
BEAUTY ANGEL
LYSBEHANDLING

 - FOR EN UNG OG SMUK HUD



Vidste du, at... 
kosmetiske lysbehandlinger kan forbedre din huds udseende på en 
effektiv, behagelig og afslappende måde - få det bedste frem i din hud 
med Beauty Angel ELT lysbehandling!

Beauty Angel ELT-lysbehandling
Beauty Angel ELT-lysbehandlingen er klinisk dokumenteret, og anvender 
den innovative Energizing Light Technology. Denne teknologi gør brug 
af flere slags farvet og ikke-synligt lys på samme tid og trænger dybere 
ned i huden, end synligt lys kan alene. Her aktiveres hudens egne 
reparationsprocesser i ansigtet, på halsen, på brystet og på kroppen, alt 
efter hvilket område man ønsker behandlet.

Beauty Angel er velegnet til
• Rynker og linjer
• Nedsat hudbarriere og tørhed
• Heling af udbrud og uren hud
• Arvæv og strækmærker
• Hårfjerningsknopper
• Synlige blodkar/karsprængninger
• Inflammationstilstande og rødme

Sådan foregår en Beauty Angel ELT-Lysbehandling
Indledningsvis afrenses huden, hvorefter Beauty Angel 3i1 Collagen 
Booster påføres.  Nyd herefter 15 minutters afslappende Beauty Angel 
ELT-lysbehandling. Ved ønske om mere målrettet hudeffekt påføres 
ansigtet en special Beauty Angel EMT-maske under lyset. 

Større effekt med Beauty Angel EMT-masker
Ønsker du maksimal effekt under din Beauty Angel EMT-lysbehandling, 
vil en Beauty Angel EMT-maske øge behandlingseffekten.



Vælg mellem:
• Beauty Angel Vitality: Antiage ingredienser stimulerer 

collagenproduktionen
• Bee Tox: Bitoksin mod dybe rynker (50+)
• Q10 & Kaviar: Understøtter hudens stofskifte og 

vedligeholder hudens arbejde (40+)
• Collagen: Vedligeholder 

collagenindholdet i huden (25+)
• Deep Sea: Forbedrer hudbarriere  

og mindsker tørhed
• Hyaluron: Forbedrer fugtbalancen  

og udglatter huden
• Green Tea: Reducerer uren hud
• Cherry Blossom: Reducerer rødme  

og irritation
• Eye Cellulose Mask: Mørke rande, 

hævelser og linjer under øjnene

Beauty Angel ELT-lysbehandlingsforløb
Èn enkelt Beauty Angel ELT-lysbehandling booster straks din hud og 
giver øjeblikkelig glød og ensartethed, mens et intensivt forløb med 
2 lysbehandlinger om ugen i ca. 6 uger kan ændre og forbedre din 
hudtilstand og eventuelle udfordringer i huden yderligere. Ønsker du en 
synlig og mærkbar forandring, kan et Beauty Angel lysbehandlingsforløb, 
være noget for dig!

Forkæl dig selv med en Beauty Angel Signaturbehandling
Beauty Angel ELT-lysbehandlingen tilbydes som skræddersyede 
signaturbehandlinger til dit aktuelle behov.

1. Intensive Luxury: Forskønnende luksus- og velværebehandling
2. Clear & Repair: Styrkende, antiinflammatorisk reparationsbehandling
3. Lifting: Rynkereducerende collagenboostbehandling
4. Eyes: Opstrammende og drænende øjenbehandling
5. Body: Helende og udglattende kropslysbehandling
6. Self Care: Styrkende vedligeholdelseslysbehandling.



Find nærmeste Beauty Angel klinik

på www.beauty-angel.dk
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