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LICHT IN DONKERE TIJDEN
‘HUIDVERBETERING’ IS HET NIEUWE TOVERWOORD IN ARTIKELEN EN
PROGRAMMA’S DIE OVER BEAUTY GAAN. “Maar wat is eigenlijk huidverbeterend?

Hoe meet je dat? En kun je huidverbetering ook koppelen aan een gevoel van luxe en well-being?”
Emily Coumou, salesmanager Beauty Angel bij JK-Nederland over de nieuwe ELT en
de INNOVATIEVE LICHTTECHNOLOGIE erachter.
Wat gebeurt er in de huid?
Emily: “De Beauty Angel ELT zorgt voor een
verhoging van de ATP in de mitochondriën,
dit zijn de energiecentrales van de fibroblast.
Hierdoor neemt de stofwisseling toe, die
vertraagt raakt naarmate we ouder worden.
Wanneer de stofwisseling in de fibroblast
weer ‘op volle toeren draait’, kan hij dus weer
doen waar hij ooit voor in het leven werd
geroepen namelijk collageen, elastine en
hyaluronzuur maken. Doordat de doorbloeding van de huid verbetert, neemt de aanvoer van zuurstof en voedingstoffen toe en
verbetert de afvoer van afvalstoffen. De huid
gaat er stralender uitzien en de opname van
cosmetische stoffen wordt zo stukken beter.

W

at is de Beauty Angel ELT
eigenlijk?
Emily: “De Beauty Angel ELT is een
innovatieve licht- en wellnessbehandeling,
die de wens naar een zachte en natuurlijke
huidverjonging of -verbetering vervult. De
mobiele, volautomatische collageenunit is
verkrijgbaar in twee versies, de ELT2 en ELT3,
die zijn te gebruiken in de zit- of ligstand.”
Hoe werkt de lichttechnologie?
Emily: “Die is gebaseerd op het stimuleren
van de fibroblasten tot de aanmaak van
collageen, elastine en hyaluron. De collageenlampen van de ELT gebruiken zichtbaar
rood licht met een golflengte van 630 tot 820
nanometer om het lichaamseigen proces via
fotobiostimulatie opnieuw te activeren. De
lichtbronnen bevatten een speciale rood lichtfilter en bijzondere glasreflectoren. Rimpeltjes
worden gereduceerd, poriën verfijnd, de huid
is zichtbaar strakker en het totale huidbeeld
is verbeterd. Het apparaat vermindert de oorzaken van huidveroudering op natuurlijke
wijze. Daarnaast geeft de ELT ook een boost
aan het immuunsysteem, waardoor het herstelproces van de huid sneller verloopt.”

‘DE HUID IS ZICHTBAAR
STRAKKER EN HET TOTALE
HUIDBEELD IS VERBETERD’
De behandeling met licht met een speciale
frequentie wordt al vele jaren succesvol in de
geneeskunde en cosmeticabranche toegepast.
Er zijn dan ook vele wetenschappelijke studies
die de werkzaamheid bewijzen.”
Hoe integreer je de Beauty Angel ELT
in je instituut?
Emily: “De ELT kan op verschillende manieren
worden ingezet. Je kunt van de lichtbehandeling een vast onderdeel van je bestaande
behandelingen maken. Daarnaast kun je ‘m
inzetten als een nieuwe behandeling, bijvoorbeeld als anti-aging behandeling. Hierbij kun
je de speciaal voor de ELT door hannah ontwikkelde verzorgingsproducten Beauty Angel
Activate en Beauty Angel Cultivate inzetten.
In deze donkere jaargetijden is het ook een
geweldige mogelijkheid om je klant energie
te geven. Het is een heerlijk luxe behandeling
die zorgt voor een gevoel van ontspanning en
wellbeing.” ✤

“Ik ben echt superenthousiast”

Mariska Groen van huidinstituut Beau & Beau in Waarland (werkt sinds augustus met de Beauty
Angel ELT): “Ik ben overtuigd van de werking van rood licht. Wij zetten de ELT vooral in bij huidveroudering, vaak na een bindweefselmassage. Dat is een vrij heftige massage waarbij je ook
op het collageen werkt. Met de ELT gaat het herstel sneller en de klant ziet direct resultaat.
Je voelt ook dat er veel meer power in die huid zit. Dat is echt heel gaaf hoor, als je het ziet. Daarnaast voelen de klanten zich beter, meer ontspannen en fitter. Je krijgt er energie van. De firma
is ook prettig, het zijn leuke, aardige mensen die altijd voor je klaar staan. Ik ben echt superenthousiast. Ik denk dat over een paar jaar vele schoonheidsspecialisten met licht werken!”
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