
Cosmetische acupunctuur is één van de 

oudste cosmetische behandelingen die 

er in de Chinese geneeskunde gegeven 

wordt. Aanvankelijk was deze cosmetische 

behandeling alleen voor de Keizer en zijn 

hofhouding bestemd om later ook voor het 

volk toegankelijk te zijn.

De cosmetische acupunctuur is niet hetzelfde 

als Botox en permanent fi llers. Hierbij wordt 

ook met naaldjes in de huid gestoken alleen 

wordt er een substantie toegevoegd. Dit is bij 

cosmetische acupunctuur absoluut niet het geval. 

Veel therapeuten die cosmetische acupunctuur 

toepassen hebben een opleiding in de anti-

ageing binnen de cosmetische acupunctuur. 

Wij hebben speciaal voor schoonheidsspecia-

listen een bijscholing gemaakt, waarin wij 

met speciale naaldjes en technieken deze 

eeuwenoude cosmetische behandelingen leren.

Tijdens de behandeling van de anti-ageing wordt 

er getracht een natuurlijke facelift te creëren 

waardoor rimpels verminderen, het gezicht 

gelift wordt en er een natuurlijke teint wordt 

teruggegeven aan de huid.

Om dit te realiseren heeft de specialist een 

aantal technieken. Er wordt altijd gewerkt met 

gezichtsmassage, serums en crèmes  die de 

Aesthetic needling behandeling ondersteunen.

Kortom een prima alternatief om het liftende 

effect van het gezicht te realiseren zonder de 

nadelen van Botox.

Nadelen van Botox

l super toxisch, 

l  beschadigt de zenuw, 

l  schaadt de lever (Botox syndrome).

l  Beschadiging aan de spieren terwijl deze  

 zo belangrijk zijn voor de vorming van de  

 huid (samentrekkingen etc), daardoor 

 minder natuurlijk.

l  Waar Botox zit vind geen doorbloeding 

 plaats dus op lange termijn ontstaan daar  

 grotere problemen!

AESTHETIC NEEDLING STEP BY STEP

Voor de rijpere huid met rimpels, kun je 

teruggrijpen op allerlei technieken, waaronder 

het effectieve Aesthetic Needling. In dit RIES 

Magazine laten we je stap voor stap zien hoe 

deze acupunctuurbehandeling in zijn werk gaat.

De behandeling wordt ondersteund door de 

producten van RIES Cosmetics, voor een optimaal 

egaliserend effect. 
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EEN PRIMA ALTERNATIEF VOOR BOTOXEN EN FACELIFTEN?

AESTHETIC 

NEEDLING

T

St
e
p
 b

y 
St

e
p
 r

e
d
ac

ti
o
n
e
e
l: 

B
ea

u
ty

 W
e
lln

e
ss

 M
ag

az
in

e
Fo

to
’s

: 
Fo

to
-c

o
n
ce

p
t,

 R
o
n
 R

u
tg

e
rs



21

Bij deze behandeling concentreert Richard van Nessen zich op de fronslijntjes en de neus-lipplooi. 

Volgens de tongdiagnostiek (T) uiten fronslijntjes zich door een gezwollen midden-stuk van de tong 

en een verticale lijn in het midden. De neus-lipplooi uit zich door een rode zijkant van de tong die 

enigszins naar beneden gezakt is.

Om de huid voor te bereiden op de aesthetic needling-behandeling stimuleert Richard eerst de 

doorbloeding, zodat de afvalstoffen beter worden afgevoerd. De huid is daarna gereed om de 

naalden te zetten.

Start met het reinigen van het 

gezicht met een reinigings-

product (cleanser). 

Pas de Shiatsu-techniek toe, 

waarbij je druk met de muis 

van je hand uitoefent op het 

gezicht. Hierdoor stimuleer je 

het bindweefsel en de door-

bloeding. Bij de wangen 

pak je de huid vast en draai   

je deze naar beneden, met 

de zwaartekracht mee. 

Vanaf de neus stimuleer 

je de huid eveneens 

naar beneden. (1)

Dep de huid droog met 

een handdoek. (2)

Neem een bakje lauwwarm 

water met 2 gram van een 

speciaal masker om de huid te 

egaliseren (smoothskin mask). 

Laat hier gedurende vijf minuten 

een fl eecedoekje in weken. (3)

1 2

Leg het doekje vervolgens 

op het gezicht. (4)

Verwarm een handdoek en leg 

deze over het fl eecedoekje op 

het gezicht, zodat de oplossing in 

het doekje een optimale werking 

heeft. (5)

Maak de nek los door hem op te 

tillen en naar links en naar rechts 

te draaien. Hierdoor kan de klant 

optimaal ontspannen. (6)
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Verwijder het fl eecedoekje en stimuleer opnieuw de 

doorbloeding d.m.v. de Shiatsu-techniek. (7)

Meng op dezelfde manier 20 druppels van een op 

de huid afgestemd concentraat met een crème 

(Neutral crème) en breng dit serum nu aan op 

de fronslijntjes op het voorhoofd. (9)

Meng 20 druppels van een op de huid afgestemd con-

centraat met een crème (Neutral crème) en breng dit 

serum aan op de neus-lipplooi. (8)

Meng op dezelfde manier 20 druppels van een op de 

huid afgestemd concentraat met een crème 

(Neutral crème) en breng dit serum nu aan op 

de fronslijntjes op het voorhoofd. (8)
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Sluis de serums in met een ionisatieapparaat. 

Hierdoor komen de stoffen in de huid terecht en 

blijft het vocht op de huid liggen. (10)
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De huid is nu in optimale 

conditie om de naalden te zetten. 

Zet de naalden opwaarts in de 

huid, voor een liftend effect. 

Start bij het begin van de rimpel 

en eindig bij het uiteinde van 

de rimpel. Zet ook een aantal 

naalden in de kaaklijn om de

 rimpel in de neus-lipplooi recht 

te trekken. Als je alle naalden 

hebt gezet, laat je ze 30 minuten 

zitten. (11)

10

11

11

11

9



Trek elke tien minuten 

de naalden een stukje 

omhoog om de doorbloeding 

te stimuleren. 

De naalden blijven in 

de huid vastzitten 

doordat je eerst het 

serum in de huid 

hebt gesluisd. (12)

Verwijder de naalden 

een voor een. (13)

Breng over het hele 

gezicht een serum 

of crème aan om

de behandeling 

af te sluiten. (14)
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De linkerkant op 

de foto is nog 

niet behandeld, 

de rechterkant wel. 
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12 Maak kennis met 

RIES AESTHETIC NEEDLING 
bij een salon die met 

RIES COSMETICS werkt. 
laat u overtuigen en ontvang 

bovendien 
2 X EEN SERUM 

CADEAU T.W.V. € 79,90.


