
ROSAKVARTS  
GUA SHA



 
OM GUA SHA Gua Sha stenen er et af de mest effektive redskaber du kan bruge til 

appelsinhud og stagneret energi og Gua Sha stenen har været brug i 
flere tusind år i Kina til massage. Når du vil gøre noget ekstra godt for 
dig selv, så giv underben, lår og baller en tur med Gua Sha stenen, og du 
vil opleve fastere hud. Gua Sha massagen vil øge din 
blodgennemstrømning til hud og lymfecirkulation, det gør at din krop 
kan komme til at rense ud.   

Rosakvarts, som Gua Sha stenen er lavet af, siges at have beroligende og 
kærlig energi i sig. Den styrker selvkærligheden og bringer tryghed. Har 
du brug for lidt selvkærlige energier i din daglig dag, så brug jævnligt 
Gua Sha stenen. Lad den smukke sten ligge fremme, så du husker at 
bruge den.   

Når vi gør noget godt for os selv afføder det mere energi og velvære, og vi 
tror på at andre aspekter af dit liv også bliver boostet med god energi. 
Får at opnå de bedste resultater er det vigtigt at leve sundt og drikke 
rigeligt med vand for at komme af med affaldsstofferne. Drik altid godt 
med vand og urtete efter en behandling.    

Du kan også bruge stenen til meditation. Mærk stenen i din hånd mens 
du mediterer. Lad stenen sende dig god energi og lad den jævnligt op i 
månelys.  



 

KROP 
Start altid med ren hud og gennemfugtet af creme eller olie. Gua Shaen skal kunne glide på din hud. 
Tag et område ad gangen og smør ind. Du kan arbejde mere i dybden på dine problemområder så som 
appelsinhud på lårene. På disse områder behandler du i op til 5 min for at løsne godt op i bindevævet. 
Resten af kroppen kan få en lidt mildere massage.  

ANSIGT 
Start altid med ren hud gennemfugtet af ansigtscreme 
eller olie. Gua Shaen skal kunne glide på din hud. Gua 
Shaen er effektiv til at få løsnet op i bindevævet og sætte 
cirkulationen af lymfen i gang – dette virker udrensende 
på affaldstoffer.Start med at lave en skrabende 
bevægelse med Gua Sha stenen på din hals. Fortsæt 
med den samme teknik i ansigtet ud mod hårgrænsen. 
Skrab med et jævnt og blødt pres. Brug Gua Shaen på 
hele kroppen i retning mod hjertet.

SÅDAN BRUGER DU DIN GUA SHA



Teknik:  
Start altid nede fra og arbejd dig opefter – fod - underben – lår –baller.   
Lav Gua Sha behandlingen mens din krop er varm – efter et bad eller træning. Brug 
siden med de 3 halvbuer til at skrabe huden med og sørg for at komme godt ned i 
bindevævet. Det skal ikke gøre ondt, men det kan føles lidt intenst. Mærk selv efter 
hvilket pres der passer til dig. Bevægelserne skal være i lige strøg - ikke cirkulære. 
Derefter skraber du med den store buede side op mod hjertet. Behandlingen kan gøre 
huden, rød og måske grøn/blå/lilla – det er helt normalt, det er blot affaldstoffer og/eller 
spændinger efter blodansamlinger. Bare rolig, det falder igen. 

Drik altid rigeligt med væske efter, for at understøtte udrenselsen som er i gang.   

Man vil hurtigt kunne se resultater ved vedvarende behandling af problemhud. Efter 
30-40 behandlinger, vil der ofte opleves klare forbedringer af eventuel appelsinhud – så 
hæng i. 

Vi anbefaler altid en sund og varieret kost, som giver kroppen de bedste forudsætninger 
for at rense ud og give en smuk hud. Drik rigeligt med vand, urtete eller varme 
adaptogene drikke.  

Spis: 
- En masse farvestrålende grøntsager, som giver liv til dine celler.  
- Gode, sunde fedstoffer som fylder din væv med god næring og som smører din hud 
indefra.  
- Proteiner fra gode økologiske kilder som æg, fisk, kød og bælgfrugter.   

Pas godt på dig selv, undgå stress, få din skønhedssøvn, bevæg dig dagligt, få frisk luft, 
og husk at gøre noget godt for din selv en gang i mellem! 

Rengøring: Vask din Gua Sha med havsalt opløst i vand og skyl grundigt med rent 
vand. Lad den oplade jævnligt i månelys eller sollys i min. 4 timer. 



GREEN BEAUTY 

Hos Green Beauty Supplies er én af vores mærkesager natur og bæredygtighed. 

Vi har naturen til låns, og derfor gør vi hvad vi kan, for at skåne naturen så meget 

som muligt. Vi er meget bevidste om vores “footprint” og vi pakker vores 

produkter så miljøvenligt som overhovedet muligt, vi tænker over hvor meget vi 

printer, og derfor er denne brochure udelukkende tilgængelig digitalt. Derudover 

tilbyder vi cykellevering i hele København. 

Noget af det vi dog er mest stolte af, er vores samarbejde 

med ONETREEPLANTED. For hvert produkt du køber, planter 

ONETREEPLANTED et træ i Tanjung Puting National Park i Indonesien, som i 

2015 var udsat for skovbrande, hvor over 30.000 hektar blev ødelagt. 

Vi sætter pris på at du valgte os som din grønne skønhedsforhandler.  



www.greenbeautysupplies.com

http://www.greenbeautysupplies.com
http://www.greenbeautysupplies.com

