
Er zijn gouden tijden geweest in 
de zonnebankcentra. Maar tijden 
veranderen, deels door negatieve 
persberichten, deels door de crisis. 
De slimste bedrijven maken van 
nadelen weer voordelen. Ze gaan 
mee in de tijd en bedenken nieuwe 
concepten om de klant van morgen 
beter van dienst te zijn. Ze gaan de 
klant beter en professioneler ten 
dienste zijn om zoveel mogelijk van 
zijn of haar wensen in te kunnen 
vullen. Zo wordt de service en de 
naam van de branche beter en 
profi teren we van de nieuwe kansen. 
De tijd van de cowboys is een beetje 
uit, de tijd van de vakmensen is 
gekomen!

Nieuwe kansen moet je aangrijpen, maar 
soms is het lastig het kaf van het koren te 
scheiden. Wat werkt nu wel, wat is pure on-
zin? Zitten de klanten wel op die nieuwe za-
ken te wachten? Ik sprak hier over met col-
lega Erik-Alexander Richter, al 10 jaar hoofd 
R&D van een gerenommeerd anti-aging- en 
nutricosmeticsbedrijf. Erik geeft wereldwijd 
lezingen over deze en andere (huid-)zaken 
voor artsen, klinieken en cosmetische centra. 

“Erik, stagnerende omzetten in de zonne-
branche hebben mede geleid tot de ontwik-
keling en de komst van de Collageenbank. 
Bij de zonnestudiohouders heeft dit vervol-
gens weer geleid tot het besef dat de aange-
boden diensten uitgebreid kunnen worden 
met anti-aging. Toch is bij velen een dosis 
onzekerheid duidelijk merkbaar, want de 
nodige kennis over collageen en huidverbe-
tering in de tanningwereld ontbreekt nage-
noeg volledig. Zie jij dit ook als een nieuwe 
mogelijkheid of hoort huidverbetering thuis 
bij de dermatoloog of de cosmetische arts?” 

“Kijk Branko, anti-aging is hot, maar het is 
een discipline waarbij zeer veel komt kij-
ken. Het is echt big bussiness voor cosme-
tische artsen en schoonheidsspecialistes. 
Daar waar de cosmetisch arts kiest voor een 
doorgaans snelle oplossing, de zogenoem-
de fillers of botox, en daarmee alleen symp-
tomen bestrijdt, kiest de schoonheidsspeci-
aliste meer voor echte huidverbetering. Zij 
beschikt inmiddels over tal van behandelin-
gen om rimpelvorming aan te pakken en lo-
kaal het collageen sterker te maken. Ook kan 
het elastinegehalte worden verhoogd zodat 
zelfs de fijne lijntjes en rimpels verdwijnen.” 

maken. De kunst is nu om ze vaker te acti-
veren en het oude collageen te vervangen 
door nieuw. Zo behoudt het zijn spankracht 
en blijft de huid strak en veerkrachtig. Dat is 
huidverbetering en ook anti-aging. Je ziet er 
niet alleen jonger uit, je huid is ook daad-
werkelijk jonger geworden want oude vezels 
worden vervangen door nieuwe. Nu gaat 
dit niet helemaal vanzelf. Als die fibroblast 
weer wordt geactiveerd, bijvoorbeeld door 
een specifiek licht, dan kan ze overgaan tot 
de aanmaak van nieuw collageen, mits hier-
voor voldoende energie in die cellen is en 
er bouwstoffen aanwezig zijn. De fibroblast 
kan maar net zoveel nieuw collageen maken 
als voorhanden is in de voeding. En dat is 
tevens een versmalling. Bijna niemand eet 
nog compleet genoeg zodat ze ook het col-
lageen kunnen opbouwen. We activeren dan 
wel, maar zonder de juiste bouwstenen en 
voldoende celenergie kan je dus nog steeds 
geen collageen maken. De ontbrekende 
schakels waren dus energie en belangrijke 
nutricosmetics; zeer specifieke supplemen-
ten, gericht op bijvoorbeeld juist die colla-
geenopbouw.  Daar kan je alleen collageen 
maken als het in de voeding zit. 

