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Shia-zijdemassage

Scrub
Ellen start elke behandeling met een warm voetenbad met bloem-
blaadjes en een essentiële olie (foto 2). Vervolgens reinigt ze het gelaat 
op aromatische wijze met een hydrofiele olie waaraan twee druppels 
essentiële olie is toegevoegd. Nadat ze alles met een warm kompres-
doekje heeft verwijderd, cirkelt ze met warme zijdecocons over het 
gelaat. “Met twee of vier zijdecoconnetjes scrub ik zachtjes de huid van 
het gelaat en het decolleté (foto 3).

ZijdeStempel
Ellen: “Zijde is de koningin onder de stoffen. Het wordt geweven door de zijderups. De cocon die hierbij ontstaat, heb ik voor de scrub gebruikt. De lange 
gladde zijdevezels kunnen weer voor andere doeleinden worden toegepast. Zijde voelt heel zacht aan op de huid en het bevat de eiwitten fibroïne en seri-
cine, die de stof elastisch en zacht maken. Het blijkt een prachtig middel te zijn om de zaadjes in op te vangen en ermee te masseren.” De massage met de 
Shia zijdestempels geschiedt in grote langzame effleurages over het gelaat (foto’s 4 en 5). Op foto 6 wordt de neus-lippenplooi met de zijkant van de stempel 
gemasseerd. Ellen benadrukt dat de massage met de pads volgt op een manuele massage: “Iedere cliënt is zeker ook gebaat bij ons werk dat met de handen 
wordt uitgevoerd.” De houten stempels zijn speciaal voor Ellen gemaakt. Met een ingenieus klittenbandsysteem worden hier de zijdepads op vastgemaakt.

WIE dE SHIA-zIjdEMASSAGE oNdERGAAT, GENIET NIET AllEEN vAN EEN GoEdE HUIdvERzoRGING, MAAR 
ook vAN EEN zIjdEzACHTE HUId. EllEN WAGENAAR, BEkENd AlS doCENT, MASSEUR, ARoMATHERApEUT 
EN SCHooNHEIdSSpECIAlIST, WAS op zoEk NAAR EEN NIEUW NATUURlIjk GElMASkER. EllEN: “Ik BEN 
zElF AllERGISCH vooR vEEl CoNSERvERINGSMIddElEN EN EMUlGAToREN. vANdAAR dAT Ik GRAAG 
MET EEN zo NATUURlIjk MoGElIjkE GEl zoNdER ToEvoEGINGEN WERk.” op EEN dUITSE BEURS oNTdEk-
TE EllEN dE CHIA-zAAdjES BIj EEN MExICAANSE STANd. THUIS IS zE AAN dE SlAG GEGAAN oM ER MET 
WATER oF HydRolAAT EEN MooIE GEl vooR MASkERS vAN TE MAkEN. SAMEN MET HAAR NAAISTER 
WIllIA jACoBS-lEURINk oNTWIERp zE NA vEEl TESTEN EEN GElAAT- EN ooGMASkER MET zAAdjES IN 
zIjdE, NET AlS EEN INGENIEUzE STEMpEl EN MASSAGEHANdSCHoEN. EllEN WAGENAAR HEEFT HIERop Al 
vEEl poSITIEvE REACTIES oNTvANGEN EN IS GRAAG BEREId oM dE BEHANdElING MET dE dooR HAAR 
GEpATENTEERdE pRodUCTEN TE dElEN MET dE lEzERS vAN ESTHÉTICIENNE.

321

654

ShiaZaadjeS
Shia staat voor chiazaadjes. Ellen: “De naam Chia is misschien beter bekend, maar voor 
mijn behandeling heb ik ervoor gekozen de C te veranderen in een S omdat die naar mijn 
mening wat mooier en vrouwelijker oogt.” De zaadjes zijn een bron van Omega 3 vetzuur 
en bevatten niet alleen veel vezels, maar ook antioxidanten, calcium en ijzer. Ze kunnen 
eventueel ook worden toegevoegd aan gerechten. Zo voegt Ellen ze toe aan een smoothie 
die ze na de behandeling aan haar cliënten serveert. Wanneer de zaadjes aan water worden 
toegevoegd, vormt zich een mooie gel (foto 1). “Dit voelt heerlijk zacht aan op de huid en 
het voedt en hydrateert deze eveneens. In feite werkt het als een natuurlijke lifting.”
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het lichaam
Tijdens een behandeling in de schoonheidssalon kunt u het hele lichaam, of delen ervan, even-
eens met zijde behandelen. Ellen: “U kunt de voeten meenemen (foto 11), of de rug en de nek/
schouders. Met deze zijde handschoenen kunt u eveneens het gehele lichaam masseren. Het zal 
er zijdezacht door gaan aanvoelen.” Op foto 12 ziet u hoe de geweekte zaadjes in een handschoen 
eruit zien en op foto 13 geeft Ellen een effleurage op de rug. Het blijkt een hele mooie behandeling 
te zijn waarmee u uw bestaande cliënten extra kunt verwennen en nieuwe cliënten naar uw salon 
kunt trekken.

Ellen Wagenaar werkt als docent, masseur, aromatherapeut en schoonheidsspecialist. 
Voor meer informatie: www.etheme.nl of www.shiazijdebehandeling.nl.

maSker
Zonder tussenstof kunnen de Shia-zaadjes niet 
op de huid worden aangebracht omdat het dan 
blijft plakken, zo is de ervaring van Ellen. “We 
hebben verschillende tussenstoffen getest, 
zoals onder meer katoen en diverse soorten 
zijde. Deze zijde is een heerlijke basis, ook 
voor het masker.” Zoals een echte uitvinding 
betaamt, kende ook het masker diverse vari-
anten. “Maar over de huidige vorm zijn we heel 
tevreden (foto 7). Nadat het masker vochtig is 
gemaakt met een hydrolaat, aangevuld met 
water, en het tussen de tien minuten en een uur 
heeft geweekt, breng ik het aan op de huid. Wel 
zorg ik ervoor dat het ook warm aanvoelt; in 
de winter zal de temperatuur overigens hoger 
zijn dan ’s zomers.” Meestal gebruikt Ellen een 
rozenhydrolaat om het masker in te weken: 
“Dat ruikt lekker. Bovendien heeft het een 
vitaliserende, verzachtende en regenererende 
werking.”
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OOgmaSker

Het oogmasker wordt in een hydrolaat van korenbloem, kamille met lavendel of roos geweekt. “Het 
is belangrijk dat de gel vrijkomt, voordat u het masker toedient.” Daarvoor brengt Ellen eerst nog 
een huidolie of oogbalsem aan rond de ogen. Ellen voegt toe: “Korenbloemhydrolaat pept de huid 
op. Het regenereert de huid rond de ogen.” Zowel het gelaat- als het oogmasker (foto 8) worden na 
ongeveer twintig minuten weer verwijderd.

cOmbinatie
De Shia-zijdemassage is goed te combineren met andere natuurlijke merken of behandelingen. 
Ellen: “Als u het zijdezachte gevoel nog meer wilt beklemtonen, dan kunt u eveneens een korte 
penseelmassage (foto’s 9 en 10) als extraatje aanbieden. U doopt hiertoe de penselen in een warme 
olie en voegt zo nog een bijzondere ervaring toe.” Een ander belangrijk aspect is de houding; zowel 
tijdens haar behandeling als tijdens workshops en cursussen let Ellen er altijd op dat de houding van 
de masseur ergonomisch verantwoord is om klachten te voorkomen.
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