
Om in deze hectische tijd waarin je nog niet naar je schoonheidsspecialiste kunt, 
toch even tot rust te komen volgt hieronder een korte beschrijving van een korte massage.

Breng een stay-on masker aan (vraag je schoonheidsspecialiste voor advies welk stay-on 
masker geschikt is voor jouw huidtype) en het Eye Contour Mask rond de ogen. Blijf voor 

de spiegel staan zodat je kunt zien wat je doet. Het is een korte massage met bindweefsel-
strijkingen; dat betekent dat je een “diepe” strijking geeft. 

Je begint op de wenkbrauw en het voorhoofd:
1.Plaats je middelvingers op de wenkbrauw, geef wat druk en "trek" die over de wenkbrauw 

naar het einde van die wenkbrauw; laat de druk los en herhaal 3 keer.
2.Op het voorhoofd: plaats 6 vingertoppen net boven je wenkbrauwen, leun als het ware in 

je vingers en duw die langzaam naar de haargrens. Herhaal ook 3 keer.
Door dat inleunen zie je bijna geen huidverschuivingen en stimuleer je de doorbloeding, dat 

kan je zien doordat je een tijdelijke roodheid ziet.

Dan rond de ogen:  
3.Plaats nu de top van je middelvinger van je rechterhand in de binnenooghoek van je linker 
oog tegen de oogkasrand. Volg de bovenoogkasrand naar de slaap met een diepe strijking. 

Doe dat ook met je linkerhand bij je rechteroog. Herhaal beide kanten tenminste 3 keer.
4.Voor het gebied onder de ogen doe je hetzelfde nu met de rechterhand bij het rechteroog 

en links met de linkerhand; ook hier volg je de oogkasrand; tempo rustig houden anders 
trek je teveel aan de huid.

5.Sluit de massage rond de ogen af door beide handen op het ooggebied te leggen en dan, 
zonder druk! de handen naar de oren te strijken.

Om de massage af te sluiten doe je nog een diepe bindweefsel greep over de wangen:

6.Plaats 3 vingertoppen op je neus-lippenplooi aan beide zijden, leun weer in en geef een 
diepe strijking naar het oor bij de kaakhoek.  Wederom 3 keer per zijde herhalen.

Neem nu even je rust en geniet (voel) na van je massage!

TIME TO RELAX 
“Doe het zelf” gelaatsmassage
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