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Graag adviseer ik u ook om vertrouwd te raken met de contra-indicaties en de 
voorbereiding voor massage:

Massage is een gezondheidsbevorderende procedure, maar toch is het een intense 
belasting van het lichaam, vooral van de huid, spieren, lymfatische en 
cardiovasculaire systemen. Lees de contra-indicaties om voordelen te krijgen van 
massage en niet om schade toe te brengen:

• Verkoudheid in de acute periode.
• Hoge temperatuur.
• Bloeden en neiging daartoe.
• Eventuele huidaandoeningen in de acute periode.
• Huiduitslag
• Gezwollen lymfeklieren.
• Ernstige spataderen.
• Allergie in de periode van verergering.
• Buikpijn.
• Misselijkheid, braken, dunne ontlasting.
• Tumoren.
• Geestesziekte met overmatige opwinding.
• Periode van hyper- en hypotone crises.
• Alle ernstige ziekten en aandoeningen.

           
Als u een van de bovenstaande aandoeningen heeft, is het beter om geen 
massage bij te wonen totdat uw gezondheid genormaliseerd is. Raadpleeg bij 
twijfel uw arts. Bent u voor een massage gekomen, wetende dat u een van 
bovenstaande contra-indicaties heeft, dan ben ik niet verantwoordelijk voor de 
gevolgen.
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Om ervoor te zorgen dat uw massagesessie u maximaal voordeel oplevert, wil ik u 
vertellen hoe u zich er goed op kunt voorbereiden:

• Overdag en natuurlijk op de dag van de massage geen alcohol drinken. Na 
de massage wordt alcohol ook niet aanbevolen. Tijdens de massage wordt 
de stofwisseling versneld waardoor er meer afvalstoffen in de lever komen. 
Het effect van massage is qua intensiteit te vergelijken met een bezoek aan 
de sportschool.

• Douchen op de dag van de massage.
• Gaat u voor een volledige lichaamsmassage, draag dan een korte 

onderbroek, aangezien ik ook de onderrug, billen en benen masseer. U kunt 
een extra onderbroek meenemen als er olie op de onderbroek komt die u 
tijdens de massage zult dragen.

• Het is beter om 1 uur tot 1.5 uur voor de massage te eten. Maar als u honger 
heeft, zal een lichte snack in 20-30 minuten u geen pijn doen. Het wordt 
afgeraden om voor de sessie koffie en sterke thee te drinken.

• Drink de dag na de massage een paar glazen zuiver water meer dan u op 
normale dagen drinkt. Dit zal helpen om de gevormde / vrijgekomen 
stofwisselingsproducten snel uit het lichaam te verwijderen.

• Na de massage is het beter om comfortabele kleding te dragen die de 
bloedstroom niet belemmert. Als het buiten koud is, kleed u dan warm aan 
om het lichaam dat door de massage is opgewarmd, niet af te koelen.
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