De Collageenbank is dus een prima instru-
ment maar eigenlijk komt er nog een extra 
uitdaging bij. Als de fibroblast is geactiveerd 
en er dan ook nog middels de juiste nutri-
cosmetics de nodige bouwblokken aan zijn 
toegevoegd, moet worden gezorgd voor de 
benodigde celenergie om die bouwblok-
ken om te zetten in collageen of elastine. 
Hiervoor kunnen we gebruik maken van 
speciale lichttechnieken om die aanmaak 
van energie te verbeteren en de cellen op 

“Dus Erik, hoe kan de 
Collageenbank hier een mooie 
aanvulling op zijn?”
“Nou, waar de schoonheidsspecialiste 
technieken heeft om de collageenaanmaak 
te stimuleren, is zij echt gericht op het ge-
laat. Soms nog hals en decolleté maar dan 
houdt het verder meestal op. Tenzij je naar 
heel speciale centra gaat. Een collageen-
bank kan nu het gehele lichaam aanpakken. 
Want collageen zit natuurlijk niet alleen in 
je gezicht. Onze gehele huid, maar ook ge-
wrichten, tussenwervelschijven, banden en 
aanhechtingen en nog veel meer plaatsen 
bevatten collageen. Er zijn wel 28 soorten. 
En het goede nieuws voor de branche is dat 
je het niet door je huid heen kunt smeren, je 
moet het zelf aanmaken. Daar liggen dus de 
kansen. Als je met de juiste lichtfrequentie 
de aanmaak van collageen kunt activeren, 
dan kun je winst boeken. En dat is waar de 
Collageenbank ondersteuning nodig heeft.” 

“Erik, wil je de lezers wat meer 
vertellen over Collageen?”
“Zeker, Branko, je weet, collageen maken 
we ons leven lang. Het zijn vezels, dus geen 
cellen. Het meeste maken we in onze jeugd. 
Daarna houden we het bij want het moet 
regelmatig worden vernieuwd. Daarvoor 
hebben we in de lederhuid de zogenoemde 
fibroblasten. Dit zijn zeer specifieke cellen 
die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak 
van collageen en elastine en nog wat andere 
stoffen voor de lederhuid. Op volwassen 
leeftijd slapen ze een beetje in, het worden 
dan eigenlijk fibrocyten. Bij een verwonding 
worden ze weer actief en gaan ze het wond-
herstel regelen door nieuw collageen aan te 
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me’ van dichtbij bekijken, zullen we zien 
dat dit optimaal werkt bij een langdurige 
blootstelling aan zonlicht maar met een la-
gere stralingsintensiteit, met name het licht 
tussen 600-1100 nm. De golflengte rondom 
633 nm, (rood licht) wordt beschouwd als de 
beste golflengte voor collageenaanmaak. In 
de natuur heeft het rode licht een zeer ma-
tige stralingskracht, terwijl in het geval van 
de collageenbank er juist sprake is van een 
superconcentratie hiervan, welke direct op 
de huid terechtkomt. De werking  van dit 
geconcentreerde, rode licht kan een stress-
effect bij de mitochondriën veroorzaken. 
Daarom is de kans groot dat deze energie-
centrales, in plaats van deze lichtenergie 
op te nemen om het vervolgens tot ATP te 
verwerken, zich eerder zullen afsluiten om 
zich te beschermen tegen de overdaad aan 
dit licht. Anderzijds wordt door de fibro-
blasten, wegens zijn kracht, dit licht waar-
genomen als een bedreiging of zelfs een 
aanval. Natuurlijk is er hier sprake van een 
vals alarm, waarbij geen echte beschadiging 
plaatsvindt vanwege het a-thermische (niet 
warme) karakter van de stralen. Het orga-
nisme schakelt snel in een beschermings-
modus, in feite een reeks van chemische 
reacties, typerend voor de aanwezigheid 
van een echte ontsteking of een wond. Het 
lichaam zal enorme hoeveelheden energie 
en collageenbouwstoffen richting de hard-
werkende cellen sturen om de ‘schade’ te 
repareren, wat uiteindelijk in de vermeerde-
ring van collageenvezels zal moeten resulte-
ren. Vooropgesteld dat het lichaam wel vol-
doende middelen voorhanden heeft om aan 
zo’n massale aanvraag te kunnen voldoen…

Het volledige anti-aging 
lichtconcept
Echter, collageen kan ook op een rustigere 
manier worden opgebouwd, alleen dan wel 
met een andere lichtsoort, waarbij de cel-
len ook met ATP opgeladen zullen worden. 
Daarbij is het natuurlijker en ook verstandi-
ger en gezonder om de cellen eerst voor te 
bereiden op het grote werk van de intensie-
ve collageenbank. Dat ontlast het lichaam 
in grote mate, waardoor eventuele energie-

