
Wellness
Melanie Rusink (42) is schoonheidsspecialiste en wellness 
professional. Zo’n 10 jaar geleden opende ze Salon Melanie, 
een salon voor gezichts- en lichaamsbehandelingen en 
cosmetische voetverzorging. Ook ging ze een samenwerking 
aan met een medisch pedicure. Bij Salon Melanie zijn alle 
behandelingen wellness-georiënteerd. Melanie: “Aan elke 
behandeling wordt een wellness-aspect toegevoegd: tijdens 
een gezichtsmasker doen we bijvoorbeeld een hand- of voet-
massage en de reiniging wordt met massagegrepen 
aangebracht. Een hoog stressniveau is slecht voor de huid, 
dus door te ontspannen ben je al bezig met huidverbetering.”

Ontspannen en genieten: daar draait het om bij Salon Melanie in Ruurlo. Voor de 
nazomer heeft eigenaresse Melanie Rusink een ayurvedische behandeling ontwikkeld 
voor gezicht, lichaam en voeten. 
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After Summer Wellness-behandeling op maat
Melanie heeft speciaal voor de nazomer een behandeling op 
maat ontwikkeld voor het gezicht, het lichaam en de voeten. 
1.  Welkomstritueel met klank, trilling, geur en aanraking. 

Kondig het begin van de behandeling aan met kleine 
klankschalen (tingsha’s). De klank en de trilling zorgen 
ervoor dat je klant alles op de achtergrond laat en in het hier 
en nu is. Breng een druppel etherische olie aan op de muis 
van je hand en houd deze onder de neus van de klant.  
Leg je hand op het voorhoofd, decolleté, de schouders, 
armen, benen en voeten. 

2. Plaats de voeten in een voetenbad.

3. Reinig de huid met massagegrepen.
4.  Breng een fruitzuurpeeling aan en laat deze inwerken.  

De fruitzuurpeeling met glycolzuur behandelt de huid 
intensief tegen zonschade en pigmentvlekken.

5.  Verzorg de voeten met een hydraterende voetpakking op 
basis van klei en etherische oliën. Deze pakking werkt 
schimmelwerend en gaat vervelende geurtjes tegen. 
Masseer de voeten en wikkel ze in plastic, zodat de 
werkstoffen goed doordringen in de huid.

12.  Masseer het lichaam in met een hydraterende crème.
13.  Afsluitingsritueel: dek het lichaam toe en raak de chakra-

punten een voor een aan. Je klant ontwaakt weer in het 
hier en nu van de materiële werkelijkheid. Geef je klant  
een glas water voor het stimuleren van de afscheiding  
van afvalstoffen. 

6.  Verwijder de fruitzuurpeeling met 
lauwwarme kompressen.  
Nu volgt de gezichtsmassage 
met etherische olie op basis van 
het ayurvedische type: vata, pitta 
of kapha.

7.  Breng een hydraterend ampul 
met hyaluronzuur aan.

8.  Breng een peel-off-masker aan 
op basis van irisbloem.  
Irisbloem werkt hydraterend en 
vermindert roodheid. Overleg met 
je klant of het peel-off-masker 
ook over de ogen aangebracht  
mag worden. Laat het masker  
15 minuten indrogen.

9.     Verwijder de voetpakking en masseer de voeten en 
onder benen.

10.  Verwijder in een keer het peel-off-masker, dep de huid 
na met een lauwwarm kompres, verwijder de restanten 
met een lotion en breng een dag verzorging aan. 

11.  Scrub de armen, de voor- en achterkant van de benen 
en de rug met een zoutsteen. De zoutsteen werkt 
rustgevend en zuiverend op de chakra’s. Maak de 
zoutsteen regel matig vochtig, zodat deze soepel over 
het lichaam glijdt.
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