SPECIAL CONCEPT BY JK-NEDERLAND

EN TOEN WAS ER LICHT
IETS WAT ALLE BEAUTY AWARD-WINNAARS HEBBEN EN ONGETWIJFELD EEN VAN
HUN SUCCESFACTOREN IS, IS DE DRANG NAAR INNOVATIE. ZE ZIJN ALTIJD OP ZOEK
NAAR IETS NIEUWS VOOR HUN KLANT, IETS WAT ONDERSCHEIDENDE WAARDE
BIEDT EN NOG MEER RESULTAAT GEEFT. MARIJKE STOOP VAN ATTIRANCE IN BREDA
(SCHOONHEIDSSALON VAN HET JAAR 2012) EN VANESSA WARMERDAM VAN SALON
WARMERDAM IN SCHAGEN (SCHOONHEIDSSPECIALIST VAN HET JAAR 2013 REGIO
MIDDEN) VERTELLEN HOE ZIJ DE VERNIEUWING ZOCHTEN MET DE BEAUTY ANGEL
ELT VAN JK-NEDERLAND.

‘HET LICHT MAAKT JE
BEHANDELING INTENSIEVER’

Waarom kozen jullie voor dit collageenapparaat?
Marijke: “Dit was er nog niet, het is echt heel
nieuw op de markt. Ik probeer altijd vernieuwend te zijn, de trends te volgen. Als er iets
nieuws is, onderzoek ik eerst of ik het echt
wat vind en als dat zo is, dan investeer ik erin.
Er komt heel veel voorbij wat ook weer verdwijnt maar de ELT vind ik echt toegevoegde
waarde bieden. Het apparaat werkt in de
diepte en het stimuleert de bindweefselcellen
gericht. De fibroblasten gaan weer collageen
aanmaken. Dat is lichaamseigen productie, je
voegt dus niets toe zoals met cosmetica, het
licht vraagt het lichaam om zelf weer te gaan
werken. Daarnaast verbetert het de opname
en de werking van de verzorgingsproducten
die we gebruiken.”

OVER DE BEAUTY ANGEL ELT

Mariëlle Bastiaansen en Vanessa Warmerdam

Het apparaat Beauty Angel ELT is een
mobiel, volautomatisch collageenapparaat
in twee versies, de ELT 2 en de ELT 3.
Hij is in zit- of ligstand te gebruiken en
past in kleine ruimtes. De lichttechnologie
is gebaseerd op het stimuleren van de
fibroblasten tot de aanmaak van collageen, elastine en hyaluron.
Collageenlampen gebruiken zichtbaar
rood licht met een golflengte van 633
nanometer om het lichaamseigen proces
van de fotobiostimulatie opnieuw te activeren. Tegelijk neemt de doorlaatbaarheid
van de huid toe, waardoor de effectiviteit
van de gebruikte werkstoffen toeneemt.
Doel van de technologie is het verminderen van rimpels, pigmentvlekken,
rode vlekken, het verstevigen van de huid
en het verbeteren van het totale huidbeeld.
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Vanessa: “Het is een nieuwe trend en je
moet meegaan met je tijd, innoveren. Je moet
natuurlijk wel kijken of het echt toegevoegde
waarde biedt. Ik doe vooral huidverbetering,
zoals bindweefselmassage en microdermabrasie. Daar vormt het licht een heel mooie
aanvulling op.”
Nu hebben jullie natuurlijk keurig de
werking geleerd op de training van
JK-Nederland, maar zie je ook echt
resultaat in de praktijk?
Vanessa: “De ELT verbetert de doorbloeding
enorm, dat zie je goed. Je ziet ook dat de lamp
het vocht bindt en fijne lijntjes laat verdwijnen.
En verder zie je dat de huid wordt opgevuld,
dankzij de collageenaanmaak. Het ligt dus in
het verlengde van de bindweefselmassage.
Maar ook als de klant geen bindweefselmassage wil maar alleen een peeling, dan is
het enorm van toegevoegde waarde. Het licht
maakt je behandeling zichtbaar intensiever.
En als je een intensieve behandeling hebt
gegeven, zorgt de ELT dat de huid kalmeert en
dat het effect versneld in werking treedt.”
Marijke: “De huid ziet er na de ELT ook veel
frisser uit dan na alleen een gewone behandeling. Je ziet echt verschil. En als we het in
een kuur oppakken, gaan we bouwen aan
dat resultaat. Het is net als met fitness. Als je
een keer gaat fitnessen, voel je wel van alles
maar dat zakt weer in. Als je vaker gaat fitnessen, verbeteren je conditie en je contouren.
Ik gebruik de ELT in combinatie met een
behandeling en met voedingssupplementen.
De supplementen werken van binnenuit en
geven voeding aan de fibroblasten. Samen
met de lamp werken we zo echt aan huidverbetering.”
Was het een hele investering?
Marijke: “Je kan ‘m niet aanschaffen.
Het voordeel daarvan is dat het geen grote
uitgave in een keer is en als er wat mee is,
wordt het gelijk opgelost.”
Vanessa: “Dat ik het kan huren maakt het
voor mij heel toegankelijk.”
Wat heeft de ELT jullie salon gebracht?
Marijke: “We kunnen ons ermee onderscheiden en ons positioneren als een innovatieve salon. En we kunnen daadwerkelijk

