
 

 

 

Soms moet je even 

alles opzij zetten en 

eerst even voor jezelf 

zorgen 

 

locatie Landgraaf 

 

 

Afspraak maken? 

Voor het maken van een afspraak, of voor 

meer informatie app, mail, of bel: 

Tel: 06-13136523 

Email: acupressuur@outlook.com 

 

 

 

 

 

Drukpuntmassage 
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Wat is acupressuur? 

Acupressuur lijkt op massage. Het doel is een 

verbetering van het 'welbevinden van lichaam en 

geest'. 

De basis van de acupressuur ligt in de 

traditionele Chinese geneeskunde. Volgens de 

filosofie die hieraan ten grondslag ligt, bevinden 

zich in de huid van het hoofd, de rug, borstkas, 

armen en benen energiebanen of meridianen, 

die in de vingertoppen en tenen eindigen. Elke 

meridiaan geeft energie door aan een 

hoofdorgaan en andere organen en spieren. De 

meridiaan heeft een aantal punten in de huid, 

die acupunctuur- of acupressuurpunten worden 

genoemd. Vanuit deze punten kun je de 

hoeveelheid energie in de organen en spieren 

laten toe- of afnemen. 

Geen naaldjes! 

Waar de acupunctuur met naaldjes werkt, wordt 

bij acupressuur en ook shiatsu de huid 

aangeraakt. De druk wordt o.a. met de duim en 

handpalm gegeven. 

 

 

Men beveelt acupressuur niet alleen aan als 

ontspanning, maar ook voor de behandeling van 

veel chronische ziekten of acute gezondheid-

problemen. Het is bedoeld om de energie-

kanalen van je lichaam te stimuleren en een 

evenwicht te bereiken tussen lichaam en geest. 

Je kunt deze therapie onder andere gebruiken 

voor de volgende (medische) aandoeningen: 

- Spierpijn, krampen of pijn 

- Chronische uitputting of vermoeidheid 

- Stress, angst, spanningen, nervositeit 

- Depressie en slaapstoornissen 

- Menstruatieklachten, menopauze 

- Allergieën, spijsverteringsproblemen 

- Gewrichtsklachten 

- Slechte circulatie 

- Hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn 

- Duizeligheid 

De behandeling vindt plaats bij ons op locatie in 

Landgraaf, maar kan indien gewenst ook op uw 

thuislocatie plaatsvinden. 

Ter kennismaking ontvangt u tijdens uw eerste 

afspraak c.q. behandeling 50% korting. 

 

Een indicatie van onze mogelijkheden en 

prijzen: 

Acupressuur/Shiatsu, Ontspanningsmassage, 

Sportmassage, Aromatherapie:  

€ 20,- per 30 minuten; € 30,- per 45 minuten  

€ 35,- per 60 minuten  

Bestel een cadeaubon! 

Ben je na het lezen van deze flyer enthousiast,  

of heb je reeds goede ervaringen bij ons  

opgedaan, dan is het ook leuk om een 

behandeling naar keuze als cadeaubon aan 

iemand te geven.  


