Lichttherapie

Ontdek het nieuwe licht voor pure schoonheid met de
Beauty Angel ELT

De Beauty Angel ELT (Energizing Light Technology) staat voor een innovatieve
licht- en wellnessbehandleing die de wens naar een zachte en natuurlijke
huidverjonging vervult
De speciale lichtspectra stimuleren de fibroblasten voor de lichaamseigen
producte van collageen, elastine en hyaluron. Bovendien verbetert de
dieptewerking van het licht de energievoorzieing van de huid en de opname van
de werkstoffen. Uw verzorgingsproducten kunnen daardoor bijzonder effectief
werken.

Hoe werkt de Beauty Angel
De collageenlampen gebruiken zichtbaar roodlicht met golflengte van 630 tot 860
nanometer om het lichaamseigen proces via fotobiostimulatie opnieuw te
activeren. De lichtbronnen bevatten een speciale roodlicht filter 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.

Bewezen werking
De behandeling met licht met een speciale frequentie wordt sinds vele jaren
succesvol in de gneeskunde en cosmetica branche gebruikt. Daarnaast zijn er
meer dan 60 wetenschappelijke publicates die de werking van zichtbaar roodlicht
in het bereik van 633 nm bewijzen.

Directe resultaten





Zacht en soepele huid
Vochtgehalte in de huid wordt verbeterd
Fijne poriën en een beter huidbeeld
Ontspanning en goede gezondheid

Resultaten op lange termijn




Het bindweefsel wordt met collageen, elastine en hyaluron opgevuld
Vermindering van rimpeltjes in het gezicht en decolleté
Ouderdoms- en pigmentvlekken verbleken

Behandeling
Behandeling met de Beauty Angel is voor alle huidtypen geschikt behalve voor




Personen met een lage bloeddruk
Zwangere vrouwen
Personen met epilepsie



Personen met een verhoogde lichtgevoeligheid of medicijnen gebruiken die
een verhoogde lichtgevoeligheid veroorzaken zoals Antibiotica of SintJanskruid

De Beauty Angel lichtbehandeling kan ingezet worden bovenop uw vaste
behandelingen. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij de Beauty Angel ook
inzetten als nieuwe behandeling in combinatie met een peeling,
bindweefselmassage, serum en speciaal vliesmasker.

PRIJZEN
Een losse behandeling 15 minuten Beauty Angel collageenlicht als aanvulling op
uw normale behandelingen kost € 25,=
In kuurverband (10 behandelingen) ontvangt u 10% korting

ELT – flash






Reinigen van de huid
Enzymatische peeling
Gold collageen booster
15 minuten Beauty Angel collageenlicht
Dagverzoring

Prijs: 39,50

ELT – comfort






Reinigen van de huid
Enzymatische peeling
Vliesmasker
15 minuten Beauty Angel collageenlicht
Dagverzorging

Prijs: € 45,=

ELT- deluxe






Reinigen van de huid
Microdermabrasie of fruitzuurpeeling
Vliesmasker
15 minuten Beauty Angel collageenlicht
Dagverzorging

Prijs: € 85,= - € 95,=

Voor meer uitgebreide wensen stellen wij graag een behandeling op maat voor u
samen.

Huidveroudering

Huidveroudering wordt veroorzaakt door meerdere factoren :
De belangrijkste externe oorzaken zijn:








Zon
Roken
Alcohol
Stress
Milieuvervuiling
Slechte voeding
Tekort aan slaap

Naast bovengenoemde oorzaken die we grotendeels zelf kunnen beínvloeden is
er ook een genetisch huidverouderingsproces gaande die al vanaf het 25e
levensjaar zijn sporen achterlaat. De stofwisseling van de fibroblasten vertraagt
waardoor de opperhuid minder voedingsstoffen ontvangt en de aanmaak van

collageen (de belangrijkste ‘vulling’van het bindweefsel) met gemiddeld 1% per
jaar daalt. Daarnaast spelen menopauze, hormonale veranderingen en
individuele huidomstandigheden een rol.

Uiteindelijk resulteert dit alles in:






Vale en onregelmatige teint
Verslapping van de huid
Vochtverlies
Vermindering van de elasticiteit
Rimpelvorming

Met behulp van de Beauty Angel wordt het proces in de fibroblasten
verhoogt en gestimuleerd en krijgt u een strakkere en gezondere huid.

