
JA
D

E
 M

A
S
S
A
G
E
 I

T
E
M

S
 

M
O

S
T
 V

E
R
S
A
T
IL

E
 M

A
S
S
A
G
E
 S

T
O

N
E
 F

O
R
 G

U
A
S
H

A
, 

R
E
IK

I 
&

 R
F
L
E
X

O
L
O
G
Y

 

T
h
e
 b

e
st

 s
to

n
e
 f

o
r
 y

o
u
r
 m

a
ss

a
g
e
 p

r
a
c
ti

c
e
. 

M
a
d
e
 f

r
o
m

 t
h
e
 b

e
st

 q
u
a
li
ty

 C
h
in

e
se

 J
a
d
e
. 

K
n
o
w

n
 s

in
c
e
 t

h
e
 f

ir
st

 d
y
n
a
st

y
 i
n
 C

h
in

a
. 

JADE MASSAGE ITEMS 
MEEST VEELZIJDIGE MASSAGESTEEN VOOR GUASHA, REIKI EN REFLEXOLOGIE 

Jade gezichts meridiaanstick 
Jade facial meridian stick 

Perfecte massagestick om de meridianen te behande-

len. Door gebruik te maken van de juiste drukpunten in 

het lichaam zal de Jade stick zeer werkzaam zijn. Zeer 

geschikt voor zelfgenezing bij hoofdpijnen (Maximaal 

3x per dag 15 minuten) 

Perfect massage stick to treat the meridians. By using 

the right pressure points in the body, the Jade stick will 

be very effective. Very suitable for self-healing with 

headaches (maximum 3 times a day 15 minutes) 

Jade Acu meridiaanstick 
Jade Acu meridian stick 

Een massagestick die ideaal is om elk punt in het 

lichaam te behandelen, zowel in het gezicht als op 

het lichaam. Geschikt als ondersteuning bij Guasha 

en bij het masseren van de meridianen van het 

lichaam (Maximaal 2 x 20 minuten per dag)    

A massage stick that is ideal for treating every point 

in the body, both on the face and on the body. Suita-

ble as support for Guasha and when massaging the 

meridians of the body (Maximum 2 x 20 minutes 

per day) 

Een massagestick die ideaal is om elk punt in het 

lichaam te behandelen, zowel in het gezicht als de 

voeten Geschikt als ondersteuning bij Guasha en bij 

het masseren van de meridianen van het lichaam 

(Maximaal 2 x 20 minuten per dag)    

A massage stick that is ideal for treating every point 

in the body, both on the face and the feet. Suitable as 

support for Guasha and when massaging the meridi-

ans of the body (Maximum 2 x 20 minutes per day) 

Jade Guashascraper 
Jade Guasha schraper 

De Guasha schrapers zijn schrapers die horen bij 

een eeuwenoude Chinese techniek  waarbij men de 

huid voorziet van een laagje olie en met de schraper 

de blokkades in de bloedbanen opheft, dit veroor-

zaak bloeduitstortingen (Maximaal 1x per week)  

The Guasha scrapers are scrapers that belong to an 

age-old Chinese technique where the skin is covered 

with a layer of oil and the scraper lifts the blockages 

in the bloodstream, causing bleeding (maximum 1x 

per week) 

Jade massagestick 
Jade massage stick 

Jade Meridiaan voet stick  
Jade meridian food stick 

Perfecte massagestick om de meridianen te behan-

delen. Door gebruik te maken van de juiste druk-

punten in het lichaam zal de Jade stick zeer werk-

zaam zijn. Zeer geschikt voor zelfgenezing bij hoofd-

pijnen (Maximaal 3x per dag 15 minuten) 

Perfect massage stick to treat the meridians. By 

using the right pressure points in the body, the Jade 

stick will be very effective. Very suitable for self-

healing with headaches (maximum 3 times a day 15 

minutes) 



Jade Guashaschraper 
Jade Guasha scraper 

Het perfecte instrument om gespannen spieren in 

het gezicht maar ook elders weer los te maken. Ook 

ideaal voor massage van kleine spiergroepen en 

onderhuids weefsel zonder veel kracht uit te  

oefenen. (Dagelijks 30 minuten)  

The perfect tool for loosening muscles in the face 

but also elsewhere. Also ideal for massage of small 

muscle groups and subcutaneous tissue without 

exerting much force. (30 minutes daily) 

Jade massagehamer 
Jade massage hammer 

Jade kogels zijn al een heel oud en bekend middel 

tegen heel veel kwalen zoals spierpijn, en het ver-

jongen van de huid. Sinds de jaren 80 veel gebruikt 

tegen RSI. De kogels hebben een helend effect op de 

spieren en zenuwen (Dagelijks 5 x 20 minuten)  

Jade bullets are a very old and well-known remedy 

for many ailments such as muscle pain, and rejuve-

nation of the skin. Used against RSI since the 1980s. 

