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Dermage
Tijdens mijn be-
zoek in Ameron-
gen wordt net 
een van de 
cliënten van Nel-
leke behandeld 
met het Dermage 
RF systeem. RF 
staat voor Radio 
Frequente stroom en dit is een huidverjongende behan-
deling. De huid wordt strakker en krijgt haar elasticiteit 
terug. Deze nieuwe generatie apparatuur werkt op basis 
van veilige Bi-Polar RF straling.
Deze onzichtbare straling dringt diep door in de huid 
en brengt daar een intensieve verwarming te weeg. 
De hoge temperatuur die daar diep in het huidweefsel 
ontstaat, veroorzaakt microscopisch kleine storingen 
onderhuids. Dit geeft als reactie een samentrekking 
van het daar aanwezige collageen oplevert. Het effect 
hiervan is een verstrakking van de huid. Wanneer na de 
behandeling de kleine beschadigingen gaan herstellen
verstrakt de huid nog verder. De fybroblasten (in de huid 
gelegen cellen) worden hierdoor geactiveerd nieuw 
collageen en elastine aan te maken. Vaak is na er de eerste 
behandeling al een huidverbetering waarneembaar.
Het uiteindelijke resultaat is na een aantal weken op-
timaal zichtbaar, dit is de tijd die de huid nodig heeft 
voor het natuurlijke proces van hernieuwd aanmaken 
van collageen.
Dermage RF is een aangename, pijnloze en intensieve 
behandeling met bewezen resultaat. De cliënte beaamt 
dit volmondig. Het is haar derde behandeling en tot 
haar grote genoegen is ze zo goed als gestopt met roken. 
Bij haar de oorzaak van een vroegtijdige huidveroudering. 

Softlaser
Zelf mag ik genieten van een proefbehandeling met de 
softlaser. Deze esthetische laser is werkzaam op een 
golflengte uit het onzichtbare spectrum van het infrarood. 
Ook wel koude laser genoemd. De behandeling is 
100% veilig. Het veilige, geconcentreerde licht dringt 
diep door in alle lagen van de huid en het spierweef-
sel en geeft een verjongde, verstevigde huid met een 
duidelijke tonus.
Het effect van deze licht energie begint op het cellulair 
niveau en geeft een bio stimulatie (bekend als ATP) 
binnen in de huidcellen. Hierdoor ontstaat een active-
ring om nieuwe gezonde eigen energie aan te maken. 
Softlaser brengt een verhoging van 70% aan het functi-
oneren van de cellen.
Bij een tekort aan of een verstoring in de cel energie, 
ontstaan er diverse huid problemen zoals een voortij-
dige veroudering, verslapping en rimpelvorming, maar 
ook pukkels/ puistjes of vaatproblemen. 
Softlaser energie versnelt de stofwisseling waardoor 
beter zuurstof en voeding kan worden opgenomen en 
afvalstoffen kunnen worden afgevoerd. Hierdoor is de 
huid in staat weer collageen en elastine aan te maken.
Het gevolg is een perfecte regeneratie van de gehele 
huid. Bij mij wordt de helft van mijn gezicht behandeld 
en is er duidelijk resultaat te zien. De rechtermondhoek 

is hoger en het is 
net of mijn rech-
teroog ook wat 
omhoog geklom-
men is. Daarnaast 
is de behandeling 
heerlijk ontspan-
nen, je voelt er 
niets van.

Kuurverband
De Softlaser kan op veel 
gebieden worden inge-
zet, denk bijvoorbeeld 
aan:
• regeneratie en celver-
nieuwing, verjonging 
van de huid • aanmaak 
collageen en elastine, 
verstevigin• verbetering 
van de doorbloeding 
voor een gezonde glans • 
behandelen van wallen • acne • littekens • haaruitval • 
striae • Cellulite

De behandelingen zijn in kuurverband. Afhankelijk van 
de conditie van de huid bestaat een kuur uit gemiddeld 
5 tot 15 behandelingen. Voor een optimaal resultaat 
worden  1 a 3 behandelingen per week geadviseerd.  
Doordat de regeneratie van de huid op cellulair niveau 
begint, heeft deze enige tijd nodig voordat de resultaten 
zichtbaar zijn. Bij huidverjonging is vaak na de eerste 
keer al een zichtbare verbetering merkbaar. Om het 
behaalde resultaat te behouden is het aan te bevelen 
eens per 4 tot 6 weken een behandeling te herhalen. 
Dit kan goed gecombineerd worden met een verzor-
gende gezichtsbehandeling.

Kennismaken
Wilt u meer weten over de apparatuur, kom dan kijken 
op de beurs, standnummer 2.F.050 of kijk op 
www.celluwell.nl
Ikzelf mag in ieder geval weer terug naar Amerongen, 
al was het maar om de andere kant van mijn gezicht te 
laten behandelen.

De apparatuur van Celluwell biedt veilige en niet invasieve oplossingen met een natuurlijk resultaat. Nelleke Mitrovic kan het weten, want 
naast professioneel schoonheidsspecialist is ze leverancier van apparatuur die zorgt dat uw klanten er zo lang mogelijk zo goed mogelijk uit 
blijven zien. Haar bedrijf is gevestigd in het mooie, monumentale dorp Amerongen, maar op de Beauty Trade special kunt u voor het eerst 
kennismaken met de professionele van Celluwell.

