
BIO-REGENERATIVE SKINCARE 

MASSAGE DOSSIER



Geïnspireerd door de behoefte en wens om de relatie tussen mens en milieu te herzien, die 
nu een kritiek onhoudbaar niveau heeft bereikt, en om de biodiversiteit en de veerkracht van 
ons ecosysteem te beschermen en te ondersteunen, wilden we met Sacred Nature een actief 
onderdeel zijn van een bewustwordingsproces en positieve impact voor mens en planeet.

Sacred Nature is in feite het manifest van duurzaamheid voor [comfort zone], dat heeft 
besloten een leidende rol te spelen bij het bewerkstelligen van radicale verandering met 
huidverzorging die niet alleen effectief en veilig is als het gaat om het regenereren van 
de huid, maar die ook actief bijdraagt om de planeet te regenereren en de klimaatcrisis te 
verzachten.

Met de professionele behandelingen en massagetechnieken van Sacred Nature hebben we 
daarom dezelfde regeneratieve benadering gevolgd die de ontwikkeling van de formuleringen 
heeft geleid om de voordelen voor de huid verder te versterken en haar schoonheid, 
gezondheid en veerkracht te ondersteunen.

De huid, het orgaan dat onze eerste verdedigingslijn naar buiten toe biedt, is in toenemende 
mate   onderhevig   aan   klimatologische   stress   en   wordt   beïnvloed   door   plotselinge   
veranderingen in de omgeving: veranderingen in de gemiddelde temperatuur en onverwachte 
pieken  van  warmte  en  kou,  veranderingen  in  de  vochtigheidsgraad,  sterke  ophoping  van  
broeikasgassen in de atmosfeer. De huid is een constant doelwit van vrije radicalen die het 
evenwicht  van  de  huid  bedreigen,  die  toevlucht  neemt  tot  haar  natuurlijke  antioxidante  
verdedigingssystemen, die echter door deze constante externe en interne aanvallen geen 
constante en efficiënte bescherming bieden. Dit ondermijnt de jeugdigheid en de gezondheid 
van de huid en dit komt tot uiting in droogheid, ongemak en tekenen van veroudering.

Om de huid een hernieuwd comfort te bieden, om de schade veroorzaakt door deze factoren 
te herstellen, maar vooral om de huid veerkrachtiger te maken en daarom in staat te stellen 
om schoonheid en evenwicht in de loop van de tijd te weerstaan   en te behouden, hebben 
we twee behandelingen ontwikkeld die regenererend zijn. Deze behandelingen hebben 
antioxiderende prestaties gemeen, terwijl ze personalisatie binnen de behandelingen bieden. 
Dit zorgt ervoor dat we iets te bieden hebben voor verschillende huidcondities,  terwijl we 
ook iets te bieden hebben aan tijdloze gasten.

Beide hebben specifieke massagetechnieken die de fasen van het aanbrengen van het product 
begeleiden, en beide gelaatsbehandelingen omvatten de eerste openingsfase van PRELUDE, 
buitengewoon ontspannend en aangenaam, gevolgd door de DIEPREINIGENDE MASSAGE en 
vervolgens afgesloten met de NOURISHING TOUCH die de voeding en bescherming van de 
huidbarrière.

De 50 minuten durende ELIXIR-versie corrigeert de tekenen van tijd met een intensieve 
liftende actie dankzij een “rubberen” masker, waarvan de innovatieve textuur een zeer 
speciale en effectieve REGENER-LIFT intensieve massage mogelijk maakt, terwijl voor een 
meer acne gevoelige huid het klei masker een diep zuiverende en verhelderende werking 
heeft.

Met de HYDRA-versie van 30 minuten kunt u de diepe hydratatie in een express-tijd 
herstellen voor een onmiddellijk stralend effect dankzij de 7-staps regeneratietechniek, met 
een toner die bestaat uit bloemenwater van Romeinse kamille, korenbloem en lavendel, die 
buitengewoon gunstig zijn voor de huid. Het resultaat is een huid die strak en veerkrachtig is 
en klaar is om de uitdagingen van de omgeving aan te gaan om de uitstraling en jeugdigheid 
te behouden.