The bullets have a healing effect on the muscles and 

nerves (daily 5 x 20 minutes) 

Een roller in goede kwaliteit Jade die geschikt is 

voor grote stukken huid op het hele lichaam. De 

roller doet de huid beter doorbloeden en drijft 

afvalstoffen af waardoor de huid er frisser en scho-

ner uitziet (Dagelijks 3 x 15 minuten)  

A good quality Jade roller suitable for large areas of 

skin on the entire body. The roller improves the 

blood circulation and drains waste products, leaving 

the skin looking fresher and cleaner . 

(Daily 3 x 15 minutes) 

Jade gezichtsroller 
Jade facial roller 

In China al eeuwen het instrument om de schoon-

heid van het gezicht te bewaren, koele eigenschap-

pen van Jade laten rimpels vervagen en maken het 

onderhuidse weefsel losser waardoor het gezicht en 

gezonder en jonger uit gaat zien. (Dagelijks 30 min) 

In China for centuries the instrument to preserve 

the beauty of the face, cool properties of Jade fade 

wrinkles and loosen the subcutaneous tissue mak-

ing the face look healthier and younger.  

(30 minutes daily) 

Jade anti RSI kogels 
Jade anti RSI spheres 

Jade huidverzachter  
Jade skin softener 

De Guasha schrapers zijn schrapers die horen bij 

een eeuwenoude Chinese techniek  waarbij men de 

huid voorziet van een laagje olie en met de schraper 

de blokkades in de bloedbanen opheft, dit veroor-

zaak bloeduitstortingen (Maximaal 1x per week)  

The Guasha scrapers are scrapers that belong to an 

age-old Chinese technique where the skin is covered 

with a layer of oil and the scraper lifts the blockages 

in the bloodstream, causing bleeding (maximum 1x 

per week) 

Jade Acupuntuurstick 
Jade Acupunture stick 

Van oudsher de beste manier om de nekwervels te 

ontspannen, de Jade zorgt voor een betere door-

bloeding en zorgt dat je geheel tot rust komt en kunt 

ontspannen. De doorbloeding van alle aderen en 

zenuwen verbetert. (Maximum 1x per dag)  

Traditionally the best way to relax the cervical 

vertebrae, the Jade provides a better circulation and 

makes you completely relax and relax. The blood 

circulation of all veins and nerves improves. 

(Maximum 1x per day) 

Een perfect stick die sinds lange tijd gebruikt wordt  

om de ACU presuur punten van het lichaam te mas-

seren en zodoende er voor te zorgen dat de meridia-

nen op een goede wijze functioneren. Bij uitstek ook 

geschikt om pijnpunten te behandelen (maximum 

1x per dag)  

A perfect stick that has been used for a long time to 

massage the ACU presure points of the body and 

thus to ensure that the meridians function properly. 

Ideally suited to treat pain points (Max. 1x per day) 

Joni Eieren zijn eieren van zuivere jade die gedragen 

in de vagina de bekkenbodemspieren trainen en 

versterken. Hierdoor kunnen heel veel problemen 

worden verlicht zoals: Urineverlies, Vaginisme en de 

onmogelijkheid tot het bereiken ven een orgasme. 

(Maximum 2 uur per dag)  

Joni Eggs are eggs of pure jade that behave and 

strengthen the pelvic floor muscles in the vagina. As 

a result, many problems can be relieved such as: 

Urinary loss, vaginism and the inability to achieve 

orgasm. (Maximum 2 hours per day) 

Jade Guasha kam 
Jade Guasha comb 

De Guasha schrapers zijn schrapers die horen bij 

een eeuwenoude Chinese techniek  waarbij men de 

huid voorziet van een laagje olie en met de schraper 

de blokkades in de bloedbanen opheft, dit veroor-

zaak bloeduitstortingen (Maximaal 1x per week)  

The Guasha scrapers are scrapers that belong to an 

age-old Chinese technique where the skin is covered 

with a layer of oil and the scraper lifts the blockages 

in the bloodstream, causing bleeding (maximum 1x 

per week) 

Jade Acupressure massagestick 
Jade Acupressure massage stick 

Jade Joni eieren 
Jade Joni eggs 

Combinatie van roller en acupuntuurstick voor de 

behandeling van het gehele lichaam. Geschikt voor 

het rollen over grote gedeelte huid maar ook om de 

meridianen aan te stippen en te masseren. Erg 

makkelijk (maximaal 30 minuten per dag)  

Combination of roller and acupuncture stick for the 

treatment of the entire body. Suitable for rolling 

over large area skin but also to dot and massage the 

meridians. Very easy (maximum 30 minutes per 

day) 

Jade ontspanningskussen 
Jade relax pillow 