tekorten voor de vitale lichaamsfuncties 
voorkomen kunnen worden.
Om een complete ‘grote beurt’ van de 
huid uit te voeren, is het ook  noodzakelijk  
om ‘de kapstok’ van de huid te herstellen. 
Daarmee bedoelen we het bindweefsel en 
de spieren. Op deze manier zullen de spie-
ren meer tonus krijgen en de aanhechtin-
gen van huid aan de spieren zullen verstrak-
ken, wat resulteert in een liftingseffect. Dit 
is vooral zeer effectief voor mensen die zijn 
afgevallen en daardoor huidplooien hebben 
overgehouden. Of voor hen die deze willen 
voorkomen. Om deze rustige en diepere 
energieopbouw te bereiken is, zoals gezegd, 
een toevoeging nodig van een andere licht-
kwaliteit dan die van de collageenbank. Er 
zijn namelijk andere, dieper penetrerende 
stralen nodig, welke niet alleen de der-
mis, maar ook de mitochondriën van diepe 
huidlagen zoals ook het bindweefsel en 
zelfs de spieren aanzetten tot de aanmaak 
van extra ATP.

De collageenbank heeft dus ondersteuning 
en aanvulling nodig, omdat haar stralen 
hoofdzakelijk oppervlakkig effect hebben en 
zij niet in staat zijn, ondanks hun behoorlijke 
lichtintensiteit, de dieperliggende weefsels 
te bereiken. Zou je nog meer energie geven 
dan kom je iets dieper maar richt je tevens 
schade aan in de lederhuid. Dan werkt het 
dus juist averechts, zelfs huidverouderend. 
Het sleutelwoord voor een mooi en gezond 
resultaat is dus: synergie zoeken met ander 
licht uit het Absorptiespectrum. Daarbij kan 
het zo zijn dat diverse lichtbronnen aan bod 
komen, zoals LED’s, soft laser, etc. want elk 
van de genoemde bronnen heeft haar eigen 
‘lichtspecialisatie’ welke in het totale beeld 
van huidverbetering past. Wegens ruimtege-
brek kunnen wij helaas op deze plaats niet 
dieper ingaan op deze zeer boeiende en 
complexe materie. Met de juiste apparatuur 
(goed inzetbaar voor commercieel gebruik) 
en vooral met voldoende expertise en goede 
behandelprotocollen, kunnen er fantastische 
resultaten worden behaald op een breed 
front van de totale huidverbetering. En niet 
alleen voor de collageenopbouw. Zo kan bij-
voorbeeld een juist toegepaste lichtformule 
de stimulatie van het basale celmetabolisme 
van het lichaam zo enorm opkrikken, dat in 
1 behandeling van 1 uur, de auteur van deze 
tekst een omvangreductie van 3,5 cm van 
zijn taille verloor, gepaard gaande met een 
gewichtsverlies van 900 gram!

Gelaat
Met een dergelijke techniek die op kleine 
oppervlaktes werkt (het doet denken aan 
een gezichtsbruiner) kan kwalitatief veel 
bereikt worden. Verjonging van de huid 

op deze wijze is een uitstekende en prak-
tische behandelmethode die, door de lage 
arbeidsintensiteit en vergelijkbare werk-
methode van zonnebanken, perfect is in 
te zetten bij zonnestudio’s die met de col-
lageenbank reeds een eerste stap op dit 
terrein hebben gezet. Dit lichtconcept kan 
met aanverwante apparatuur nog verder 
worden uitgebreid met intensieve facelif-
tings- en verstevigingsbehandelingen. Er is 
een brede range van lichaamsbehandelin-
gen mogelijk. Anti-cellulite met body lifting 
en maatreductie, borstlifting en tricepsver-
steviging, etc.  Belangrijk is te weten dat alle 
genoemde behandelingen volledig veilig en 
zeer natuurlijk zijn zonder echte contra-in-
dicaties. Mits goed gecombineerd met nu-
tricosmetics en volgens de juiste  protocol-
len uitgevoerd, zullen de resultaten moeilijk 
te evenaren zijn. Het principe bestaat uit de 
‘moeder van alle energiën’ – lichtenergie. 
En daar hebben we al lang goede ervaring 
mee. De uitvinders  van collageenlampen 
hebben met hun product slechts de deur op 
een kiertje gezet. De keuze is nu aan ons: 
gaan wij die deur volledig openen of laten 
wij de collageenbank een doodgeboren 
kindje zijn?

