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Behandelingen die de tijd moeten doen stilstaan (anti aging behandelingen) waren tot op heden utopie. 

Behandelingen bestaan voornamelijk uit lokale behandelingen met een tijdelijk effect. Uiteraard prima 

maar dat kan beter*.   

Recente studies hebben mechanismen onthuld over hoe de natuur onze cellen gezond houdt. Al onze 

cellen en organen zijn namelijk verbonden met ons centrale zenuwstelsel via natuurlijke paden, die in een 

lus lopen en continu informatie heen en weer circuleren. We noemen ze de Biofeedback-loops. 

 

Biofeedback loops zijn overal in het lichaam aanwezig. Ze verbinden elke cel in elk orgaan. Voeding, 

zuurstof en informatie bereiken de cellen langs deze weg. ‘Traditionele’ behandelingen zijn heerlijk en 

kunnen een ‘BOOST’ geven, maar altijd van tijdelijke aard.  Blijvend herstel op een natuurlijke manier, komt 

uitsluitend van binnenuit. 

 

Veroudering beïnvloedt de drie belangrijke systemen c.q. loops  en de organen die ermee verbonden zijn. 

Huidverslapping, haaruitval, pijnlijke gewrichten etc. zijn hiervan het gevolg. 

Wanneer deze loops weer optimaal functioneren, krijgen deze hun jeugdigheid en kracht weer terug wat 

zich op eenzelfde wijze vertaalt naar je uitstraling. Weefsels normaliseren en genezen en lossen veel van 

deze huidaandoeningen op. 

 

De REYU methode heeft bewezen voordelen. Het maakt gebruik van zorgvuldig geprogrammeerde 

microstroompjes. We volgen specifiek ontworpen protocollen. Het lichaam herstelt zich door ‘homeostase’ 
of het natuurlijk evenwicht van onze systemen. Waar chaos en onevenwicht het kenmerk is van 

veroudering, is homeostase en evenwicht het mechanisme van gezondheid. Verbeterde circulatie en afvoer 

van toxines is eveneens de taak van REYU, gezien het de bloedvaten en het lymfesysteem activeert. 

Daardoor ontstaat er een egale teint en een gave, gespannen huid zonder toxines of een opgedrongen 

zicht. 

 

 

*Op basis van wetenschap hebben Dr. Karavani, een team van universitaire ingenieurs en 

internationale therapeuten een functionele methode ontwikkeld die het probleem bij de wortel 

aan pakt. Deze methode verbindt onze weefsels opnieuw met ons centrale zenuwstelsel, door 

onze Biofeedback-lussen te activeren en te regenereren. 

 

 

DE SPIEREN VAN HET GELAAT  

 

Schoonheid en jeugdigheid zijn niet alleen een kwestie van een gave huid. Schoonheid wordt in de eerste 

plaats bepaald door de jeugdige vorm van het gezicht. Baby's met huiduitslag, littekens of geboortevlekken 

op de huid, worden nog steeds herkend als zuigelingen.  

 

De vorm in het gezicht van volwassenen is meestal het resultaat van gezonde functionele spieren. Spieren 

in het gezicht vervullen precies dezelfde rol als de spieren van ons lichaam. Ze zorgen voor tonus, houden 

ons lichaam rechtop en voorkomen dat we inzakken. Ze zorgen voor volume en bepalen zo onze vorm. In 

de veronderstelling dat we geen overgewicht hebben, zijn de spieren verantwoordelijk voor die platte buik 
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waar we allemaal van dromen. Ze zijn soepel en flexibel, ontspannen zich na elke samentrekking 

(contractie) en zorgen voor een soepele ontspanning na elke contractie.  

 

Met het ouder worden verliezen we onze houding, veranderen volume en vorm, en ontwikkelen 

uiteindelijk stijfheid die zo kenmerkend is voor oude mensen.  

 

De spieren van het gezicht zijn niet anders. Zij geven ons de spanning die nodig is om ons gezicht in 

ruststand op te tillen. De spiermassa draagt in grote mate bij tot het volume van het gezicht.  

 

Naarmate we ouder worden, verliezen we volume van het gezicht, voornamelijk door verlies van 

spiermassa. CT-scans van het hoofd ter hoogte van de bovenkaak laten bij toenemende leeftijd een 

volumeverlies van onze spiermassa zien waardoor ons uiterlijk verandert. 

