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Je voelt het al
aan je nervus
vagus
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Hij heet de nervus vagus (vagus betekent ‘zwerven’ in het Latijn) en is
ongemerkt een van de belangrijkste zenuwen in
je lijf – goed om kennis mee te maken. De langste
zenuw ook: de nervus vagus begint in de hersenen en verbindt lichaam en brein, hij vertakt zich
naar alle organen en dus ook naar je huid. Hij is
onderdeel het autonome zenuwstelsel, het deel
van je zenuwstelsel dat dingen automatisch doet.
‘De nervus vagus is vaak te weinig actief,’
zegt Annemarie Wortman, wellness-expert en
mede-oprichter van The|Tides Wellness. ‘Dat
kan zorgen voor slaapproblemen, een
verminderde mentale gezondheid en dat
knagende gevoel van stress.’ Daar komt de
Polyvagaal-theorie bij kijken, legt Annemarie
uit, de kennis van het auto-noom zenuwstelsel
dat meer regelt dan je denkt. ‘Reacties als
vluchten, vechten, bevriezen zijn allemaal
automatisch, en je kunt ze maar beter leren
herkennen.’ Een andere functie van het
autonoom zenuwstelsel is ademen, iets wat je
ongemerkt doet maar juist ook heel bewust zou
kunnen doen, met voordelen zoals ontspanning.
Terug naar The|Tides Wellness en de nervus
vagus. ‘Onze wellnessbehandelingen zijn zo
veel meer dan een beetje pamperen en een hot
stone-massage,’ zegt Annemarie. ‘Ze zijn
gericht op probleemoplossing via de nervus
vagus. We be-ginnen op het hoofd, waar veel
stress zit. In synergie met een bewuste
ademhaling en aroma-therapie gaan we naar
diepe ontspanning. We behandelen eerst de
hoofdhuid en vervolgens de spieren, met
magnesium. We behandelen op een specifieke
manier die ‘vagus cradle’ heet, het wiegen van
de vagus, en masseren de facsia met
rolbewegingen, cupping en triggerpoint-massage. We zijn heel down-to-earth hoor, maar wel
holistisch. De behandeling is goed voor mensen
die erg in hun hoofd zitten. Een behandeling
voor de vakantie zou slim zijn om ontspannen
weg te gaan. Daarna kun je elke dag beginnen
met ademhalingsoefeningen.’
Behandelingen van The|Tides Wellness
(thetideswellness.com) zijn in Nederland o.a.
te vinden in Akasha Spa
(conservatoriumhotel.nl) en bij Forena in
Druten, forena.nl

ONTDEK JE SPIERBINDWEEFSEL

Facsia? Facsia (spreek uit: fassia) is een laagje weefsel dat in verschillende diktes al je spieren en organen omhult. Het belang
ervan werd pas in de jaren veertig onderkend en daar kwam een
methode uit voort die Structural Integration heet. Het is een
effectieve manier om letterlijk beter in je vel te zitten. Cas
Rooseboom is Structural Bodyworker. Wat hij doet is: opnieuw
kijken naar je lichaam, je bewegingspatroon, hoe jij op de meest
natuurlijke manier kunt bewegen. Met facsia-release word je teruggebracht ‘in jouw natuurlijke staat’, zodat je gemakkelijker en
zonder pijntjes kunt functioneren. Fijn als je iemand bent die
hard werkt en gefocust is, maar daar knap stijf van wordt.
Langdurig werken op een beeldscherm aan een tafel of bureau
verkrampt de spieren, je onderrug gaat opspelen, tussen je schouderbladen ontstaat pijn. Je hoofd wordt enorm zwaar in relatie
tot de steunweefsels in je lichaam. Een voorovergebogen hoofd
kan een zware lading geven tot tachtig kilo; te zwaar voor de
structuren die je rechtop moeten houden, de nek-, hals- en rugspieren. Cas: ‘Als de fascia behandeld is, voelt de ontspanning
die daarop volgt als beter in je vel zitten, in alle opzichten. Je bent
ook minder moe. Er zijn voor fascia-release drie lichaamsbehandelingen nodig. De fascia blijft daarna los als je blijft bewegen.
Je bent klaar als je je hele lichaam voelt, als je niet alleen je hoofd
bent, maar ook je tenen. Dat zie ik als je gaat bewegen.’
Facsia-release via casrooseboom.nl

Het autonoom
zenuwstelsel regelt
meer dan je denkt. Zoals
ademen, iets wat je ook
heel bewust zou kunnen
doen, met voordelen
zoals ontspanning
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GEDETOXT EN WEL