SACRED NATURE
MASSAGE DOSSIER 

INSPIRATIE EN DOEL VAN DE 
BEHANDELING



Ideaal voor alle huidcondities, klinisch getest, zelfs voor de meest gevoelige huidconditie. De 
behandeling kan uitgevoerd worden op iedere huidconditie en is uit te voeren in een 30 en 
50 minuten behandeling.

De belangrijkste antioxiderende en regeneratieve acties worden gecombineerd met een meer 
hydraterend, zuiverend of verstevigend effect, afhankelijk van de keuze van het specifieke 
masker.

Het gelaat, de hals en het decolleté krijgen weer een strakkere, vitaalere, jongere en frissere 
uitstraling en de huid wordt beter bestand tegen klimaat- en omgevingsveranderingen.

De basis van de Cosmos Organic en Cosmos Natural gecertificeerde professionele producten 
is het Scientific Garden Extract ™, een complex van drie biologisch gefermenteerde extracten 
van Myrtle, Vlierbes en Granaatappel, rijk aan fytoactieve antioxidanten. Bijkomende 
specifieke biotechnologische actieve ingrediënten, zoals extract van Japanse cederknoppen, 
biotechnologisch mos extract en kangoeroepootbloem, verhogen de barrièrebescherming en 
verbeteren de elasticiteit van de huid voor een optimale gezondheid en schoonheid.

De volgende items zijn nodig om de behandelingen van Sacred Nature uit te voeren:

• Cleansing Balm

• Powder Scrub

• Hydra Mask Base

• Distilled Flower Toner 

• Rubber Mask or Glow Clay Mask (for Sacred Nature Elixir)

• Nutrient Cream

• [ comfort zone ] Cleansing Towel and face towel

• [ comfort zone ] spatula & spoon & bowl 

AANBEVOLEN

KENMERKEN 
EN EFFECTEN

PRODUCTEN
& ACCESSORIES

SACRED NATURE
MASSAGE DOSSIER 



Regenerende antioxidante gelaatbehandeling voor een jeugdige uitstraling. Met formuleringen 
die gecertificeerd zijn volgens de richtlijnen van COSMOS, voedt, herstelt en beschermt het 
de huid. De doeltreffendheid wordt gegarandeerd door de gepersonaliseerde keuze van het 
masker en versterkt door speciefieke vaardigheden voor elke fase.

Ideaal voor alle leeftijden, het wordt aanbevolen:
 - Voor een rijpe, ondervoede huid die duidelijke tekenen van veroudering vertoont in de 

versie met RUBBER MASK.
 - Voor alle huiden die een diepe reiniging en stimulatie nodig hebben, in de versie met 

GLOW CLAY MASK.

Verfrissend - Antioxiderend - Verstevigend

50 minuten  

CLEANSING BALM 
HYDRA MASK BASE
POWDER SCRUB
DISTILLED FLOWER TONER
RUBBER MASK OR GLOW CLAY MASK 
NUTRIENT CREAM 

CLEANSING TOWEL (3-4 FROM HOT CABY) 
FACE TOWELS (3 DRY TOWELS FOR PLACEMENT)
SPATULA & SPOON 
BOWL(S)
TRANQUILLITY™ BRUSH 

1. Inleidende ontspannende massage en het aanbrengen van een warme CLEANSING TOWEL 
op het gebied van de ogen, onder de nek en in het midden van de borst.

2. Breng de CLEANSING BALM aan op de huid en masseer zachtjes in met de gepaste techniek 
om het verwijderen van make-up en onzuiverheden te bevorderen. Verwijder met een 
warme en vochtige CLEANSING TOWEL .

3. Neem 3 lepels HYDRA MASK BASE + 1 lepel POWDER SCRUB en masseer met ronddraaiende 
bewegingen in. Afstemmen op basis van de specifieke huidconditie (voor de meer kwetsbare 
huid raden wij een halve lepel POWDER SCRUB aan).

4. Verwijder overtollige partikels met een warme, vochtige CLEANSING TOWEL en haal met 
een droge handdoek eventuele resten weg.

