
Cuppingmassage is een gemoderniseerde en vereenvoudigde versie van de oude 

traditionele Chinese cupping therapie. We kunnen met deze massage cosmetisch werken 

en therapeutisch. Deze massage is zonder bloeduitstortingen zoals bij de traditionele 

cupping therapie. Laten we de cups staan dan krijg je natuurlijk wel deze “Cup Kiss”. Deze 

massage wordt gedaan met behulp van medicinale siliconen vacuüm cups, door in het 

midden van de cup te knijpen en op de huid te plaatsen ontstaat er in de cup een vacuüm 

wanneer deze langzaam wordt los gelaten. Door de cups in een bepaalde volgorde te 

verplaatsen is er een nieuwe succesvolle behandeling ontwikkeld. Deze nieuwe behandeling 

heeft een ontspannende en helende werking.  

Het maakt verklevingen los, het voert afvalstoffen en vocht af en brengt zuurstofrijk bloed 

naar stagnerende spieren en de huid. Deze behandeling is in vele massages te integreren.

Belangrijk is om te weten dat er indicaties en contra-indicaties zijn. 

 

Indicaties is wanneer je wel cupping mag toepassen en contra-indicaties is wanneer je geen 

cupping mag toepassen. 

Wat kun je behandelen met Cupping? Lees hieronder wat indicaties;

Vermoeide, pijnlijke en overbelaste spieren

Verlies van elasticiteit van de huid

Striae en littekenweefsel

Vocht, oedeem en lymfe stagnatie

Ontgiften

Fibromyalgie

Kleine spataderen (zgn.spinnetjes)

Algemene pijn (bijv. Reumatische klachten)

Artritis

Cellulite (icm VIT ICE)

Isschias

Migraine of hoofdpijn

Slapeloosheid en stress

Buikklachten c.q darmklachten
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Verminderde energie

Onvruchtbaarheid

Verkoudenheid en griep

 

LET OP:

Cupping therapie vervangt geen enkele medische behandeling. Stop niet met medicatie en 

vraag altijd aan uw behandelaar of deze therapie veilig voor u is en geen kwaad doet bij een 

andere behandeling. Veiligheid voor alles, het gaat om uw gezondheid en uw welzijn. Neem 

ook altijd eerst contact op met u huisarts of behandelend arts.

Belangrijk is om te weten dat er indicaties en contra-indicaties zijn. Indicaties is wanneer je 

wel cupping mag toepassen en contra-indicaties is wanneer je geen cupping mag 

toepassen. Wij raden u altijd aan om een cupping therapeut bij u in de buurt te zoeken om u 

uitleg te geven over het behandelen van uw indicatie.
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