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Beauty Angel Lyset er en naturlig 

og effektiv måde at få en smuk hud på. 

Med klinisk dokumenteret effekt er det både en sikker

og behagelig behandling.

Beauty Angel Lyset arbejder i alle hudlag også de dybeste, og netop derfor sørger lyset 

for, at nøglefunktionerne for en frisk og sund hud er til stede. Beauty Angel stimulerer 

fibroblastcellerne, som er ansvarlige for produktionen af collagen, elastin og hyaluron. 

Celleaktiviteten falder med alderen, hvilket resulterer i mindre fugt, reduktion af elasticitet 

og endeligt i dannelsen af rynker. 

”Beauty Angel Lyset er i stand til at øge,  
forbedre og balancere,  celleaktiviteten.”

Beauty Angel Lyset:
• Stimulerer din collagen, elastin og hyaluronsyre produktion

• Giver en strålende glød og en glat og velplejet hud

• Reducerer fine linjer og rynker

• Blødgør og udglatter din hud 

• Reducerer mørke rande og hævelser under øjnene

• Strammer huden op og giver et mere ungdommeligt udseende 

• Reducerer uren hud og akne 

• Giver en behagelig lun og afslappende behandling 

• Reducerer pigmentpletter og alderspletter

• Reducerer strækmærker og arvæv 

• Frigiver lykkehormoner såsom serotonin og oxytocin 

• Er en energigivende og humørvenlig behandling

• Reducerer rødme og inflammation og beroliger huden

• Balancerer og ilter huden, så cellerne bliver næret optimalt

Hvad er det særlige ved Beauty Angel Lyset?
Modsat andre teknologier såsom diode/LED lys og andre former for hudforyngelse er Beauty 

Angel Lyset ikke blot yderst intensivt, men også særligt nænsomt, sikkert og effektivt.

• Passer til alle hudtyper

• Ingen mulighed for overdosering

• Enkel at betjene

TAG MED PÅ EN REJSE I LYSETS VERDEN
Oplev, hvordan du påvirkes og forskønnes.

Få det ind under huden og lad det blive en del af dig.

Velkommen til Beauty Angel.

Beauty 
Angel ELT 

(Energizing Light 
Technology) opfylder 

ønsket om en blid 
og yderst effektiv 

anti-aging 
behandling Beauty 

Angel giver din 
forretning helt nye 

og spændende 
muligheder

Beauty Angel 
passer ind alle 

steder og kræver 
ingen tid af 
behandleren



Hudforyngelse ved brug af lys er mere effektivt, hvis flere spektre 

anvendes samtidigt. Beauty Angel ELT ”INTENSIVE” anvender derfor 

blandede effektive spændvidder fra 570 til omkring 850 nm på samme tid. 

Hudens celler bliver aktiveret og stimuleret i dybden.

Hver enkelt spektrums spændvidde reagerer med biomolekyler og celler i flere 

hudlag, således at de biopositive effekter komplimenterer hinanden. Beauty 

Angel ELT lys trænger endnu dybere ned i huden end hvis der kun benyttes 

synligt lys, og aktiverer her vitale gendannelses- og reparationsprocesser. 

Brugere af Beauty Angel Lyset fortæller samtidig om en afslappende og humørvenlig 

behandling - de føler sig ganske enkelt opløftet efter at have fået lys.

”Bredspektret lys der arbejder på flere hudtilstande i samme behandling.”

BEAUTY ANGEL 
LYSSPEKTRUM

Huden fungerer som et prisme: Blåt lys filtreres fra øverst i huden, dernæst det 

grønne - kun det røde og ikke synlige Beauty Angel lys i bølgelængderne mellem 

ca. 600 og 800 nm formår at trænge helt ned i dermis. Samtidig spreder disse 

bølgelængder sig også mest for større effekt og bedre resultater.
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Fibroblasterne i dermis er ikke stationære, men bevæger sig rundt i vævet, og de 

både tiltrækkes og aktiveres af lys. Når de observerer lys, vil de bevæge sig i retning 

af det, og påvirkningen vil øge deres “output” - de producerer både collagen samt 

elastinfibre og vigtige dele af den extracellulære matrix, glykosaminoglykaner 

(bl.a. det vandbindende molekyle hyaluronsyre).

I og med at et øget collagenindhold er det, der er nemmest at registrere - det kan 

ses på ultralydsscanninger - er det ofte dét, der fokuseres på, når en forbedret 

fibroblast aktivitet skal dokumenteres videnskabeligt. 

