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[ Terug ]  

Squeez it! 

Voetmassage is een weldadige manier om je hele lichaam te vitaliseren! Ieder orgaan van ons lichaam en 

elk lichaamsdeel is namelijk door energiebanen met een bepaalde zone onder je voetzolen verbonden. Dit 

worden ‘voetreflexzones’ genoemd. 

 

Onder je voeten monden ook tal van zenuwbanen uit en het is er 

een wirwar van kleine en grotere spieren. Niet zo verwonderlijk 

dus, dat vermoeide of pijnlijke voeten hun weerslag hebben op je 

totale gevoel van vitaliteit. Door een stevige voetmassage kun je 

dus in wezen je hele lijf een pittige energieboost geven. 

 

Onlangs onderging ik bij Salon Body Wish in Nieuwegein als één 

van de eersten een unieke voetmassage in een bijzonder nieuw 

apparaat, te weten de uSqueez! 

 

Dit bijzondere en zeer hightech apparaat komt uit Singapore en 

geeft je voeten door middel van een 15-minuten durend programma een intensieve voet(reflex)massage. 

Hierbij wordt zowel de onderkant van je voetzolen pittig gemasseerd en worden blokkades afgevoerd. 

Ook de zijkant van je voeten, bovenzijde en enkels en kuiten worden stevig aangepakt. 

 

Je kunt er rechtop zittend van genieten, maar het apparaat kan ook dusdanig worden geplaatst, dat je 

liggend je voeten, enkels en kuiten kunt laten masseren. 

 

De uSqueez heeft verschillende programma’s met verschillende maten van intensiteit en snelheid van 

masseren. Na de sessie van 15 minuten voelden mijn voeten en benen aan als nieuw en had ik de rest 

van de middag het gevoel op wolken te lopen. 

 

Bij Salon Body Wish in Nieuwegein kun je een sessie in de uSqueeze ondergaan voor nog geen € 10,00, 

maar het apparaat is er ook exclusief voor de Nederlandse markt te koop, voor zowel consumenten als 

professionals voor ca. € 750,00 ex BTW. 

 

Voor meer informatie: http://www.bodywish.nl/ 
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