
BOOZT cupping massage 
  
Zolang je jong bent, zit je bindweefsel nog bomvol collageen en elastine en is er nog geen 
rimpeltje aan de lucht. Maar al vanaf je 25ste begint de productie van collageen af te nemen, 
waardoor de eerste rimpeltjes kunnen verschijnen en je huid wat slapper wordt. 

 
Een niet invasieve behandeling met een sterke werking! 

 
Met de BOOZT cupping gezichtsmassage stimuleer je de bloedsomloop waardoor er warm 
zuurstofrijk bloed, gevuld met voedingstoffen naar het oppervlak van je huid wordt gebracht. 
Tevens wordt de aanmaak van collageen en elastinevezels bevorderd die zorgen voor de 
stevigheid en elasticiteit van je huid. 
En dat niet alleen, deze massage verwijdert ook je dode huidcellen, zodat je huid 
gestimuleerd wordt om nieuwe cellen aan te maken. Hierdoor zal je huid zich verstevigen en 
zal je teint in een gezonde blos veranderen. 
Cupping massage van het gezicht reinigt poriën en verwijdert overtollig talg en vuil (black 
heads). Door met crèmes te masseren gaat het principe van "vet lost vet op” in. Kortom je 
huid zal weer gaan stralen als nooit tevoren. 
 
 

Alle voordelen van een anti aging massage op een rijtje: 
 

•   Versteviging van de huid 
•   Reinigt poriën en verwijdert overtollig talg en vuil (black heads) 
•   Maakt huidverklevingen los 
•   Stimulering van de doorbloeding van de huid 
•   Opnameverbetering van de verzorgingsproducten 
•   Verwijdert dode huidcellen 

Versteviging en nieuwe aanmaak van collageen en elastine in het 
bindweefsel 

•   Verbetering van de huidstructuur en huidteint 
•   Vermindering en verzachting van rimpels, kraaienpootjes en littekens 
•   Het reinigt sinussen 
•   Afname van stress 
•   Vermindert vochtwallen en onderkin 
•           Helpt bij ontspannen en hoofdpijn 
 
Het is overigens mogelijk dat na de eerste twee keer de huid reageert met pukkeltjes. 
Je huid moet aan de behandeling wennen, later gaat dit weer weg. 
 De BOOZT cupping gezichtsmassage kan hoofdpijn, vermoeidheid en spanning 
verminderen of zelfs wegnemen.  
 Als je couperose hebt op je wangen, gebruik de cups dan daar niet.  
De couperose zal verergeren. 

  
      



 
Geschiedenis van cupping 

 
Cupping als therapie is al duizenden jaren oud. Al 3300 jaar voor Christus werd cupping al in 
Mesopotamië toegepast. Op hiërogliefen is te zien dat een vorm van cupping gebruikt werd 
voor aandoeningen zoals koorts en pijn en bovendien voor het versnellen van het 
genezingsproces. Ook bij de oude Grieken werd het gebruik van cups door Hippocrates, 
grondlegger van de moderne geneeskunde, aangeraden voor het behandelen van 
verschillende aandoeningen. 

Vanaf de 18e eeuw wordt cupping ook in Europa en Amerika toegepast, waarbij het de 
afgelopen jaren veelvuldig als behandeling wordt ingezet binnen de alternatieve zorg, 
massagepraktijken, de fysiotherapie en de schoonheidsverzorging. Bekende sterren als 
Victoria Beckham, Jennifer Aniston en Justin Bieber ondergaan ook regelmatig een 
cuppingbehandeling. 

