
              Waar zijn de centimeters gebleven… 

In mijn zoektocht naar alle geheimen van het licht, was ik enkele jaren geleden  
op bezoek bij een Italiaanse fabrikant van Licht apparatuur. Ik wilde daar meer 
ervaring en kennis opdoen over de technologieën,  die ik toendertijd nog niet 
goed kende.  Na wat zakelijke besprekingen en uitleg, werd ik uitgenodigd om 
een proefbehandeling te ervaren.  Ik zou van top tot teen gebaad worden in 
het licht, dus nam ik die uitnodiging met plezier aan. Ik werd gewogen en 
gemeten en het enige dat van mij gevraagd werd, was op mijn rug en in mijn 
onderbroek op een Infrabed met enkele duizenden 905 nm LED’s te gaan 
liggen,  en mij verder te ontspannen. Het bed deed mij denken aan de 
onderkant van een zonnebank. Ondertussen werd ik van voren bestraald met 
een ander LED apparaat en kreeg ik een all over body massage met een 
koudlaser, die ook op 905 nm werkte. In het totaal 1 uur volledig ontspannen 
en zonder transpiratie genieten van de aangename warmte en licht. 

Na 1 uur van luieren op het Infrabed werd mijn gewicht en omvang gemeten. 
Tot mijn grote verbazing was ik 900 gram lichter en 4,5 cm slanker in de 
buikomvang.  Ongelofelijk vond ik dat. Verbaasd stond ik in mijn kennis van de 
fysiologie van de mens diep te graven, zoekende naar een verklaring hiervoor, 
maar het antwoord kon ik niet vinden.  
 
Mijn vrouw dacht het antwoord hierop te weten. Volgens haar kwam het door 
de aanwezigheid van de twee bloedmooie, jonge italiaanse dames, die mij 
behandeld hadden. Maar ik wees die weinig wetenschappelijk onderbouwde 
redenering, natuurlijk resoluut af. 
Maar waar waren al die grammen en centimetrs dan gebeleven? 
 
 Geen inspanning, hoge temperatuur of zweten…. en toch zo veel kwijt.Om tot 
het antwoord te komen,  moeten we eerst iets meer over lichaamsenergie 
weten.       

              

 

 

 



De energie als basis voor het leven  

In al onze cellen, dus ook onze huidcellen, bevinden zich de zogenaamde 
mitochondriën. Dit zijn eenvoudig gezegd de energiecentrales van ons lichaam. 
Deze zijn verantwoordelijk voor het reguleren van het energieniveau in onze 
cellen, wat gebeurt d.m.v het aanmaken van ATP =Adenosine Trifosfaat. Dit is 
de meest zuivere vorm van lichaamseigen energie, zonder welke geen leven 
zou bestaan. Deze stof ontstaat door verbranding van suikers,  maar ook van 
vetten en eiwitten. Al deze door onze voeding verkregen stoffen, worden eerst 
in onze darmen tot  simpele en basisbindingen afgebroken, zoals vetzuren, 
aminozuren en glucose. Het op deze manier afgebroken voedsel, gaat verder 
tot onze cel mitochondriën waar de energie (ATP) in diverse fazen aangemaakt 
wordt. Hoeveel  energie moleculen er uiteindelijk zullen worden aangemaakt  is 
de vraag. Natuurlijk, zo veel mogelijk is gewenst. Dat willen we graag, want dan 
weet je dat je lichaam op zijn best functioneert. Op enkele mogelijke 
afwijkingen en tekortkomingen van de mitochondriën na, is dit proces het 
meest beïnvloedbaar en afhankelijk van de aanwezige zuurstof hoeveelheden.  
 
 De ATP moleculen verlaten het mitochondriale membraan en gaan naar diverse 
doelen binnen de cel. 

                                                   

                                                   Mitochondrion 

Uiteindelijk verlaten de vers aangemaakte moleculen van ATP  het 
mitochondriale membraan en vertrekken in diverse richtingen binnen de cel 
om daar allerlei metabolische en enzymatische processen mogelijk te maken. 
Want zonder ATP in de cellen is geen actie te verwachten.  
Dit betekent dat  energie produceren een 24/7 en continu proces is. Daarbij is 
het belangrijk dat de energie stoffen constant in het bloed aanwezig zijn en 



steeds opnieuw aangevoerd worden. Dit is eigenlijk de reden waarom wij vaak 
al kort na inname van voedsel,  weer honger krijgen en opnieuw gaan eten. 
 