Visiedocument SVZ
Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), de branche-
vereniging van zonnestudio’s in Nederland, neemt stel-
ling tegen de verwarrende en verontrustende berichten 
die de afgelopen weken zijn verschenen over de risi-
co’s van zonnebanken. In een visiedocument laat SVZ 
zien dat één week op het Spaanse strand zo mogelijk 
meer risico’s met zich meebrengt 
dan vier à vijf jaar verantwoord 
gebruik van de zonnebank.
SVZ is in 1987 opgericht om ver-
antwoord zonnen en zonnebank-
gebruik te bevorderen, overmatig 
zonnen en huidkanker te voorko-
men en de positieve effecten van 
zonlicht (UV-licht) tot hun recht te 
laten komen. Zij vertegenwoordigt 170 ondernemingen 
in de zonnebranche. Gezamenlijk streven zij er naar 
dat het SVZ-lidmaatschap op korte termijn uitgroeit tot 
een ‘keurmerk’ dat bepaalde garanties biedt aan het 
publiek.
In het visiedocument ‘De waarheid rond het gebruik 
van zonnebanken’ beschrijft SVZ hoe de zonnebanken 
door het Internationale Agentschap voor Onderzoek 
naar Kanker (IARC) van de World Health Organization 
(WHO) nu zijn ingedeeld in de hoogste risicogroep wat 
betreft het risico op huidkanker. In deze categorie staan 
ook arsenicum en asbest maar eveneens de zon buiten
en bijvoorbeeld bier en rode wijn vermeld. Door diverse 
media zijn zonnebanken vergeleken met de twee eerst-
genoemde producten en niet met de laatstgenoemde. 
Hiervoor geldt al jaren ‘Geniet, maar wel met mate’, net 
als voor de zon en zonnebanken. KWF Kankerbestrijding, 
met wie SVZ samenwerkt in het Platform Verstandig 
Zonnen, heeft in een betreffende persverklaring ook 
aangegeven dat er in feite niets nieuws aan de hand is. 
Wilt u het rapport lezen dan kunt u dit downloaden op 
www.svzinfo.nl/visiedocument.pdf

Thermen Holiday kiest voor Liquitech tegen 
legionella
“Op het gebied van hygiëne en veiligheid neemt Li-
quitech ons absoluut een zorg uit handen”zegt Sherita 
Narain. Op het gebied van hygiëne en veiligheid is be-
wust gekozen voor Liquitech. Thermen Holiday is een 
relatief jong complex, het bestaat pas 5 jaar. Tijdens de 
bouw is grote zorg besteed aan optimale leidingaanleg 
volgens de voorschriften.!  “Onze systemen en het 
leidingwerk zijn relatief jong”, aldus Narain. “Door 
zorgvuldige aanleg en permanent onderhoud zijn er 
nergens dode leidingen aanwezig. Aangevuld met 
zorgvuldig onderhoud door onze onderhoudsdienst 
is er veel aandacht voor de hygiëne en veiligheid. Het 
risico op vorming van Legionella is hiermee praktisch 
uitgesloten.” “Om extra zekerheid en veiligheid te ga-
randeren, hebben we besloten additionele maatregelen 
te nemen. De keuze viel daarbij niet geheel toevallig 
op het Liquitech beheersconcept van Hatenboer-Wa-
ter. De gepatenteerde LiquiTech-technologie wordt 
immers al ruim 15 jaar met succes toegepast over heel 
de wereld. Het is met bijna 1.000 verkochte systemen 
de marktleider op het gebied van deze effectieve en 
intensief onderzochte zuiveringstechniek. En dat is wel 
zo prettig”, aldus Narain.
“Het LiquiTech beheersconcept integreert een bewezen 
desinfectietechniek met een uitstekend serviceprogram-
ma, zodat de gebruiker geen omkijken meer heeft naar 
de legionellabestrijding”, aldus Peter-Willem Hatenboer,
directeur van Hatenboer-Water. In Nederland heeft KIWA, 
in opdracht van VROM, onderzoek gedaan naar deze 
techniek en kwam tot de volgende 
conclusie: “Koper/zilver-ionisatie is 
een effectieve techniek voor de be-
strijding van Legionella in complexe 
leidingwaterinstallaties.” “Dat zegt 
veel over de betrouwbaarheid van 
de oplossing”, aldus Hatenboer.

De Leisure en Sport Totaal Award

Tijdens de beurs Leisure & Sport Totaal, van 16 tot en 
met 18 november in Ahoy Rotterdam, wordt voor de 
tweede keer een vakprijs voor de vrijetijdssector uit-
gereikt. De vakprijs, de Leisure & Sport Totaal Award, 
heeft dit jaar als thema multifunctionaliteit. Multi-leisure 
accommodaties en bedrijven die met een product of 
dienst aan een multifunctionele locatie voor sport of 
recreatie een bijzondere bijdrage leveren, worden uit-
genodigd om zich aan te melden. Ook is het mogelijk 
om een organisatie voor de award voor te dragen. 
Op 17 november wordt de winnaar bekend gemaakt.
De inzendingen voor de Leisure & Sport Totaal Award 
worden beoordeeld op multifunctionaliteit, een actueel 
thema in de vrijetijdsindustrie. Nederland telt een 
toenemend aantal accommodaties met een multifuncti-
oneel karakter. Op sportgebied zijn bekende voorbeel-
den te noemen als zwembadcentrum De Tongelreep en 
turncomplex FlikFlak, maar ook in de hotellerie, in de 
wellness sector, in de fitness branche en op het gebied 
van recreatie is het de trend om meerdere functies in 
één accommodatie te integreren.
Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen op 
onder andere: het optimale gebruik van de ruimte voor 
verschillende gebruiksdoeleinden, de inhoudelijke 
afstemming tussen betrokken partijen, de bijdrage in 
beleving bij de bezoeker en het onderscheidende, inno-
vatieve karakter van de accommodatie.
Aanmelden kan via www.leisuresporttotaal.nl/award.
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