Bellabaci Sport Cupping in te zetten voor allerlei klachten
ROCHELLE VAN DOORN
Cupping massage
Cupping is een eeuwenoude techniek in de Oosterse geneeskunde d.m.v. glazen cups en een vuurtje. Deze techniek
wordt toegepast op acupunctuur punten en pijnpunten. De Bellabaci cupping massage is een gemoderniseerde en
vereenvoudigde versie van de oude Chinese cupping therapie. Deze massage wordt met behulp van Bellabaci
medische silicone vacuüm cups, door in het midden van de cup te knijpen en op de huid te plaatsen ontstaat er
een vacuüm wanneer deze wordt losgelaten. Door de cups in een bepaald volgorde te verplaatsen is er een nieuwe
succesvolle behandeling ontwikkeld. Dit is de bewegende cupping. Ook kan je met de cups staande cupping
toepassen. Doordat het product van medische silicone is gemaakt is het een stuk huidvriendelijker en makkelijker
toepasbaar voor de behandelaar. Bij de cupping massage werk je op alles systemen van het lichaam. De
doorbloeding, de lymfe, de spieren, het zenuwstelsel, hormonen, de huid en het immuunsysteem. Hoe mooi is dat.

Vit-Ice (therapeutische ijsmassage)
Is een tool waarbij je op een eenvoudige manier een ijsmassage kan uit voeren. Aanbevolen voor patiënten met
aandoeningen als reuma en bij degeneratieve klachten (slijtage), ijsmassage helpt de beweeglijkheid te vergroten
en het verbeteren van de gewrichtsfunctie. Kalmeert bij pijn in het bindweefsel en spieren. Helpt om de
spierspanning te controleren. Te gebruiken als voor- en nabehandeling bij intensieve inspanning en bij
ontstekingen. Aanbevolen als onderdeel van een behandeling van pijnbestrijding bij letsel etc.

Gezichtscupping en CryoGlobes
Gezichtscupping is een mooie toevoeging in je behandeling. De werking van de gezichtscupping is; je verbetert de
doorbloeding, je vermindert vochtwallen, je verzacht de rimpels, vermindert hoofdpijnen, ontspant, kan evt. ingezet
worden bij aangezichtsverlamming en werkstoffen worden beter opgenomen. Wij werken ook met de CryoGlobes dit
is een ijsmassage, deze heeft dezelfde werking als cupping. Warmte en kou therapie. Geeft een ontspannend
effect.
De dag is verdeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel waarbij we het gehele lichaam gaan behandelen
en het gezicht. Er wordt ook besproken over klachtbehandeling. Een totaalpakket om toe te passen in je
praktijk.

Ochtendprogramma
•
•
•
•
•
•

PowerPoint met uitleg geschiedenis van cupping
De effecten van cupping massage
De indicaties en contra indicaties
De verschillende condities en effecten van de cupping
Staande en bewegende cupping
Vit- Ice en CryoGlobes ijsmassage voor lichaam en gezicht

Middagprogramma
•
•
•

Uitleg en demonstratie Bellabaci Cupping, met de Vit-Ice en de CryoGlobes
Praktijk oefenen op elkaar en wat te doen bij klachten
Na de training is er de mogelijkheid tot aanschaffen van de cups.

Voor wie
Speciaal voor de leden van het Nederlandse Genootschap voor Sportmassage. Die voor het eerst cupping
massage willen gaan toepassen maar ook voor diegenen die verdieping willen over cupping.
Er zijn ook accreditatiepunten mee te behalen.

Docent
Rochelle van Doorn is niveau 4 schoonheidsspecialiste en voorheen part-time docente schoonheidsverzorging
aan het Zadkine College in Rotterdam. Zij is eigenaar van Rochelle Beauty, Bellabaci Nederland en Elim Spa
Products Nederland.
Daar zij al 10 jaar cupping op de Nederlandse markt brengt en hier elke dag mee bezig is, heeft zij een groot
netwerk opgebouwd, heeft ontzettend veel kennis opgedaan en vind het super belangrijk dat iedereen goed
opgeleid wordt. Het is haar missie dan ook om de professionals op te leiden tot Bellabaci therapeut en te
begeleiden, adviseren en handige tips mee kan geven maar ook na de Workshop kun je bij haar altijd terecht.
Zie www.bellabaci.nl

Wanneer en kosten
Data: 7 april 2020, 8 juni 2020, 21 september 2020 of 30 november 2020
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. Inloop 9.30 uur
Kosten € 145 (exclusief 21 % BTW)
Inbegrepen: koffie/thee en een heerlijke lunch, trainingshandleiding en certificaat.
Aantal deelnemers: maximaal 8 personen
Mee te nemen: schrijfmateriaal, voor de dames evt. Make-up reiniger

Opgeven
Middels het aanmeldingsformulier op de website van Bellabaci
Gelieve naam voor Certificaat, n.a.w. gegevens, ledennummer, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Je krijgt na het opgeven een bevestiging via de mail. Ca. 10 dagen voor de training ontvang je de factuur. Je
inschrijving wordt dan definitief. Cursusgeld €145,00 (excl. 21 % BTW) uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de
workshop via de bank te voldoen t.n.v. Rochelle Beauty banknummer:
NL04 RABO 0144 464 896 onder vermelding van Bellabaci Sport cupping massage.

Locatie
Weg en Bos 90, 2661 GX Bergschenhoek (nabij Rotterdam). Mocht je met openbaar vervoer komen laat dit dan
even weten. Gratis Parkeren.

Ik hoop je te ontmoeten.
Warme groet,
Rochelle van Doorn