Naar mate de cel meer van deze energiefabriekjes heeft, zal zij beter in staat 
zijn om meer energie voor eigen behoefte te fabriceren. Om uberhaupt energie 
te kunnen maken moeten de mitochondriën zelf natuurlijk fit en energiek 
genoeg zijn om deze taak te vervullen. Wij weten dat energie in álle cellen van 
het lichaam gemaakt wordt, maar primair bedoeld is voor de vitale organen 
(hart, hersenen...). Een leuk weetje:  50% van het gewicht van ons hart, bestaat 
uit zeer actieve mitochondriën. Stel dat het hart een energie tekort heeft....... 
 
Helaas echter, gaan met  de leeftijd  alle functies trager verlopen, en 
produceren de genoemde  mitochondriën steeds minder en onvoldoende 
celenergie.  Deze tekorten zullen de cel processen dan weer verder doen 
vertragen waardoor nog minder energie gemaakt zal worden. Zo komen wij 
langzaam maar zeker in een neerwaartse vicieuze spiraal. 
 
Alsof zij bewust van haar eigen tekortkomingen was, heeft Moeder Natuur ons 
een additionele mogelijkheid gegeven om op een andere manier de zo nodige 
ATP te verkrijgen en dit voornamelijk via onze huid - het licht. 
                                     
 

 
 Even kort naar de huid  

 
De huid is het buitenste en ons grootste orgaan. Jij kunt  ook rustig zeggen, een 
orgaan dat aan de rand van metabolisme existeert. Daarbij het meest ver af 
gelegen van het centrum – het hart, dat voor de aanvoer van alle nodige 
stoffen moet zorgen. De bevoorradingswegen naar de huid (bloedvaten) zijn 
lang en met de leeftijd vermindert de doorstroming van bloed, en vooral de 
micro bloedcirculatie. Dat betekent dat de huid steeds meer de minima’s en 
“restjes” krijgt van alle energie-, bouw- en zuurstof die nog beschikbaar zijn. 
Naarmate  we ouder worden zullen dus, helaas, de energietekorten in de huid 
steeds groter worden. 
Door de gebrekkige werking van de cellen, waardoor verdere verzwakking van  
stofwisseling, bloedsomloop, DNA schade etc. ontstaat, is het dus niet 
verwonderlijk dat onze veroudering direct zo zichtbaar is aan de buitenkant, 
van ons lichaam, onze huid. 
 
 



                       Directe aanmaak van ATP door het licht  
 
 
In onze mitochondriën is, noem het maar, een tweede, oeroud mechanisme 
ingebouwd waardoor de cellen uit het licht toch een behoorlijke deel van de 
nodige ATP energie kunnen aanmaken. Dit mechanisme werkt op basis van een 
zeer specifiek lichtspectrum en is eigenlijk een erfenis van de eerste 
levensvormen op onze aarde – bacteriën – waarmee deze oer organismen aan 
eigen levensenergie kwamen.  
Echter, dit kan niet met elk licht. 
  
 

                          
 
Deze unieke lichtprikkel komt uit het absorptie spectrum van de zon dat zich 
ongeveer tussen 600nm. en 1.100 nm. bevindt, en mag niet te zwak, maar ook 
niet te sterk zijn, om de aanmaak van ATP in mitochondriën te bewerkstelligen. 
Naast bovengenoemde cellulaire energie bevoorrading, heeft dit specifieke 
licht ook een sterk genezende werking op ons lichaam, maar dit is een thema 
voor een andere gelegenheid.  
 
 

                 
 

ATP aanmaak door het licht 
 
 



Dankzij het licht wordt een verhoging van ATP concentratie in de cel gemaakt. 
Ook zal meer zuurstof de mitochondriën bereiken. Door licht gemaakte ATP’s 
zullen de cellulaire en enzymatische activiteiten gestaag verhoogd worden. De 
behoefte aan energie zal ook stijgen om al de verhoogde activiteiten mogelijk 
te maken. Het energie winningsproces versnelt zich vanzelf omdat de 
veranderde omstandigheden dit mogelijk maken. ”Het vuurtje” in elke 
mitochondrion van de huidcel zal goed branden om uit  voedingsstoffen, zoals 
suikers en vetten, voldoende energie te aan te maken. Een klein maar intens 
vuurtje. 
Maar hoe klein is  dat “ vuurtje” echt?  
Als je bedenkt dat in elke cel enkele tientallen tot enkele duizenden 
mitochondriën aanwezig zijn, en dit nog een keer vermenigvuldigt met de vele 
miljoenen cellen die aan het proces deelnemen, dan is er hier zeker geen 
sprake van een klein vuurtje. Miljarden van deze kleine vuurtjes bij elkaar 
opgeteld maken een machtig verbrandingsproces. 
Het lijkt alsof het hele lichaam in brand staat.  
Eindelijk grijpt het lichaam de kans om alle werk aan achterstallig onderhoud te 
verrichten, tekorten aan te vullen en schades te repareren, en zal derhalve met  
volle kracht ATP  “stansen”.   
  

