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...Ik heb altijd geloofd, en ik was niet de enige, dat het de warmte 

was die voor het therapeutisch effect bij mensen zorgde.  Nu ben 

ik er van overtuigd dat wanneer je last hebt van gewrichts- en 

botkwalen, dat je meer geneeskrachtige baat hebt bij de straling uit 

het absorptiespectrum dan de warmte van lange IR stralen, zoals 

bijvoorbeeld van een infraroodlamp. Je moet alleen wel zorgen 

dat de lichtstralen diep genoeg kunnen penetreren en dat ze sterk 

genoeg zijn. Dat geldt ook voor de huid. Met de juiste apparatuur 

kan je de deze vitaliserende stralen als ware “injecteren” in de 

subderma en zelfs in de spieren, vaak met een ongelooflijk resultaat. 

En juist dit gebeurt met onze Revitalase Pro Age Plus laser. Het 

weefsel wordt  gelift en verstevigd, terwijl het huidoppervlak 

verjongt en zichtbaar verbetert, als gevolg van collageenaanmaak. 

En dit alles zonder warmteprikkel of zogenaamde ‘gecontroleerde 

schade’.”

“...Als ik nu terugkijk zie ik dat ik van jongs af aan al gefascineerd 

ben door het licht. In mijn jeugd voetbalde ik veel en dat ging niet 

altijd zonder letsel. Tijdens een wedstrijd raakte ik geblesseerd en 

ontstond er een grote, pijnlijke zwelling onder mijn knie, die maar 

niet genas. Ik kreeg het advies mijn been in te graven in warm, 

wit zand. Gezien ik elk jaar mijn zomervakantie doorbracht aan 

de subtropische stranden van Montenegro, volgde ik dit advies 

op. En het werkte. Ik werd eindelijk bevrijd van mijn pijnlijke 

buil. Met mij waren meer mensen die dezelfde behandeling op 

zichzelf toepastten. Ik hoorde de meest ongelooflijke verhalen 

over hun wonderijke genezing. Toen ik op een dag een beroemde 

voetballer, destijds mijn idool, naast mij zag liggen, bedolven 

onder een enorme witte zandberg, wist ik het zeker. Daar in 

het zand onder de hete zon lag een eeuwenoud levensgeheim 

begraven. Wat ik toen niet wist is dat we met z’n allen op dat 

moment bezig waren met heliotherapie. Een behandelswijze die 

de oude Grieken al meer dan 3000 jaar geleden uitvoerden.” 

  ...Een recentelijke krantenkop heeft onlangs mijn aandacht 

getrokken over een revolutionaire ontdekking in de  landbouw 

welke in direct verband staat met hetzelfde lichtspectrum als 

onze apparatuur. Het gaat om een nieuwe manier van groenten 

kweken in gesloten ruimtes zonder daglicht. De groenten worden 

beschenen met blauw, rood en NIR (Near Infra Red) LED licht. 

Het is dus mogelijk het hele jaar door, zonder de zon, los van het 

seizoen, groenten te oogsten op een biologische manier.  Dit alles 

zonder zonwarmte, want het is niet de warmte die het doet maar 

de a-thermische stralen uit het absorptiespectrum van de LED 

verlichting”  

Er l igt een fantastische toekomst klaar voor het l icht

LED’s zijn hot
L ED ’ s  z i j n  hot.  st E EDs  m E E r  schoon h E i Ds s p Ec i a L i st E n  kom En  E rm E E  i n 

contact.  toch i s  E r  nog vE E L  on b EkEn D  ovEr  L ED  th E r a p i E .  D a a rom 

h Eb b En  w i j   b r a n ko m i t rov i c  va n  f i r m a  c E L LuwE L L ,  E E n  L i chtD Es ku n D i g E , 

g Evr a agD om m Et  on s  g EDacht En  u i t  t E  w i s s E L E n  omtr Ent  D E  actu E L E 

s i t u at i E  va n  b Eh a n D E L i ng En  m Et  L i chta ppa r atu u r .    E n k E L E  D E L E n  u i t  D i t 

z E E r  i n t E r Es s a nt E  i n t E rv i Ew: 

Foto: Door middel van massages op het InfraBed wordt het lichaam opgeladen met energie.

Branko Mitrovic van Celluwell



...Het licht loopt als een rode draad door mijn leven. Van zonnebanken 

en infraroodsauna’s is mijn firma Celluwell uitgegroeid tot een 

gespecialiseerd bedrijf in lichttherapie. Wij hanteren een breed 

productgamma. We focussen ons niet alleen op één apparaat, 

maar bieden een ruime keuze van LED en laser apparatuur welke 

tot de absolute top behoren van mogelijkheden op dit moment, 

wereldwijd. Zo is bijvoorbeeld ons Photon Club  concept  de enige 

die uniek is in zijn combinatiemogelijkheden, waardoor resultaten 

behaald kunnen worden die door andere methoden niet te 

evenaren zijn.”   

...Om meer duidelijkheid te verschaffen over de materie van het 

licht, organiseren wij regelmatig lezingen en bijeenkomsten. 