Wat is cupping nou precies? 
In het westen wordt cupping therapie of cupping massage gebruikt als een intensieve manier 
om spierknopen te ontspannen. Bovenop de spierknoop wordt een cup geplaatst die vacuüm 
wordt gezogen. Dit kan door middel door er in te knijpen. Vervolgens kan je de cup op zijn plek 
laten staan, waardoor je heel specifiek op een knoop (triggerpoint) werkt, of je beweegt hem 
over de huid, waardoor je het bindweefsel losmaakt. 
Het onderliggende gebied wordt extreem goed doorbloed en door de reflexwerking komt het 
spiergebied tot ontspanning. Het laten staan van de cup wordt vooral gebruikt binnen de 
massage en fysiotherapie. Hierbij blijft er een aantal dagen een donkere vlek zichtbaar, die in 
kleur kan variëren van rood, paars tot bijna zwart. Dit wordt ook wel de Cup Kiss genoemd. 

Het gebruik van cupping in de schoonheidsverzorging 
Zoals hierboven al aangegeven, maak je bij cupping het bindweefsel los en stimuleer je de 
doorbloeding van de huid. En dat is waar we in de schoonheidsverzorging gebruik van maken. 
Je kunt het vergelijken met een bindweefselmassage. Door de doorbloeding te stimuleren, 
krijgen de huidcellen meer zuurstof en voedingsstoffen. Hoe meer aanvoer hiervan, hoe beter 
dat is voor de kwaliteit van de huid. 

Afvalstoffen 
Daarnaast worden afvalstoffen beter afgevoerd. Door het bindweefsel te prikkelen, worden 
de fibroblasten – hele nuttige cellen in onze huid – aangezet tot aanmaak van collageen en 
elastine. En collageen en elastine zorgen weer voor de stevigheid van onze huid. Hoe beter 
de doorbloeding van de huid is, hoe beter de kwaliteit van het collageen en elastine is, en dus 
hoe steviger je huid wordt. Voor het lichaam wordt cupping vooral ingezet bij het behandelen 
van cellulitis. De huid van de benen zal beter doorbloed worden, de structuur wordt minder 
bobbelig en voelt steviger aan. 



Contra indicaties: 

• Koorts 
• Uitgeput lichaam 
• Hartklachten 
• Kanker 
• Hernia 
• bloeddrukproblemen 
• zwangerschap 
• hemofilie (stollingsvertraging bloed) 
• nierfalen 
• diabetici 
• fillers 

 

             

 

 

  



 

Anti-Aging massage tegen: 

• rimpels en kraaienpootjes 
• wallen 
• grove poriën 
• vale huidskleur 
• stress 

De massage: 

• Smeer de te behandelende huid goed in met een (oog)crème of een van de 
verzorgingscremes van BOOZT Cosmetics. 

• Zorg dat je onder de crème een Essence hebt aangebracht.. 
• Start vanuit het midden van de hals naar buiten. 
• Span met de ene hand de huid en met de andere hand beweeg je de cup. 
• Begin onderaan tot aan de kaakrand. 
• Herhaal deze beweging aan de andere kant van de hals. 
• Voer met een vloeiende beweging af van het midden van de kaakrand naar de zijkant 

en vervolgs naar beneden tot aan de limfe knopen beneden. Net boven het sleutel 
been.( laag dorsaal). 

• Start telkens vanuit het midden van het gezicht en masseer naar de buitenkant van 
het gezicht. 

• Plaats de cup net boven de wenkbrauw en masseer naar buiten. 
• Masseer vervolgens vanuit het voorhoofd naar de zijnkant en helemaal naar beneden 

tot aan de lymfeknoop. 
• Herhaal deze grepen aan de andere kant van het gezicht. 
• Neem vervolgens de kleine cup. 
• Masseer gedurende 5 minuten met ronddraaiende of zigzaggende bewegingen de 

cup over de huid van de wangen..  
• Rond de ogen masseer je vanuit het midden naar buiten toe. 
• Masseer vervolgens de rimpeltjes in het gezicht met de kleine cup. 
• Voer als laatste af via de limfebanen. 
• Neem na de massage het Hydra masker en breng deze over het gehele gezicht en de 

hals aan. 
• Spoel de cups na gebruik goed af met water en zeep. 
• Drink na de massage een glas water zodat afvalstoffen goed kunnen worden 

afgevoerd 

 

 



 

Wanneer welke cup? 

