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“Een totale opknapbeurt voor je huid, 
niet alleen in het gezicht maar over 
het hele lichaam”, zo noemt Huib 

van Heest de lichtbehandeling met de Beauty 
Angel. De nieuwe lichttechnologie is geba-
seerd op het stimuleren van de fibroblasten 
tot de aanmaak van collageen, elastine en 
hyaluron. Collageenlampen gebruiken zicht-
baar rood licht met een golflengte van 633 
nanometer om het lichaamseigen proces van 
de fotobiostimulatie opnieuw te activeren. 
Nieuw ontwikkelde lichtbronnen met speciale 
filterschijven en bijzondere glasreflectoren 
maken de innovatieve technologie mogelijk. 
Tegelijk neemt de doorlaatbaarheid van de 
huid toe, zodat je als schoonheidsspecialist de 
effectiviteit van je huidverzorgingsproducten 
vergroot. “De Beauty Angel is dan ook een 
perfecte aanvulling op de salonbehandeling”, 
aldus Huib. “Het is bovendien een ontspan-
nende wellnessbehandeling. Mooier worden 
en lekker relaxen, dat willen we toch allemaal!” 

OMZET
Doel van de collageenbank is het verminde-

ren van rimpels, pigmentvlekken, rode vlekken, 
het verstevigen van de huid en het verbeteren 
van het totale huidbeeld. Na de eerste kuur 

Passende collageenbank voor elke salon:
�  Beauty Angel C 28: beschikt over 28 collageenlampen en 

230 Volt-stekker en biedt bovendien een ergonomisch ligvlak ter 
ontspanning.

�  Beauty Angel CHP plus: zittend genieten voor een stralende 
teint en strakke huid van gezicht en decolleté. Extra Beauty Lights 
LEDs verzorgen ook de handen intensief.

�  Beauty Angel C 34 plus: met 45 extra collageen-spaghetti-
lampen bijzonder intensief. Aqua Fresh & Aroma en 3D-Sound 
voor comfortabele beauty- & wellnessbelevenis.

�  NIEUW: Beauty Angel ELT: mobiele, volautomatische collageen-
bank in twee versies, de Elt 2 en de Elt 3. In zit- of ligstand te 
gebruiken, past in kleine ruimtes.

Opkomende trend op het gebied van huidverjonging 
is lichttechnologie. “De nieuwe lichtbehandeling sluit 

perfect aan bij DE CONSUMENTENBEHOEFTE AAN 
EEN NATUURLIJK JEUGDIGE UITSTRALING”, verklaart 

Huib van Heest, directeur van JK-Nederland, leverancier 
van de collageenbank Beauty Angel van Ergoline. 
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van twee à drie keer per week gedurende acht 
weken, is het de bedoeling dat de klant een keer 
per week of per twee weken komt voor een 
onderhoudsbehandeling. “Een mooie kans voor 
de schoonheidsspecialist om de omzet te ver-
hogen”, zegt Huib. De Beauty Angel is exclusief 
voor het anti-aging segment van de markt 
ontwikkeld. Nieuw is de Beauty Angel ELT 
die flexibel inzetbaar is. Het compacte design 
maakt gebruik in kleine ruimtes mogelijk.

SPECIALE VERZORGING
Om de lichtbehandeling optimaal te com-

bineren met de meest effectieve verzorgings-
producten, vroeg JK-Nederland aan hannah 
Skin Improvement Research Company om 

‘DE TECHNIEK IS 
VEILIG, NIET-INVASIEF 
EN AANGENAAM EN 
DE RESULTATEN 
ZIJN VERBLUFFEND’

een speciale lijn te ontwikkelen. De twee pro-
ducten waaruit deze lijn bestaat, zijn speciaal 
afgestemd op het gebruik met de collageen-
lampen. Activate bereidt de huid van gezicht 
en decolleté voor op de lichtbehandeling. 
De crème weekt oude huidcellen los uit de 
epidermis, waardoor de lichtstralen nog beter 
doordringen. Verder helpen speciale werk-
stoffen de natuurlijke collageenproductie 
te activeren en het bindweefsel strakker te 
maken. Cultivate verzorgt, regenereert en 
hydrateert de huid na de lichtbehandeling. 
Antioxidanten bieden bovendien bescherming 
tegen UV en schadelijke milieu-invloeden. 

‘MIMIEK HETZELFDE’
“De techniek is veilig, niet-invasief en aan-

genaam en de resultaten zijn verbluffend”, 
zegt Huib van Heest. “Het grote voordeel van 
deze huidverjongingstechniek is dat de hele 
mimiek in het gezicht hetzelfde blijft, terwijl je 
klant er jaren jonger uitziet. Het geeft dus een 
heel natuurlijk effect en dat is toch echt de 
tendens die je kunt waarnemen anno 2012.” �

van het totale huidbeeld. Na de eerste kuur 

Over de leverancier
JK-Nederland is leverancier 
voor professionele zonne-
apparatuur en collageen-
banken van de merken Ergo-
line & Beauty Angel. Ergoline 
is een wereldwijde markt-
leider voor professionele 
zonnebanken. JK-Nederland 
is genomineerd voor de 
Succes Award 2012 door het 
programma Succesfactor 
van RTL7.