Marijke Stoop

‘WE KUNNEN ONS ERMEE ONDERSCHEIDEN EN ONS POSITIONEREN
ALS EEN INNOVATIEVE SALON’

meerwaarde bieden aan de behandeling,
waardoor we ons ook weer onderscheiden.
Wij zijn momenteel de enige in Breda die het
apparaat hebben en het heeft ons geholpen
om klanten te behouden. Het kost een
kwartiertje extra tijd maar daarmee maak ik
wel een leuke omzet. Zo kan ik al mijn klanten
upgraden.”
Vanessa: “De ELT levert exclusiviteit op,
meer onderscheidend vermogen en nog meer
huidverbetering. Mijn klanten vinden het
heel fijn dat ik dit soort dingen doe, daarom
komen ze bij mij. Ze weten dat ik altijd op
zoek ben naar verbetering, vernieuwing en
nog meer diepgang.”
Hoe is de samenwerking met
JK-Nederland?
Vanessa: “JK is een topbedrijf. Alles is
bespreekbaar, dat is prettig. De mensen
denken heel erg met je mee. Als je een leuke
actie wilt doen, of een open dag wilt houden,
staan ze altijd voor je klaar. We hebben veel
contact met Emily. Zij is heel deskundig,
zowel op het gebied van de lamp zelf als marketingtechnisch. Het is fijn als het klikt, dan
heb je loyaliteit naar elkaar. Dat voel ik heel
erg bij JK. Ze werken nu ook hard aan de
naamsbekendheid van het licht. Dat helpt. Als
mensen het zien, op tv en in bladen, komen ze
naar je toe. Dat zijn voor ons pluspunten.”
Marijke: “Ik vind de samenwerking ook heel
fijn. Emily komt eens per twee maanden en
draagt dan ideeën aan over hoe je de ELT kunt
inzetten en ze denkt mee. JK maakt ook flyers
voor me, opgemaakt en gedrukt. Emily komt
ook op een open dag demonstraties geven.
Binnenkort komt de ELT in het RTL4-programma
Life is Beautyful, daar ga ik aan meewerken
met een behandeling voor de opname.”

INSTAPBEHANDELING

De ELT kan ook als losstaande behandeling worden ingezet. Daarbij reinig je eerst het
gezicht en kun je gebruik malen van de bijpassende cremes die zijn otwikkeld door
hannah: de Activate & Cultivate. Nieuw: EST Activate Serum en EST Cultivate Juvination
Treatment. Deze sluiten perfect aan bij de werking van de Beauty Angel.
De lijn:
➟ Minimaliseert het vochtverlies van de huid
➟ Herstelt de natuurlijke bescherming van de huid
➟ Revitaliseert
➟ Verbetert de teint
➟ Vermindert rimpels en fijne lijntjes

Hoe past de ELT in jullie aanbod?
Vanessa: “Ik gebruik ‘m het liefst in combinatie met een behandeling, voor het beste
resultaat. Ik zet ‘m bijvoorbeeld in in mijn
Beauty Award Treatment, dat is een bindweefselmassage met als afsluiting de ELT.
Die behandeling loopt goed.”
Marijke: “Ik maak er ook een totaalplaatje
van. Bijvoorbeeld een acnebehandeling samen
met de ELT, dan heb je veel resultaat in korte
tijd. Maar ik kan de ELT combineren met elke
behandeling, dat is een groot voordeel.”
Hoe zetten jullie de ELT in de winter in?
Marijke: “Het apparaat werkt ook op de
gemoedstoestand. Dat vertel ik er bij. Je voelt
je energieker als je onder de lamp vandaan
komt. Zo kan ik een klant extra over de streep
trekken.”
Vanessa: “Ik zet in mijn nieuwsbrief onder
meer dat de klanten zich lekker kunnen laten
behandelen door licht. Je wordt er blij van.
Het komt ook regelmatig voor dat mensen

bijna in slaap vallen, het is dan ook heel rustgevend. Vergeet het beleven niet. Mensen
willen dat graag en dat krijgen ze ook door
de ELT. Een masker of een crème opbrengen
kunnen ze thuis ook. Maar als je iets meegeeft
in de behandeling wat ze thuis niet kunnen
en wat echt resultaatgericht is, dan komen ze
ervoor. En dat is iets wat de ELT zeker doet.” ✤

MEER INFORMATIE
JK-Nederland B.V.
Stuttgartstraat 22 - 24
3047 AS Rotterdam
T 010 - 462 29 33
E info@jk-nederland.nl
www.jk-nederland.nl
www.ergoline.nl
www.beauty-angel.nl
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