
Schenk jezelf 10 minuten liefdevolle aandacht
Een gezichtsmassage kan spanningen laten verdwijnen en de microcirculatie in 
de huid stimuleren. Bovendien geeft ze de huid meer vitaliteit.
Verdeel de inhoud van een ampul op je handpalm en breng de olie aan op je 
gezicht, hals en decolleté. Masseer de huid met rustige, langzame bewegingen 
om ze te ontspannen.

Met deze 5 stappen voor een gezichtsmassage kun je jouw gezicht laten 
stralen.

1. Voorhoofd: Leg de rechterhand loodrecht op het voorhoofd 
en trek deze zachtjes terug, terwijl je de vorm van het voorhoofd 
volgt. Leg vervolgens de linkerhand op het voorhoofd en trek ook 
deze zachtjes terug. Je kunt naar believen meer of minder druk 
uitoefenen. Werking: Rustgevend.

2. Slapen: Leg beide handen zachtjes op de slapen en maak 
voorzichtig cirkelvormige bewegingen zonder druk uit te oefenen. 
Werking: Voor nog meer ontspanning.

3. Ogen: Maak zachtjes cirkels rond de ogen. Begin bij de aanzet van 
de neus en wrijf zonder druk uit te oefenen over de wenkbrauwboog 
van de buitenkant naar de binnenste ooghoek. Herhaal dit in een 
vloeiende beweging, zonder veel druk. Werking: Ontspant de spieren 
rond de ogen en maakt spanningsrimpels opnieuw glad.

4. Wangen: Leg de vingers van beide handen op de kin en masseer 
van het midden naar buiten toe in kleine cirkels. Wrijf van de rand 
van het gezicht zonder druk uit te oefenen naar het midden van 
het gezicht. Herhaal deze beweging voor de wangen. Werking: 
Maakt de spieren los en stimuleert de doorbloeding.

5. Lippen: Vorm een V met wijsvinger en middelvinger en wrijf 
onder en boven de lippen. Begin met de rechterhand aan de linker 
mondhoek. Trek deze terug en laat deze aan de buitenrand van de 
 wangen liggen en wrijf ondertussen met de vingers van de linker-
hand van de rechter- naar de linker mondhoek. Werking: Ontspant 
en helpt zo om rimpels aan de lippen te voorkomen.

Strijk je gezicht zachtjes glad om de massage te beëindigen. Leg de vlakke 
 handen op het gezicht en wrijf van het midden naar de buitenkant toe. Strijk 
daarna hals en decolleté glad.

Rosa Mosqueta 7-daagse 
schoonheidskuur voor 
een vitale huid
Verwen je huid regelmatig met deze 
gladmakende schoonheidskuur. Door haar 
doeltreff ende samenstelling op basis 
van uitsluitend plantaardige oliën is deze 
oliekuur met heerlijke bloemengeur een 
weldaad, vooral voor de gestreste huid die 
verzorging nodig heeft. Bovendien streelt 
ze de zintuigen.

Beschermt de vitaliteit van de huid

Wilde Rozen (Rosa Mosqueta) Gezichtsverzorging voor 
een vitaliserende huid

Vanaf je dertigste beginnen de karakteristieke kenmerken van je gezicht zich 
te ontwikkelen. Dat gaat vaak gepaard met de eerste lijntjes. Het vochtgehalte 
neemt geleidelijk af en de huid kan zich niet meer optimaal regenereren. 
Zij heeft nu een verzorgingsgamma nodig dat de huidfuncties ondersteunt.

Rosa Mosqueta Gezichtsverzorging voor een vitaliserende huid helpt je daarbij, 
ze stimuleert de aanmaak van huidcellen. Met haar zuivere natuurlijke werk-
zame stoff en, zoals de Rosa Mosqueta olie uit biologische teelt, laat zij de 
eerste rimpels vervagen en beschermt zij de vitaliteit van de huid. Bovendien 
maakt de edele geur van de Damascus-roos je gezichtsverzorging tot een 
harmonische belevenis.

Rosa Mosqueta 7-daagse 
schoonheidskuur voor 
een vitale huid
Verwen je huid regelmatig met deze 
gladmakende schoonheidskuur. Door haar 
doeltreff ende samenstelling op basis 
van uitsluitend plantaardige oliën is deze 
oliekuur met heerlijke bloemengeur een 
weldaad, vooral voor de gestreste huid die 
verzorging nodig heeft. Bovendien streelt 
ze de zintuigen.

Gebruiksaanwĳ zing:
»  Gestreste, droge huid: als intensieve kuur 

7 dagen lang ‘s avonds aanbrengen.
»  Als weldadige verzorging: gedurende 

4 weken tweemaal per week ‘s avonds 
aanbrengen.

Aanbrengen op de gereinigde, nog vochtige huid van gezicht, hals en decolleté 
en zachtjes inmasseren. Als je nog wat olie over hebt, kun je deze aanbrengen en 
inmasseren op de schouders en de borst voor een weldadige verzorging.



Rozen uit Chili en Turkĳ e
Het geheim van Wilde Rozen (Rosa 
Mosqueta) Gezichtsverzorging voor een 
vitaliserende huid zit in de Rosa Mosqueta 
olie met haar onverzadigde vetzuren. Deze 
roos is afk omstig uit bio-gecertifi ceerde 
oogst in het Chileense Andesgebergte en 
staat garant voor een unieke kwaliteit die 
nergens ter wereld zijn gelijke vindt.

Voor de edele geur gebruikt Weleda zuive-
re etherische oliën van biologisch geteelde 
Damascus rozen. Zij groeien o.a. in een 
door Weleda gesteund teeltproject in Tur-
kije. Daar worden de rozenbloesems met 
de hand geplukt en duurzaam verwerkt.

Ontdek je natuurlĳ ke 
schoonheid
Wanneer je je natuurlijke schoonheid wilt 
ontdekken, kun je kijken naar de harmonie 
tussen mens en natuur: kennis die Weleda 
al jaren gebruikt voor de ontwikkeling van 
haar natuurlijke verzorgingsproducten. 

Onze gezichtsverzorgingsproducten 
helpen de huid haar natuurlijke balans 
te behouden of te hervinden door haar 
zelfregulerende functies te stimuleren. 
Zij zijn vervaardigd uit 100% natuurlijke 
ingrediënten. Hiervoor selecteren we 
de fi jnste plantenoliën en –extracten en 
natuurzuivere etherische oliën. Dat is wat 
onze producten zo eff ectief en tegelijk 
mild voor de huid maakt. 

Weleda producten ondersteunen je 
natuurlijke schoonheid en zijn afgestemd 
op de specifi eke behoeften van je huid in 
elke levensfase. 
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7 dagen kuur


