
 

Klachtgerichte behandelingen 

Cupping is een diepte massagetechniek om op een intensieve manier spierknopen 
te ontspannen en de doorbloeding te verbeteren. Deze techniek helpt afvalstoffen 

naar het huidoppervlak te brengen, los te maken en gemakkelijk af te voeren. 
 

Lichaamscellen gebruiken zuurstof en geven koolstofdioxide af. Wanneer 
lichaamsenergie geblokkeerd geraakt, functioneert een cel minder goed en hopen 

de gifstoffen zich op. Als we pijn ervaren impliceert dit een blokkade in de 
energiestroom. 

cupping 

Naar aanleiding van het cuppen kan de huid 
reageren. Deze kan licht rood tot zwart worden. 

Hoe donkerder de kleur, hoe meer 
spierspanningen er zijn en hoe groter het 

probleem. 
 

Indien we allemaal kleine puntjes zien die wat 
feller rood zijn dan wijst dat op een toxische 

reactie, een signaal dat de afvalstoffen vrijkomen. 
 
 

Toxines in spieren en gewrichten worden niet altijd 
even gemakkelijk door het lichaam afgebroken wat 

voor verdere blokkades en ongemakken kan 
zorgen. Door cupping worden de gifstoffen aan het 

huidoppervlak gebracht zodat het voor het 
lichaam eenvoudig wordt om deze te verwijderen. 



 

Klachtgerichte behandelingen 

Eerst wordt het lichaam 
ingemasseerd met olie.  

 
Daarna plaatsen we “cups” op het 

lichaam. Deze cups zijn glazen of 
plastieken bokaaltjes die 

zuurstofarm worden gemaakt, 
vervolgens op het lichaam worden 
geplaatst en zich vastzuigen op de 

gewenste locatie. 
 

Soms laten we de cups staan, soms 
wordt er met de cups over het 

lichaam bewogen. Dit heeft een 
diepgaande en krachtige werking 

zowel in de diepere lagen als de 
oppervlakkige lagen van de huid. 

Naar aanleiding van het cuppen kan de huid reageren. Deze kan licht rood tot zwart 
worden. Hoe donkerder de kleur, hoe meer spierspanningen er zijn en hoe groter het 

probleem. 
 

Indien we allemaal kleine puntjes zien die wat feller rood zijn dan wijst dat op een 
toxische reactie, een signaal dat de afvalstoffen vrijkomen. 

Verloop van de behandeling 