Nedenstående billeder er ultralydsscanninger, der viser hudens collagenindhold 

før og efter Beauty Angel Lys behandling.

Fibroblasterne er som nævnt ansvarlige for produktion af collagen, elastin og 

glykosaminoglykaner - dermed spiller de en afgørende rolle for vedligeholdelsen 

af den omkringliggende væske udenfor cellerne, som er selve fundamentet for en 

velfungerende, ungdommelig, glat og spændstig hud. 

Dette ikke mindst fordi det er den extracellulære matrix, der bestemmer 

livsvilkårene for cellerne - hvor f.eks. fugtmangel (manglende GAGs/hyaluronsyre) 

vil have konsekvenser for cellernes trivselsmuligheder.
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Beauty Angel

Huden efter 
Beauty Angel
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Beauty Angel

Huden efter 
Beauty Angel
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Scan QR koden
Det kliniske studie.

SÅDAN REAGERER 
HUDEN PÅ LYSET

Scan QR koden
Før og efter billeder
af personer.
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Når opstartsbehandlingerne er gennemført, vedligeholdes resultaterne med 1-2 

behandlinger om måneden alt efter behov.
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Beauty Angel kan både bruges individuelt eller kombineret med øvrige behandlinger. 

Kombinationen af f.eks. en ansigtsbehandling, efterfulgt af en Beauty Angel 

behandling, er unik. Huden stimuleres til at absorbere aktive virkestoffer mere 

effektivt og mærkbart dybere i huden.

Eksempel på Beauty Angel Quick behandling:
• Afrensning og peeling af huden

• Pålægning af Beauty Angel maske

• 15 min. Beauty Angel Lys

• Afslutning af behandling

”Beauty Angel øger hudens celleaktivitet i op til 4 timer efter endt behandling.”

Efter få behandlinger kan du mærke og se effekten. For at få det optimale resultat 

anbefales det, at tage udgangspunkt i nedenstående behandlingsskema.

Vejledende behandlingsforløb
Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i hudens naturlige ældning. Ved andre 

behov som f.eks. akne, arvæv, strækmærker m.m. kan flere behandlinger være en 

mulighed.

BEAUTY ANGEL
BEHANDLINGEN

Scan QR koden
Video af Beauty Angel 
Quick behandling.

Ofte lægger collagen i hudplejeprodukter sig kun på hudens overflade og trænger 

kun ned i de øverste hudlag. For at opnå bedre resultater kræves det, at cellerne 

i dermis stimuleres for derefter at regenerere huden indefra. Ved kombinationen 

af Beauty Angel ELT og effektive produkter udefra bliver huden boostet, og begge 

arbejder til deres fulde potentiale.

For at forbedre hudproblemer, skræddersyes et behandlingsforløb tilpasset hudens 

behov. Dette giver de bedste resultater på et minimum af tid. Disse suppleres med 

ansigtsbehandlinger, god hjemmepleje samt quick behandlinger.
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I alt

15-30 år 2 2 2 2 8

31-35 år 2 2 2 2 2 10

36-40 år 2 2 2 2 2 2 12

41-45 år 2 2 2 2 2 2 2 14

46-59 år 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

60-99 år 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
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Jeg havde igennem flere år overvejet at få Beauty Angel i min klinik. Det har 

oversteget mine vildeste forventninger, både hvad angår, det jeg har tjent på den 

allerede og de fantastiske resultater mine kunder har opnået.

Den første måned omsatte den for kr. 79.000,00 og efter 3 måneder var min 

investering tjent hjem.

Jeg bruger både Beauty Angel kombineret med mine øvrige behandlinger, som 

f.eks. ansigtsbehandlinger, men også som mini behandlinger og kurforløb med 

lyset. 

Anne som arbejder hos mig, er virkelig dygtig til at sælge de skræddersyede 

Beauty Angel masker, samt kurforløb kombineret med frugtsyre.  

Mange af mine kunder der ikke kom her fast, er begyndt at gøre det nu, på grund 

af de resultater og den velvære Beauty Angel giver dem. Grundet den omfattende 

markedsføring jeg har fået, har det også givet mig tilgang af nye kunder i klinikken.

Den store efterspørgsel på mine behandlinger, resulterede i at jeg nu har 2 Beauty 

Angel i min klinik.

”Jeg elsker at behandle mine kunder, men det er rart, at det kvarter Beauty 

Angel arbejder, kan jeg lave noget administrativt eller tage imod en anden 

kunde.”