Gifstoffen hopen zich onzichtbaar op in de huid,
of bijna althans: pukkeltjes en onzuiverheden
verraden de aanwezigheid ervan. Best lekker om
daarvanaf te komen zonder iets te hoeven doen.
Een detox-bodybehandeling met klei reinigt de
huid grondig en maakt haar lekker zacht en glad.
Paulina Moes van Skins Intsitute Spa gebruikt
daarvoor biologische groene klei die ook een
ondersteunend effect heeft op facsia, het onderliggend bindweefsel. Eerst wordt je huid gescrubd, ontdaan van dode huidcellen, en dan
doet de klei zijn ontgiftend werk. Een behandeling die je om de paar maanden zou moeten doen
voor een mooi glad vel. Nu nog voor de vakantie,
en dan straks als je weer terug bent. Vervelend
is het zéker niet.
Reserveer een detox-bodybehandeling bij Skins
Institute Spa via skinsinstitute.nl

FITNESSEN ONDER DE HUID

Microstroompjes die de huid ingestuurd worden
en daar de gezichtsspieren een fitnesslesje geven:
het kan. Biologique Recherche is een Franse
firma met een lange geschiedenis en veel kennis.
Een cultmerk, in Nederland nog niet heel bekend, hoewel je vast gehoord hebt van de befaamde P50 Lotion waar ook Victoria Beckhams
Instagramaccount vol mee stond. Biologique
Recherche werkt met micro-currents als onderdeel van een gezichtsbehandeling. Maar niet
voordat er een huidanalyse is gemaakt van jouw
huid en de huidconditie bekend is. De
Remodelling Face-machine is een wonder der
techniek: ze stuurt stroompjes de huid in met een
soort ‘sponjes’, zodat tegelijkertijd bijzondere
serums met actieve werkstoffen – boosters – diep
de huid ingesluisd worden. Alexandra Cazilli,
trainer bij Biologique Recherche legt het zo uit:
‘De stroompjes activeren de gezichtsspieren onder de huid zodat we de morfologie van het gezicht kunnen beïnvloeden, de vorm, voor een
liftend effect. Zo kunnen we de kaaklijn opstrakken. Anders dan gezichtsyoga geeft deze behandeling geen mimiekrimpels. Tijdens de behandeling kunnen we ook grondig reinigen en de huid
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THE BODYWORKS

1 Spray away! In de Chanel nr. 1-lijn zit een licht
geparfumeerde bodyspray, L’Eau Rouge, met
daarin extract uit rode camelia dat beschermt tegen
luchtvervuiling (€ 105 chanel.com).
2 The Chemistry Retin-Oil-bodyolie is fijn tegen
littekentjes en striae (€ 24 skins.nl)
3 Drunk Elephant T.L.C Glycolic Body Lotion is een
interessante en lekkere manier om je huid tegelijk
met het insmeren te exfoliëren (€ 24 douglas.nl).
4 Gewoon fris en voedend en met een beetje zon in
de geur: Rituals Body Cream The Rituals of Mehr heeft
tegenwoordig ook in een refill (€ 18,50 rituals.nl).
5 Sensai Silky Bronze Cellular Protective Cream
for Body met spf 50 gaat in de koffer, want tegen
zonneschade en pigmentvlekken (€ 81 douglas.nl).
6 Clarins’ Body Smoothing Moisture Milk is ‘clean
beauty’ voor je lijf, hydrateert als de beste en trekt
snel in (€ 30,75 douglas.nl).
7 In Caudalie’s Vinosculpt-lijn is de bodycream
vernieuwd, een opstrakkende balsem die zijn best
doet buik, billen en borsten te verstevigen, mits je
de massagebewegingen gebruikt die je dankzij de
QR-code op de verpakking kunt bestuderen
(€ 29,90 debijenkorf.nl).
8 Valt er veel te repareren, dan komt de grote pot
Nutrix Royal body van Lancôme goed van pas
(€ 40,46 douglas.nl). ▶
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Lekker

vel

Staar je deze zomer nu eens niet blind op het spiegelbeeld van
je lijf. Vergeet cellulite of een vetrolletje. Veel belangrijker is de
gezondheid van het onderhuidse, zaken die het blote oog niet
zien kan, zoals nervus vagus en facsia. Say whaaaat?
TEKST KAREN VAN EDE
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FOTOGRAFIE ERIC VAN DEN ELSEN STYLING SAMIRA BILIJ
MAKE-UP ELISE HAMAN @ NCL REPRESENTATION PRODUCTIE
PAULA PENNINGS MODEL CHARLIE NEWMAN @ TOUCHE
MODELS FOTOGRAFIEASSISTENT CHANTAL VAN DEN BROEK
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vakantie
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