• Kleine cup is voor massage van de tere huid rond de ogen, rimpels en kleine 
opppervlakte. 

• Grote cup is voor massage van de grotere huidoppervlakken zoals het voorhoofd, de 
wangen, de hals en het decolleté. (uiteraard mag dit ook met de kleine cup) 

• Hoe steviger je vacuum zuigt, hoe sterker de werking. Start heel voorzichtiig en kijk 
goed hoe de huid reageert. 

Bij een vette huid kan het voorkomen dat er de volgende dag puistjes zijn ontstaan. Dit komt 
omdat de afvalstoffen uit de huid worden afgescheiden. Drink altijd voldoende water (1½ liter 
per dag) . De huid wordt dan dan diep gereinigd en het ontstaan van puistjes zal minder 
worden.  

Let op!  

Laat de cups niet vacuüm op één plek staan. Er kan dan een blauwe plek ontstaan. 

Vermijdt gesprongen adertjes in het gezicht.. 

 

 
 
 



 

 

Cellulite massage met de cups. 

• Instaleer je klant en zorg dat ze warm ligt. 
• Bedek het lichaam met een handdoek. 
• Scrub de benen en billen met de Facial Scrub. 
• Verwijder de scrub  met washandjes of sponjes. 
• Maak de huid droog en breng nu de Vitality olie aan 
• Masseer de huid vanaf de knieholte omhoog in rechte lijnen. 
• Draai met ronddraaiende bewegingen op de huid vanaf de knieholte naar boven. 
• Ga zigzaggend over de benen van beneden naar boven en weer terug. 
• Herhaal deze bewegingen onegeveer 5 minuten 
• Masseer het andere been op de zelfde manier. 
• Span met een hand de bil en masseer de bil van beneden naar boven. 
• Maak ronddraaiende bewegingen 
• Maak nu zigzaggende bewegingen 
• Herhaal deze massage op de andere bil. 
• Voer af met 2 cups aan de bovenkant van de bil naar de zijkant van de bil. 
• Duur van de massage: 20 minuten 
• 2x per week 4 weken lang. 

Masseer altijd van beneden naar boven.  Dit is beter voor de afvoer van de vrijkomende 
afvalstoffen die door je nieren via de bloedsomloop worden afgevoerd. In het begin kun je na 
het cuppen last hebben van blauwe plekken. Dat komt omdat de verklevingen diep onder de 
huid worden losgemasseerd. Hoe losser de huid wordt hoe minder last je hiervan zult 
ondervinden. 

Zorg altijd dat je  na de behandeling voldoende water drinkt. Dit stimuleert de afvoer van 
afvalstoffen. 

Trek de cup nooit los van de huid terwijl deze nog vacuüm zit maar druk de bolling weer in 
zodat het vaccuüm wordt opgeheven. 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reiningings ritueel met cups 
 

 
 
Een onzuivere, bleke en vale huid heeft veel baad bij de reiningsbehandeling van BOOZT 
Cosmetics. 
Deze cupping behandeling verweekt de onzuiverheden en haalt de  dieper gelegen 
onzuiverheden naar de oppervlakte. 
De huid kan na de behandeling wat puistjes geven, maar dat  verdwijnt na een aantal dagen. 
 

• Neem een kleine hoeveelheid Cleansing gel en verdeel dit over je handen met een 
beetje lauw/warm water. 

• Verdeelde gel over het gehele gezicht, decolleté en de hals, reining de huid zoals je 
gewend bent. 