5. Spray  DISTILLED FLOWER TONER over het gehele behandelde gebied en laat het op 
natuurlijke wijze drogen. Voeg een paar verstuivingen toe aan het gebied rond de ogen en 
dep met de tegen elkaar gewreven handpalmen om een weldadige warmte vrij te geven 
voor een tijd die overeenstemt met die van twee diepe ademhalingen

SACRED NATURE
REGENERATIVE ELIXIR 

OPENING

BEHANDELINGSTAPPEN 
(voor massagehandelingen zie de

specifieke paragraaf in het dossier)

AANBEVOLEN

VOORDELEN

DUUR

PROFESSIONELE PRODUCTEN

ACCESSORIES

DOEL  VAN DE BEHANDELING



6.1    Neem voor een verstevigend effect 2 lepels RUBBER MASK. Breng het op het gelaat, 
 de hals en het decolleté aan en masseer het in tot het product minder vochtig en  
 meer plakkerig wordt. 

Gebruik de REGENER-LIFT-massagetechniek.Deze techniek herstelt vermoeide 
gelaatsspieren met intensieve micro-bewegingen die meerdere  malen herhaald moeten 
worden voor een totaal van 10 minuten. Spoel het RUBBER MASK grondig af met een 
warme, vochtige CLEANSING TOWEL.

6.2     Meng 2 scheppen van de GLOW CLAY MASK met 7 scheppen van de HYDRA MASK  
 BASE breng aan op gelaat, hals en decolleté aanbrengen.

6.3    Masseer de eerste 3 minuten met ronddraaiende bewegingen in en laat dan  
 de resterende 7 minuten intrekken. Tijdens het intrekken kunnen wattenschijfjes  
 met DISTILLED FLOWER TONER worden bevochtigd en op de ogen worden  
 geplaatst voor een kalmerende en revitaliserende wikkel. 

6.4     Verwijder met een warme, vochtige CLEANSING TOWEL.

7.       Spray DISTILLED FLOWER TONER over het gehele behandelde gebied en laat het op  
 natuurlijke wijze drogen.

8.        Breng de NUTRIENT CREAM aan en ga daarna door met de specifieke laatste handelingen.

9.        Bied een kopje thee of biologisch sap aan samen met het  voorschriftenkaartje,  
 vergezeld van geselecteerde producten om de voordelen van de behandeling thuis  
 te verlengen. 

 

MASKER OPTIE 1
RUBBER MASK 

 
MASKER OPTIE 2

GLOW CLAY MASK 

FINISHING TOUCH

AFSLUITING

(Niet bij gevoelige huid
en capillaire broosheid gebruiken)

SACRED NATURE
REGENERATIVE ELIXIR 



Revitaliserende antioxidant express gelaatsbehandeling voor een onmiddellijke uitstraling. 
Met formuleringen die gecertificeerd zijn volgens de richtlijnen van COSMOS, zorgt het voor 
een aangename en zichtbare frisheid en vitaliteit. De effectiviteit wordt gegarandeerd door 
de combinatie van vernieuwing en diepe hydratatie en door het 7-staps Regeneratie-ritueel.

Ideaal voor een doffe huid.

 
Antioxidant - Onmiddellijke helderheid, frisheid en vitaliteit - Hydratatieboost

30 minuten

CLEANSING BALM 
HYDRA MASK BASE
POWDER SCRUB
DISTILLED FLOWER TONER
NUTRIENT CREAM 

CLEANSING TOWEL (3 FROM HOT CABY) 
FACE TOWELS (3 DRY TOWELS FOR PLACEMENT)
SPATULA & SPOON 
BOWL
TRANQUILLITY™ BRUSH 

1. Inleidende ontspannende massage en aanbrengen van een warme CLEANSING TOWEL 
op het gebied van de ogen, op de hals en in het midden van de borst.

2. Breng de CLEANSING BALM aan op de huid en masseer zachtjes in met de gepaste techniek 
om het verwijderen van make-up en onzuiverheden te bevorderen. Verwijder met een 
warme en vochtige CLEANSING TOWEL.

3. Breng een ruime laag HYDRA MASK BASE aan op het gelaat (1 lepel), de hals en het 
decolleté en laat het 5 minuten inwerken.

