer van 
afvalstoffen en zet aan 

tot celvernieuwing’’



Informatie
Wilt u weten of een kuur van bindweefselmas-
sages een oplossing kan bieden voor u? Maak 
dan een afspraak voor een vrijblijvend ad-
vies-gesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij u 
persoonlijk adviseren en u uitvoerig informe-
ren over de behandeling. In sommige gevallen 
kan een combinatie met een andere behande-
ling geadviseerd worden.

Persoonlijk advies
Tijdens een persoonlijk en vrijblijvend consult 
met onze huidtherapeute geven wij u graag 
meer informatie over deze behandeling en al-
ternatieve behandelingen. Wanneer u besluit
de behandeling uit te laten voeren ontvangt u 
uitgebreide instructies.

Samenwerken aan uw
schoonheid
Voor een optimaal resultaat is een bind weef  sel-
massage goed te combineren met andere behan-
delingen. Onze huidthera peuten informeren u hier 
graag over. Uit gebreide informatie over onze be-
handelingen vindt u ook op 
www.nationaalhuidcentrum.nl

doordat de huid en de bindweefsellaag 
soepeler zijn geworden. Voor optimaal 
resultaat zijn er meerdere behandelin-
gen nodig.

Na de behandeling 
Er zijn na de behandeling geen beper-
kingen, u mag direct al uw dagelijkse 
bezigheden weer oppakken. 

Wanneer u een bindweefselmassage 
hebt gehad, kunt u tot een paar uur na 
de behandeling een warm gevoel van 
het behandelde gebied ervaren en kan 
de huid rood kleuren. 
Na een aantal behandelingen zal de huid 
strakker zijn en zullen onregelmatighe-
den (deukjes en bobbels) sterk verbeterd 
zijn. Een bindweefselbehandeling op de 
benen een gunstig effect op onrustige, 
pijnlijke en snel vermoeide benen.
Houd er rekening mee dat het een 
langzaam proces is, waarbij u niet 
direct resultaat zult zien. 
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“Dermatology is a combination of art and science ” 
Jeffrey K lein

“ The art en science of Dermatology ” 
Nationaal Huidcentrum

Dr. Eli Navadeh,

“De huid is een expressief orgaan, een spiegel van de geest. 
Behandel uw huid zorgvuldig ” 

Leonardo Da Vinci