Hvis der er én ting jeg fortryder, så er det at jeg ikke fik Beauty Angel ind i 

klinikken første gang jeg tænkte på det, men sådan er det jo altid.

 

Malene, M Hudpleje i Horsens.

M HUDPLEJE
ÉN ENGEL VAR IKKE NOK

Scan QR koden
Læs om flere klinikker.
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Ved at forberede huden med en effektivt skræddersyet ansigtsbehandling gives der 

optimal forudsætning for at både produkter og Beauty Angel lys penetrerer dybere 

og bedre ned i huden. Huden stimuleres til at absorbere nærende ingredienser 

mere effektivt og mærkbart dybere i huden. 

Collagen Booster anvendes som både pre og post produkt i forbindelse med Beauty 

Angel lys behandlinger. Derudover kan kunden med fordel bruge cremen dagligt 

som dag og nat creme.

Kombinationen af Beauty Angel Lys og Collagen Booster vil øge effekten af 

behandlingen, og give huden et endnu bedre resultat. De dybere hudlag vil 

stimuleres, og huden vil føles stærk og velplejet. Rynker vil ligeledes reduceres og 

huden vil være beskyttet mod skadelige ydre faktorer.  

For at tilpasse lyset efter kundens behov kan man vælge at kombinere Beauty Angel 

med en special maske. Disse højkoncentrerede bio-cellulose masker indeholder 

nøje udvalgte ingredienser, som kan afhjælpe klassiske hudproblemer. Ud fra hud 

analyse vælges én af 9 masker. Undervejs i et kurforløb kan man vælge forskellige 

masker, alt efter hvordan hudtilstanden ændrer sig. Cellulose er et af de mest 

almindeligt forekommende organiske stoffer i naturen. 

Maskerne er mildt kølende, tilpasser sig hudens overflade, og er en effektiv bærer 

af aktive ingredienser. Den transparente overflade sikrer, at Beauty Angel lyset 

nemt penetrerer igennem og indsluser ingredienser dybt i huden. Huden efterlades 

forfrisket, beroliget og opstrammet.

BEAUTY ANGEL 
3i1 COLLAGENBOOSTER OG MASKER
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Da jeg åbnede min klinik i efteråret 2017, var jeg ikke i tvivl om, at Beauty Angel 

skulle være en del af klinikken fra dag ét. Jeg har arbejdet med at kombinere lyset 

med alle øvrige kosmetolog behandlinger de sidste 3 år, og derfor ved jeg, hvor 

stor en forskel lyset kan gøre for mine kunder. Jeg anbefaler alle kunder, som får 

en ansigtsbehandling, at opgradere behandlingen med Beauty Angel. 

Beauty Angel giver mig en stor mulighed for mersalg, når de træder ind ad døren 

oftere, og når de først opdager, hvor fantastiske resultater de kan få, så kommer 

de med kortere intervaller, og derved øger jeg min omsætning.

I 2019 udvidede jeg klinikken med en ansat, og det udviklede sig så positivt at hun 

nu også har en Beauty Angel i sit behandlerrum.

”Man kan ikke opnå wow-resultater med hudpleje produkter alene, Beauty 

Angel er nødt til at få huden til selv at knokle for det!”

Citat, Pernille Hansen

KLINIK P
JEG ELSKER MINE ENGLE

Scan QR koden
Læs om flere klinikker.
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MARKETING, SUPPORT, 
GARANTI OG SERVICE

Marketing
Beauty Angel Danmark hjælper dig og din forretning med 

marketingopgaverne GRATIS. Vores kompetente marketingafdeling 

hjælper dig med alt til din forretning: både Facebook, andre sociale 

medier, skiltning, hjemmeside, events og meget mere.

Support
Hos Beauty Angel Danmark sætter vi en ære i, at du har en engageret 

samarbejdspartner. Vores support team er altid klar til at bistå dig, så 

du får det helt optimale ud af din Beauty Angel. 

Serviceaftale og evighedsgaranti
Vi sørger for at holde din Beauty Angel serviceret, opdateret og klar til 

at være en fast del af din forretning både nu og i fremtiden.

Med en serviceaftale har du evighedsgaranti på din Beauty Angel.

Vi har landsdækkende serviceafdeling - din sikkerhed for drift.  

”Med vores Beauty Angel forretningsplan opnår vi sammen succes.”

STYRK DIN FORRETNING
BLIV EN DEL AF ENGLEFAMILIEN



Beauty Angel Danmark

Rollosvej 23

5200 Odense V

Tlf. 7027-1500

www.beauty-angel.dk

info@beauty-angel.dk