4. Voeg nog 2 lepels HYDRA MASK BASE en 1 lepel POWDER SCRUB toe en masseer met 
ronddraaiende bewegingen in. Afstemmen op basis van de huidconditie(voor de meer 
kwetsbare huid raden wij een halve lepel POWDER SCRUB aan).

5. Verwijder de overtollige powder scrub met een warme en vochtige CLEANSING TOWEL. 
Verstuif DISTILLED FLOWER TONER op het gelaat en de hals, en oefen daarna lichte druk 
uit op de wangen, het voorhoofd, de kin, de neus en de hals. Geef tenslotte een paar lichte 
tapotements met de vingertoppen tot de toner volledig is geabsorbeerd. Herhaal dit 7 
keer. Aan het einde met de tegen elkaar gewreven handpalmen deppen om een weldadige 
warmte vrij te geven voor een tijd die overeenstemt met die van twee diepe ademhalingen. 

6. Breng de NUTRIENT CREAM aan en ga daarna door met de specifieke laatste handelingen.

7. Bied een kopje thee of biologisch sap aan samen met de huidadvieskaart, dit samen met 
een vrijblijvend advies van de producten voor thuisgebruik.

SACRED NATURE
REGENERERENDE HYDRA

OPENING

BEHANDELINGSTAPPEN 
(voor massagehandelingen zie de

specifieke paragraaf in het dossier)

FINISHING TOUCH

AFSLUITING

AANBEVOLEN

VOORDELEN 

 
DUUR

PROFESSIONELE PRODUCTEN

 
ACCESSORIES

7-STEP REGENERATION 

DOEL VAN DE BEHANDELING



De “prelude” is de eerste fase van de behandeling en is bedoeld om lichaam en geest te 
ontspannen. Deze fase wordt met zorgvuldige aanrakingen uitgevoerd op het gelaat en 
het bovenlichaam. Dit zijn de gebieden waar duidelijk tekenen van stress te zien kunnen 
zijn. Het gaat dan met name om de ogen, de nek en het centrale gedeelte van de borstkas. 
Hierop leggen we warme droge kompressen, om daar comfort en ontspanning te geven.

De volgende stappen die uitgevoerd worden brengen het bovenlichaam in een zo goed 
mogelijke houding. Daarnaast zorgt de opening van de borstkas voor verbetering van de 
ademhaling.

De knokkeleffleurage heeft als positief effect dat dit de reflexpunten van de handpalm 
stimuleert. Het wiegen zorgt voor een ontspanning van de paravertebrale (langs 
de achterkant van de ruggenwervels) spieren en heeft een kalmerend effect op het 
zenuwstelsel.

1. Plaats de handen op de schouders en druk zachtjes richting de voeten met een 
langzame, constante druk.

2. Glijd van de schouders richting de nek en hoofdhuid. Omvat hierbij de nek. Houdt 
hierbij het achterhoofdsbeen enkele minuten vast.

3. Leg een warme, droge handdoek onder de nek. Leg nog een warme, droge handdoek 
op het borstbeen. Stabiliseer de adem. Leg nog een warme, droge handdoek over de 
ogen. lichte druk op de ogen met handpalmen gedurende 5 seconden.

4. Kam het haar met de vingertoppen: 5 keer in het midden en 5 keer aan de zijkanten. 
(Geïnspireerd door Qigong).

5. Omvat en stretch de arm, glijd daarna van de schouder naar de hand. Til de hand van de 
gast op en beweeg en stretch zachtjes naar achteren, waarbij je het bewegingsbereik 
respecteert. Leg de arm terug op het bed.

6. Plaats een hand op de hand van de gast, terwijl de andere hand armcompressies 
uitvoert, langzaam en diep, heen en weer, begin bij de pols.

7. Draai de hand en maak een knokkelroulage over het midden van de handpalm. Herhaal 
stap 5-7 op de andere arm.

8. Diagonale stretch:  een hand op de schouder en de andere hand  op de tegenoverliggende 
heup. Houd vast en geef een lichte stretch. Herhaal aan de andere kant.