• Neem nu 2 kleine cups en ga met kleine ronddraaiende bewegingen over de huid. 
• Geef extra aandacht aan de kin, neur en het voorhoofd. 
• Voer deze behandeling ongeveer 5 minuten uit. 
• Gebruik eventueel extra water zodat de huid niet stroef wordt. 
• Haal de Cleansing gel af met lauw warm water. 
• Reining de huid na met de Beauty lotion normal/oily 
• Maak de huid droog. 
• Breng de BOOZT Fruity Acid aan op de huid en masseer deze helemaal in. 
• Verdeel vervolgens het cleansing mask over de huid. 
• Neem de twee kleine cups en masseer de huid van het midden naar buiten. 
• Roteer daarna met kleine bewegingen over de delen van de huid. 
• Neem vervolgens een cup en masseer de neus. 
• Span de huid en blijf zachte roterende bewegingen maken. 
• Masseer de huid met de cups ongeveer 6 tot 10 minuten. 
• Laat het masker nog 5 minuten inwerken. 
• Haal het masker af met lauw/warm water. 
• Breng het Skin Repair serum aan. 
• Masseer dit in de huid 
• Breng vervolgens de Hydra Cream aan. 
• Zorg voor voldoende water gedurende de dag! 

 
 
 

 

 

 



 

Theorie: 

Fibroblasten in de huid en hun functie 

Fibroblasten zijn cellen in het bindweefsel die verantwoordelijk zijn voor de synthese van alle 
elementen van de ondersteunende matrix van de lederhuid. Dus zowel voor het collageen, 
als voor de elastine en reticulaire vezels als de glycosaminoglycanen en de glycoproteïnen 
van de grondsubstantie (matrix). De belangrijkste functie van fibroblasten is de aanmaak van 
collageenvezels, dit zijn niet-rekbare vezeltjes die voor stevigheid van onze weefsels zorgen. 
Daarnaast maken ze ook andere bestanddelen aan van de grondsubstantie, of extracellulaire 
matrix, in het bindweefsel. Bindweefsel bestaat dus vooral uit fibroblasten en vind je 
ondermeer in het bindweefsel onder de lederhuid en in de meeste organen. 

Daarnaast spelen fibroblasten ook een rol in de wondheling. Ze kunnen zich omvormen tot 
myofibroblasten, die de wond dichtmaken en zijn verantwoordelijk voor littekenweefsel, dat 
vooral uit collageenvezeltjes bestaat.  

Naarmate men ouder wordt neemt het aantal fibroblasten af en worden ze minder actief. Dit 
leidt tot een afname van het aantal macromoleculen in de intercellulaire matrix. Het 
ondersteunende weefsel wordt hierdoor minder dicht en kan dus gemakkelijk inzakken. 

Extra cellulaire Matrix (EMC) 

De extracellulaire matrix (ECM) bestaat volgens de klassieke geneeskunde 
uit talrijke macromoleculen die traditioneel geklasseerd worden in collageen, elastine en 
microfibrillaire eiwitten, proteoglycanen waaronder hyaluronan en noncollageneuze 
glycoproteinen. Naast het feit dat de ECM noodzakelijk structurele componenten levert, 
spelen deze ECM moleculen een belangrijke functionele rol in de beheersing van de 
belangrijkste cellulaire fenomenen zoals hechting, migratie, proliferatie, differentiatie en 
overleving. 
De cellulaire componenten van de ECM met name de fibroblast (fibrocyt) worden praktisch 
nergens vermeld 

De extracellulaire ruimte bezet de ruimte tussen de cellen buiten de plasmamembraan. Het is 
gevuld met een ionische oplossing van hoofdzakelijk NaCl welke een ingewikkelde cocktail 
van stoffen bevat die nodig zijn voor cellulaire overleving (glucose, aminozuren, lipiden, etc.) 
en fysiologische functies van weefsels (groeifactoren, cytokinen, hormonen, 
neurotransmitters, metabolieten, enz). 
 

BOOZT Cosmetics werkt met haar werkstoffen en haar technieken intensief op dit deel van 
de huid. macronutriënten (eiwitten, vetten, koolhydraten) en micronutriënten (vitaminen, 
mineralen en sporenelementen)  zijn  hierbij noodzakelijk en te vinden in onze producten. 
 



DERMAROLLING  van de ogen 
 

 
 