        
CelluShape methode voor afvallen en vet afbraak in gewenste zones 

 
Stel nu dat iemand al mijn, in dit proces, verbrande calorieën had berekend. 
Het zou een respectabel getal worden. Het interessante is dat deze calorieën 
niet op een sportveld/school verbrand waren, maar gewoonweg liggend op een 
(infra) bed.  



Wellicht het mooiste van alles was dat al de verbrande energie niet “naar 
buiten” is getreden ( zoals bij sporten ), maar goed in mezelf, in mijn eigen 
lichaam geïnvesteerd werd. Voornamelijk in het herstel, genezing en 
preventieve bescherming van alle cellen in de aan het licht blootgestelde 
zones.  
Dat dit een goede investering is in jezelf, kan je ook snel aan de buitenkant 
merken. Al na enkele behandelingen met dit licht zal de huid er mooier, 
strakker en jonger uitzien en eventuele aanwezige, cellulite kan sterk 
verminderen.  
Zelfs de huidskleur krijgt een gezond tintje, ondanks dat in het licht geen enkele 
UV golflengte is aanwezig.  
 
We kunnen ook deze verbrande calorieën naar  grammen omrekenen.  
Als je al de verbrande glucose en vetten bij elkaar op een weegschaal zou 
leggen,  zou dit een aardig gewichtje betekenen. Dit verklaart de puzzel van 
mijn gewichtsverlies van 900 gram gedurende een klein uurtje durend lichtbad. 
 
“Maar betekent dit..” hoor ik je denken ”…dat ik echt mijn gewicht alleen 
liggend in het licht kan reduceren, terwijl mijn huid bezig is stoffen te 
verbranden om de energie aan te maken waardoor de huid mooier kan 
worden”?    
En hoe ongelofelijk dit mag klinken het antwoord hierop is: Ja, dit klopt.  
Je valt af en je krijg  een beter en jonger uitziende huid. Wel onder de 
voorwaarde dat het juiste licht in de juiste dosering, is toegepast, wat op zich 
een behoorlijke deskundigheid in licht keuze en expertise van deze therapie 
vereist. 
 
Normaal gesproken kan men de impact van intensief afvallen,  snel op je huid 
merken. Bij diëten is er meestal sprake van bepaalde voedingsstoffen tekorten 
( hoewel niet altijd ) en zeer zeker resulteert een dieet in een onmiddellijke 
drop in huidenergie ( ATP productie ). Zoals al eerder in de tekst gezegd, de 
vitale organen krijgen altijd een bevoorradings prioriteit waardoor de huid 
weer met allerlei tekorten te maken krijgt. Een grauwe kleur, ingevallen 
wangen (hierop kom ik nog terug ), rimpels en een afgezakte huid is wat je aan 
de buitenkant snel merkt.  
 
Maar wij zijn nog niet klaar.  
Het mooiste moet nog komen.  
 
         



 
   
Eindelijk, het antwoord op de vraag van de verloren centimeters.… 
 
 
 
De foto biostimulatie gedurende mijn lichtbad ging veel dieper dan de huid 
alleen omdat de licht stralen enkele centimeters diep in mijn lichaam drongen. 
Vooral spieren werden in dit proces ingeschakeld.  
Het al besproken “lichaamsvuur” is zelfs nog vele male groter dan je zou  
denken, want dit “vuur” brandt niet alleen in de huid. De vele miljoenen 
spiercellen zullen ook aan het feest meedoen. De golven van gemaakte ATP 
zullen praktisch door het hele lichaam stromen en overal processen activeren 
en nieuwe vitaliteit inblazen. Dit betekent natuurlijk dat voor een zo hoge ATP 
productie, enorm veel energie brandstoffen gebruikt moeten worden.  
 