Iedereen met  professionele intenties omtrent apparatuur is 

welkom bij ons. Wij willen niet alleen een verkooppunt zijn, maar 

we leiden onze klanten op om het maximale uit hun apparatuur te 

kunnen halen.

Voor salons die eerder al een softlaser hebben gekocht welke 

inmiddels (zwaar) verouderd is, bieden  wij  aantrekkelijke  

inruilmogelijkheden. Tevens  is onze apparatuur op huurkoop basis 

verkrijgbaar.

Foto’s: Lifting, versteviging en anti-cellulite met 
het InfraBed en ReVitalase Pro Age Plus, bekend 
voor zijn zeer diepe werking.

Waarom de noodzaak om Softlaser en Led in de 

schoonheidssalon te gebruiken ?

Hiervoor gebruik ik graag het volgende voorbeeld:  

Je hebt een prachtige auto op de oprit, met airco, 

navigatie, veel pk ... etc. Maar als er geen benzine in 

zit, dus geen energie, zul je er nergens mee naar toe 

kunnen.

Dit geldt ook voor onze huid. De basis voor elke positieve 

actie als verbetering en verjonging, is ook energie, in 

dit geval ATP (adenosine trifosfaat). Onder invloed van 

ons 905 nm laser- licht wordt in de mitrochondrien 

van de cellen, (dus ook in de fybroblasten) de 

meest zuivere vorm van dit ATP aangemaakt.  Dit 

lichaamseigen ATP verdient altijd de voorkeur boven 

eventueel extern (cosmetisch) ingebracht  ATP. De 905 

nm lichtbehandeling  zorgt echter niet alleen voor een  

versnelde productie van ATP, maar er worden een reeks 

andere zeer belangrijke processen geïnitieerd zoals: 

een  verhoogd proton elektrochemische potentiaal 

van mitochondriën en cel membraan, verhoogde RNA 

en proteïne synthese, verhoogd zuurstof gebruik, 

aanmaak van cel stimulerende enzymen en factoren 

zoals NO (stikstofmonoxide) en VEGF (groei factor), 

etc.
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Wanneer door de 905 nm laser de natuurlijke 

energie aanmaak weer verhoogd is tot een niveau 

van zoals bij een jongere huid,   zullen alle functies 

van de huid weer op een optimale wijze geactiveerd 

worden. Dit is de meest perfecte basis voor  verdere 

huidbehandelingen met, bij voorkeur, LED. Hoewel 

de softlaser vanzelfsprekend een  op zichzelf staande 

behandeling is, moet niet onderschat worden wat de 

positieve effecten zijn van de combinatie hiervan met 

andere in de salon aanwezige technieken. Wanneer 

de laser wordt ingezet als voorbehandeling van 

bijvoorbeeld Needling, Meso etc, zullen de resultaten 

van deze toepassingen aanzienlijk verbeteren.

Waar onze 905 nm Laser in staat is om op een niet 

invasieve wijze juist ook in de diepere (spier)weefsels 

te geraken en zo voor een structurele lifting en 

versteviging te zorgen, richt de Led behandeling zich 

meer oppervlakkig op de huid. De zachte rode 630 nm 

stralen werken direct in op de fybroblasten.

Hierdoor wordt een signaal afgegeven aan de 

fybroblasten waardoor deze  “denken” beschadigd 

te worden, zonder dat hiervan sprake is, en zij dus 

als ‘herstel’ aangezet worden tot collageensynthese. 

De combinatie van  lichaamseigen ATP energie,  

ontstaan door ons 905 nm Laser-licht, samen met  

zuivere en hoogwaardige voedingssupplementen en 

transdermale vitamine C cosmetica, is op dit moment 

de meest perfecte synergie om tot daadwerkelijke, 

duurzame huidverbetering te komen.”  

...Fototherapie is  welliswaar  aangenaam en risicoloos, maar men 

dient wel op de hoogte te zijn van de gevoeligheid wat betreft  de  

lichtkwaliteit. Dit omvat o.a. het soort laserdiode, de golflengte en 

vorm van de golf, lichtdichtheid met piek en gemiddelde waarden, 

frequentie met de golfduur, spotsize, absorptiewaarden, etc.  Elke 

laser eigenschap, hoe klein die ook mag lijken,  bepaald direct de 

lichtkwaliteit en daarmee het succes van de behandeling. Ik geef 

toe dat die data hoeveelheid in eerste instantie moeilijk te volgen 

is voor een schoonheidsspecialiste, maar een deskundige begrijpt 

dit heel goed en kan apparatuur met elkaar vergelijken en goed 

adviseren. 

Daarom erger ik me enorm  aan leveranciers  die met pompeuze 

“revolultionaire” apparatuur op de markt komen , terwijl zij niet 

eens de basis, laat staan de specifieke technische data publiceren. 

Dan kan je alleen maar geloven in hun goede bedoelingen of er op 

vertrouwen dat ze zelf wel weten wat ze verkopen, terwijl ik het 

laatste vaak betwijfel”

ReVitalase Pro Age Plus