9. Wiegen van de buik tot aan de enkel. (Geïnspireerd door Shiatsu, stimuleert de 
bloedsomloop en draineert.)

10. Omvat zachtjes de enkels en stretch 2 keer. Sluit af met een zachte openingsbeweging 
bij de enkels.

11. Verwijder voorzichtig de handdoeken van het borstbeen, de nek en  de ogen.

SACRED NATURE
DE BEHANDELING

EN DE MASSAGE-STAPPEN
 “PRELUDE” OPENING 

(10 MINUTEN) 

BEHANDELSTAPPEN



De bijzondere textuur van de CLEANSING BALM is perfect voor de intensieve diepe reiniging 
die uitgevoerd wordt tijdens deze massage. De zachte samenstelling zorgt direct voor 
ontspanning van het delicate gebied rondom de ogen in combinatie met de afvoerende 
bewegingen. Op het gelaat en de nek worden intensievere bewegingen uitgevoerd 
om microcirculatie te reactiveren en de zuurstoftoevoer te stimuleren. Hierbij worden 
onzuiverheden en afvalstoffen verwijderd. Deze reinigende massage is geïnspireerd op 
moderne Koreaanse huidverzorgingstechnieken. Met een hoog comfort voor de gast wordt 
een maximaal resultaat behaald, terwijl de waarden van Sacred Nature worden gerespecteerd.

Verwarm de CLEANSING BALM een paar seconden in je handen en breng dan aan op de het 
decolleté, de hals en het gelaat en verdeel gelijkmatig over het hele gebied.

1. Afwisselende glijbewegingen met open handen van borst tot schouders.

2. Knokkelroulage op het decollete.

3. Afwisselende glijbewegingen in de hals, van kaak richting sleutelbeen.

4. Knokkelroulage boven de sleutelbeenderen.

5. Roulage hals, horizontaal, werk aan de overzijde van de gast. Heen en weer. Herhaal aan 
de andere kant.

6. Afwisselende glijbewegingen met open handen van de kin tot de oren.

7. KAAK: omvat de kaak met duim en wijsvinger viermaal om deze te stabiliseren roulage 
van kin tot oor, van mond tot oor en dan van neus tot oor. Herhaal aan de andere kant.

8. KAAK: liftende knokkelroulage. 

9. KIN: Halve manen op de kin.

10. LIPPEN: Kleine horizontale knijpbewegingen langs de onderlip. Kleine verticale 
knijpbewegingen op de bovenlip.

11. LIPPEN: Horizontale drukkende bewegingen met je wijsvinger vanaf de bovenlip richting 
de onderlip.

12. LIPPEN: Horizontale drukkende bewegingen met je wijsvinger vanaf de onderlip richting 
de bovenlip.

13. Roulage met één hand langs de neuslippenplooi omhoog 3 keer. Herhaal aan de andere 
kant.

14. Liftende bewegingen met 2 vingers (wijs- en middelvinger) van de kin tot de neus langs 
de neuslippenplooi 3 keer. Herhaal aan de andere kant.

15.  Opwaartse knijpbeweging op de neus richting het derde oog, heen en weer.

16.  Glijdende bewegingen met de duimen van de ogen naar de kaaklijn.

17. OGEN: Roulage bewegingen, eerst onder het oog daarna boven het oog, van binnen naar 
buiten. Herhaal aan de andere kant.

 

DE REINIGING 
(10 MINUTEn)

BEHANDELSTAPPEN

SACRED NATURE
DE BEHANDELING

EN DE MASSAGE-STAPPEN 



18. OGEN: Snelle zigzagbewegingen op het kraaienpootjes (open het gebied met 2 vingers 
en maak met je andere hand de zigzagbeweging. Maak vervolgens grote drainerende 
rotaties rond de ogen. Herhaal aan de andere kant.

19. OGEN: Glijdende bewegingen met de duimen onder en boven de ogen, daarna zachtjes 
de wimpers masseren. (vermijden bij nep wimpers.) Herhaal aan de andere kant.