En nu komen de vetten er aan te pas. 
Als eerste. Spieren houden van vet. De spiercellen gebruiken de vetten als 
brandstof om ATP aan te maken. Het vet heeft een hogere calorische waarde 
dan suikers. Volgens het genetisch concept van de mens, moeten wij in staat 
zijn de hele dag te kunnen jagen voor ons voedsel. Daarom hebben onze 
spieren meer energie nodig, die de calorierijke vetten kunnen opleveren.  
Dat betekent dat bij deze, door het licht veroorzaakte, super verbranding de 
vetten massaal zullen worden aangesproken. 
Het lichaam zal heel snel de echte vetvoorraden moeten activeren- de 
tryglyceriden. Deze zullen uit het lichaam’s meest toegankelijke vetdeposito’s 
gehaald worden, daar waar ons lichaam de minste energie moet spenderen om 
deze voeding te kunnen krijgen. Deze vetten zullen urgent via de bloedbaan tot 
de spiercellen aangevoerd worden waar de uiteindelijke verbranding plaats zal 
vinden. 
Ten tweede. Hier ontstaat gelijk een probleem. Namelijk, het lichaam zal zelf 
beslissen uit welke regio’s de vetreserves geactiveerd zullen worden. Lichaam 
’s keuze is bijna nooit jouw keuze wanneer je af wilt vallen. In plaats van de 
lelijke buik en benen vetophopingen aan te spreken, zal ons lichaam eerder 
voor andere, makkelijkere vetten gaan, zoals bv. gelaat/wangen, borsten etc., 
wat een vermoeid en verouderd aanzien geeft.  
Dat zouden we dus graag willen kunnen aanpassen. 
 

 
 



Gericht  hardnekkige vetzones aanpakken.  
 
Het fenomeen afvallen op gewenste zones is altijd de focus van 
wetenschappers geweest. Prof.Dr. Max la Fontain, een wereld autoriteit op dit 
gebied, heeft ook deze “hardnekkige” vetten geanalyseerd. Volgens hem zijn 
deze speciale vet zones bij vrouwen beschermd middels bijzondere eiwitten, 
tegen vetafbraak. Hij noemt deze eiwitten “Alfa receptoren”.   
Deze vet zones zijn genetisch zo geprogrammeerd dat ze alleen bij extreme 
situaties, zoals baring en het voeden van baby’s tot energie afgebroken en 
gebruikt kunnen worden. 
                               

 
 
 
 
 
 
Een nieuwe dimensie van afslanken 

 
                    
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In andere woorden betekent dit dat je mag sporten en jezelf laten verhongeren 
hoeveel je wilt, maar juist die meest ontsierende en echte probleemgebieden 
die je werkelijk aan wilt pakken, zullen maar onveranderd blijven.  
Professor la Fontain biedt ook een oplossing voor dit probleem - namelijk het 
CelluShape licht. 



Het gaat om een zeer sterk geconcentreerd licht met een uniek waterfiltering 
systeem die deze Alfa receptoren neutraliseert en het mogelijk maakt dat deze 
probleemzones door het licht daadwerkelijk afgebroken kunnen worden. Hoe 
het proces van verbranding verder gaat heb ik aan het begin van deze tekst al 
uitgelegd. 
      
 
 
 
 

Conclusie 
 

 
 
Bepaalde lichtgolflengtes en frequenties kunnen uitstekend voor plaatselijk 
afslanken toegepast worden. Het resultaat is dat juist de hardnekkige vet zones 
die niet op dieet of sporten reageren, door dit bijzondere licht gevoelig voor vet 
afbrekende enzymen worden. 
Een enorme verbranding van lichaamssuikers en voornamelijk vetten, zal het 
gevolg zijn van een intense (foto)bio-stimulatie van huid en spieren. De vetten 
uit juist de met licht voorbereidde moeilijke gebieden, zullen los komen en 
uiteindelijk in de geactiveerde cellen verbranden. Deze energie zal niet gebruikt 
worden als spierenergie zoals tijdens sporten, maar eerder voor alle 
herstellende en reparatie processen in het lichaam zelf. 
Gesproken over gezondheidsaspecten, heeft deze manier van afvallen met licht 
overduidelijke voordelen t.o.v. alle andere dieetvormen waar op één of andere 
manier sprake is van caloriebeperking.  
Het meetbare resultaat is een flink verlies aan gewicht en omvang van de zones 
die met het licht bestraald worden. Kwalitatief gezien, zijn deze verliezen het 
resultaat van vetverbranding en niet van waterverlies zoals bij de meeste 
diëten.  
Dus wel centimeters verliezen, maar dan echt de centimeters van vet, daar 
waar wij dat graag willen.  
 
 
 



 
 
CelluShape en Infrabed - voor afvallen en vetafbraak uit gewenste regio’s 
 
Let op, belangrijk.  
Sinds kort brengt Celluwell dit unieke systeem in Nederland op de markt. 
Voor geïnteresseerden is nog een andere uitgebreidere, analytische en medisch 
onderbouwde versie van deze tekst. 
 
 
Klik hier om extra informatie aan te vragen. 
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