te laden. We spreken dan over het zoge-
noemde ATP. Dat is het elementaire deeltje 
waar alle cellen en dus organen van leven. 
Pure, lichaamseigen brandstof. Resultaat: 
optimale collageenproductie in korte tijd 
met meetbare resultaten. En dat is wat de 
klant wil. Zichtbare en meetbare resultaten 
en geen fantasieverhalen die helaas toch 
niet uitkomen.
Samengevat: de collageenbank kan een 
gouden toekomst tegemoet gaan mits de 
klant de resultaten krijgt waarvoor hij of 
zij betaalt. Het stopt dus niet bij het col-
lageenactiverende licht maar er horen de 
juiste nutricosmetics bij en extra ‘lich-
tenergie’ toegevoegd door additionele be-
handelingen met LED of softlaser. Met die 
laatste kan met name bij mensen boven de 
dertig jaar flinke winst in de huidverbete-
ring worden behaald. Mits het vakkundig 
wordt toegepast natuurlijk. De juiste do-
sering zorgt voor meer energie, zelfs voor 
meer fibroblasten. Teveel licht kan juist 
een averechts effect hebben, dus voorzich-
tigheid is geboden. Maar volgens mij ben 
jij de ultieme specialist op gebied van deze 
heel specifieke lichttechniek. Je geeft zo-
veel cursussen om de mensen het vak bij 
te brengen dus nu ben jij aan het woord. 
Branko, vertel eens wat die andere licht-
frequenties kunnen betekenen voor onze 
fibroblasten en zelfs de dieper gelegen 
spieren?”

Energiebehoefte van de (huid)cellen
“Graag, Erik. We weten dat bij het ouder 
worden een energietekort in de huid  ont-
staat. Daarom zullen de huidcellen struc-
tureel langzamer gaan werken. Hun functi-
onaliteit zal afnemen. Hetzelfde geldt voor 
de fibroblasten in de lederhuid; rimpels 
en verslapping nemen de overhand. Deze 
energieschaarste komt mede doordat de 
mens een zeer inefficiënt productiesys-
teem van ATP heeft.  ATP  (Adenosine Tri-
Phosphate – wordt verkregen via bijvoor-
beeld glucose uit voeding) is de basale 
en direct opneembare vorm van cellulaire 
energie, essentieel voor het goed functio-
neren en in leven houden van de cel. Het 
is eigenlijk heel simpel: onvoldoende ATP 
betekent een slechte huidconditie en ver-
snelde (huid-)veroudering.” 

Absorptiespectrum  - de cellulaire 
energie uit de zon verkrijgen
“Toch is het gelukkig niet zo zwart als het 
lijkt. Want energie kan in de huid ook op 
een andere manier worden geproduceerd. 
Men heeft hiervoor een evolutionair geërfd 
en ingebouwd mechanisme in de huid om 
energie aan te maken onder invloed van de 
zon. 

lichtenergie tussen deze golflengtes kan 
namelijk zonder obstakels de huid diep 
penetreren. Dat in schril contrast tot UV- 
en langgolvige IR-stralen wiens penetra-
tie in de bovenste huidlagen (opperhuid) 
worden geblokkeerd door melanine (UV-
licht), bloed (overige kleuren uit zichtbaar 
spectrum) en door het in de huid aanwe-
zig water (IR-licht). De grote waarde van 
het absorptiespectrum (rood licht van de 
Collageenbank is hier een onderdeel van) 
is dat deze stralen lichtenergie af kunnen 
geven aan de energiebehoeftige huidcel-
len welke deze met liefde aanvaarden en 
meteen tot functionele energie ‘omtoveren’. 
Dus, het energietekort in de huidcellen kan 
worden gecompenseerd door uit de zon 
verkregen energie. Op het niveau van de 
cel vindt het omzettingsmechanisme van 
licht- naar biochemische celenergie (ATP) 
plaats in de energiecentrales van de cel: de 
mitochondriën. Wetenschappelijke onder-
zoeken tonen aan dat door juist gebruik van 
apparatuur met licht, overeenkomstig met 
het absorptiespectrum, de grenzen worden 
verruimd en er nu daadwerkelijk aan verbe-
tering, verjonging en huidlifting kan wor-
den gedaan. Voor meer informatie zie: ‘Het 
groot geheim van het absorptiespectrum’ 
op www.celluwell.nl, rubriek: pers.”

De werking van de collageenbank 
Als we het ‘energie-omzettingsmechanis-

Of beter gezegd: een 
gedeelte van de zonlicht – het 
absorptiespectrum. 
De verdeling van het zonnespectrum is bij 
velen bekend: UV-licht, zichtbaar licht en 
infrarood licht. Minder bekend is de in-
terval tussen 600 en 1100 nanometer, een 
zeer bijzonder deel van het zonlicht, ook 
wel aangeduid als ‘absorptiespectrum’. De 
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