 

 
 

Verlies van spiertonus en -massa heeft een directe invloed op de onderliggende botstructuur. Naarmate we 

ouder worden, staat het bot minder onder spierspanning wat een negatieve invloed op de botmassa heeft. 

Botverlies is mede het gevolg van het verlies van spiervolume en zo ontwikkelen we holle gezichten. 

Geleidelijk aan ontspannen de spieren zich niet meer na elke contractie, waardoor we een verkrampt 

gezicht en expressierimpels in rust krijgen.  

 

Al deze spierafwijkingen houden verband met een disfunctionele verbinding tussen de drie belangrijke 

systemen die elkaar beïnvloeden. Biofeedback is de techniek om deze verbindingen te herstellen en het 

volume te vergroten, de spierspanning te verbeteren en de ontspanning van de spieren in rust te 

herstellen. 

 

Het herstellen van de verbindingen met de spieren in het gezicht, kost meer moeite en tijd dan met andere 

organen. De spier die we opnieuw willen verbinden moet zorgvuldig gekozen worden.  Elke spier heeft een 

vast punt en een mobiel punt. Door samentrekking beweegt het mobiele punt naar het vaste punt, 

waardoor de essentiële rol van de spier wordt uitgeoefend.  

 

LEEFTIJD: omdat spieratrofie en bio-loop degeneratie ons veelal na het 40e levensjaar treft is dit een 

richtlijn om behandelingen te starten, hetzij ter preventie. Het is niet nodig te vermelden dat degenen die 

bereid zijn zich in te spannen voor preventie, er goed aan doen op jongere leeftijd te beginnen.  

 

GESLACHT: Mannen en vrouwen zijn in principe gelijk. Het type spieren is belangrijker dan het geslacht. 

Dikke spieren reageren trager dan dunne. Verschillende spiergroepen, reageren ook verschillend. 
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De beste effecten geven:                                

 Kraaienpootjes 

 Oogleden,  

 Nasolabiale plooi   

 Wenkbrauwen,  

 Marionetlijnen,  

 Wangen,  

 Kaaklijn en Hals.  

 

 

EVOLUTIE:  

 1e sessie - opfrissing - effect duurt 5 tot 6 dagen.  

 2e sessie - 2 weken later - de 'opfrissing' is nog sterker - effect duurt 10 dagen.  

 3e sessie - 2 weken later - het 'opfrissende' effect verschuift naar verstrakking het voelt sterker dan 

de 2e sessie - effect duurt 15 dagen - een opmerkelijke verbetering wordt opgemerkt.  

 4e sessie - 2 weken later - effect verandert in een langdurig resultaat  

 touch-up wordt geadviseerd, maar pas 3 maanden later of voor een evenement. - Verdere sessies 

verbeteren het resultaat en de duur nog meer. 

 

REYU biofeedback zorgt voor een duurzaam resultaat. Net zoals elk leerproces om een vaardigheid te 

verwerven (denk hierbij bijvoorbeeld aan leren fietsen) verloopt via de biofeedbacklussen. Zo is dat ook met 

het weder opbouwen de gezichtsspieren de gezichtsvorm. 

Leren fietsen, schrijven of autorijden zijn allemaal voorbeelden van gesmede natuurlijke biofeedback-

lussen. Ze komen met hard werk en geduld, maar als deze vaardigheden eenmaal zijn ingevoerd, gaan ze 

nooit helemaal verloren. Stel je voor dat we onszelf elke 3 tot 6 maanden vanaf nul zouden moeten 

heropvoeden. Dat zou krankzinnig zijn en een totale verspilling van tijd en moeite. We doen dat na zware 

ongevallen en ernstige beperkingen, waarbij we gedwongen worden opnieuw te beginnen met een 

langdurige en pijnlijke heropvoeding. We zullen er echter wel moeite voor moeten doen. Een sixpack heb je 

ook niet na één week trainen. 

 

Het aansluiten van een spiergroep op de biofeedback lus kost tijd, 4 sessies, gedurende 8 weken. Vanaf dan 

is een sessie om de 3 tot 6 maanden normaliter voldoende voor mensen ouder dan 50 jaar. 

 

 

 


