
BEAUTY ANGEL
HVAD?
Reducerer rynker, strækmærker og mørke rander. Virker opstrammende. Giver huden glød og gør den 
blød. Det siger jeg ikke nej til, så jeg kaster mig ud i et testforløb af Beauty Angel. Den smukke engel er 
en maskine, som unægtelig minder mig om tidligere tiders usunde solariebesøg, men her er der tale 
om ufarlige lysstråler, som sætter gang i kroppens collagenproduktion, En behandling tager 20 min. 
og der anbefales et forløb pa 10-12 gange for den bedste effekt. Kan bruges ift. brandskader, rynker, 
strækmærker, acne mv. Ved påførte skader som brandskader og strækmærker ved graviditet kan ska-
derne repareres med blivende resultat, ved naturlige ældningsrynker skal behandlingen holdes ved 
lige med mellemrum. 

HVORDAN?
Det er af med tøjet, på med lysbriller og ind i maskinen. Da jeg trykker på tænd knappen, blændes jeg 
næsten af det lyserøde lys, som slår i gang. Langsomt breder varmen fra Iysstrålerne sig i min krop, og 
jeg føler mig dejligt afslappet, Som ekstra bonus ud over at lysstrålerne ikke er fyldt med farligt UV, 
men der imod opstrammende, slipper jeg også for den karakteristiske “branket hud lugt”. Allerede 
efter første behandling er min hud mærkbart blødere, og varmen i kroppen bliver til næste dag.

RESULTATET
Efter fire behandlinger opdager jeg, ud over at jeg begynder at kunne se forskel i ansigtet, at huden pa 
især mine lår er blevet markant glattere, og de små strækmærker, jeg har på inderlårene, er synligt re-
duceret. Da jeg efter 10 behandlinger afslutter mit forløb er min ansigtshud glattere og blødere, men 
det er huden pa mine lår, hvor jeg kan se og mærke den største forandring. Huden er glat og blød, 
og strækmærkeme er kun små utydelige streger, Jeg er overrasket over, hvor markant forandringen 
faktisk er.

HVOR
Flere klinikker landet over fører Beauty Angel se nærmere på: www.beauty-angel.dk

PRIS: 
Hos Body Image i København, hvor jeg testede Beauty Angel, koster en 
behandling 220 kr. Den får du refunderet ved køb af et 12-turskort, som koster 2.200 kr.
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