20. VOORHOOFD: Hand over hand voorhoofd, van derde oog richting de haargrens.

21. VOORHOOFD: Knokkelroulage op het voorhoofd.

22. AFSLUITING: Glijdende “zonnestraal” bewegingen van het voorhoofd tot aan het 
decolleté.

23. Bevochtig het gelaat met een de Tranquillity brush om een   emulsie te creëren en masseer 
dit even in.

24. Verwijder de CLEANSING BALM met een warm kompres.

SACRED NATURE
DE BEHANDELING

EN DE MASSAGE-STAPPEN



Voor deze bijzondere massage zijn we wederom geïnspireerd geraakt door oude Aziatische 
technieken en in het bijzonder de cuppingtechniek. Maar zoals altijd is ons doel maximale 
effectiviteit. De innovatieve textuur van het RUBBER MASK in combinatie met de handpalmen 
van de specialist geven ons de perfecte mogelijkheid om deze techniek in de praktijk te 
brengen. 

Hiermee activeren we alle gezichtsreflexpunten en stimuleren we de dalende meridianen 
van het gelaat. Dit beide bevordert het algemene welzijn van het lichaam. De techniek die is 
gebaseerd op druk en het loslaten van de huid activeert het bindweefsel en bevordert alle 
intra- en extracellulaire activiteiten. Dit is inclusief mitochondriale activiteit en de productie 
van nieuw collageen, door de activiteit van fibroblasten.

1. Neem 2 lepels van het RUBBER MASK en masseer totdat hij plakkerig wordt.
2. Ga verder met de REGENER-LIFT MASSAGE

1. Om ervoor te zorgen dat het masker indroogt, druk je met een platte, open hand op de 
desbetreffende gebieden.

2. Plaats een volledig platte, open hand op het desbetreffende gebied voor een volledige 
hechting.

3. Til de handpalm op richting de vingers, en herhaal dit onafgebroken afwisselend met 
beide handen. 

4. Ga door met dezelfde beweging in de nek en op het gelaat.

5. Wanneer het product volledig aan de huid is gehecht, begin je met de specifieke techniek, 
met volledig handcontact.

6. Voer intermitterende hefbewegingen uit. Neem onderstaande volgorde aan:
• décolleté
• wangen (wees voorzichtig met de pompende en tilbeweging op dit meer delicate gebied). 
• mond
• voorhoofd
• specifieke microgebieden: wenkbrauw spier, neuslippenplooi en oogcontour. 

Deze specifieke techniek kan ook worden uitgevoerd met alleen de wijsvinger. Behoud 
harmonie en flow bij het uitvoeren van de bewegingen, waarbij je altijd rekening houdt met 
de huidconditie en het feitelijke “plakkerige” effect dat op de huid wordt gecreëerd, dat van 
persoon tot persoon kan verschillen. Als het product het toelaat, sluit de massage dan af met 
dezelfde bewegingen als aan het begin.

REGENER-LIFT MASSAGE 
(TIJDENS HET RUBBER MASK)

(10 MINUTEN)

MASSAGESTAPPEN

TIP

SACRED NATURE
DE BEHANDELING

EN DE MASSAGE-STAPPEN 
 

VOORBEREIDING  
RUBBER MASK



Het aanbrengen en inmasseren van de NUTRIENT CREAM is een zeer aangename techniek om 
de behandeling mee af te sluiten. Deze crème en massage hebben een herstellende werking 
op de huidbarrière en geven een liftend effect. 

1. Breng de NUTRIENT CREAM aan en geef een effleurage met de vingers over het 
voorhoofd.

2. Stretch de wenkbrauw met de duimen.

3. Gebruik je wijsvingers om heen en weer te bewegen van het derde oog naar de kin langs 
de neuslippenplooi.

4. Stretch de bovenlip.

5. Stretch de onderlip.

6. Opwaartse rotaties van oren richting de kin.

7. Contact op de oren en houd enkele seconden vast. Ga verder met een schaarbeweging 
bij de oren.

8. Met volledige handcontact maak je een heen en weer beweging over het gelaat (lichte 
druk).

9. Ga met je gezicht naar de gast staan, glijd en stretch met beide handen tegelijkertijd 
vanuit de nek naar de terminus.

NOURISHING TOUCH
(5 MINUTen)

STAPPEN

SACRED NATURE
DE BEHANDELING

EN DE MASSAGE-STAPPEN
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