
Persbericht 
Schoonheidsinstituut Els Veltstra in  Vaesrade heeft als 3e in 

Nederland een zeer uniek apparaat aangeschaft om huidveroudering 

en huidverslappingen aan te pakken. 

 

Tijd om eens een paar vragen te stellen aan eigenaresse Angelien 

Veltstra. 

 

Jullie hebben een nieuw apparaat in jullie zaak, vertel er eens wat over? Wat is het? Wat 

doet het? 

Angelien: Nou ik ben zó enthousiast.  

Door mijn enorme interesse om het probleem huidveroudering/ huidverslapping/anti-

aging te verbeteren ben ik altíjd op zoek naar mooie behandelingen of apparatuur om de 

huid te verbeteren. 

 

Ik kan je zeggen, die zoektocht is nu echt voorbij hóór. 

 

Dit apparaat komt rechtstreeks uit Italië. De Zoner Antiage Trilogy geeft de huid haar 

stevigheid en elasticiteit weer terug.  

 

Trilogy zegt het al: 

Ik werk met 3 verschillende technologieën:  

 

De Radiolift stimuleert door de juiste verwarming 

van de huid en Radiofrequentie (de technologie 

van vandaag) de productie van collageen en 

vermindert de tekenen van huidveroudering op 

gelaat en lichaam met langdurig effect.  

Het verstevigt en lift de huid. 

 

De Biostimcell 

Is een echte energiebooster voor je huid. 

Deze Laser led infrarood helpt de huid zichzelf te repareren.  Het verheldert en 

verstevigt de huid door de aanmaak van collageen, verbeterd couperose en versterkt 

bloedvaatjes. Het werkt ook ontstekingsremmend bv bij een acné huid. 

 

Als laatste de Mesoporatie techniek. 

Laat tot wel 100x diep actieve werkstoffen opnemen door een naaldvrije diepe en snelle 

inbreng van actieve cosmetische serums. Deze techniek is ook bewezen effectief in de 

medische sector. Het verzorgt en verjongt de huid waardoor deze helder en zacht 

wordt. Het verbetert de conditie van rimpels, pigmentvlekjes, striae en littekens. Tevens 

biedt het een specifieke verbetering van de oogcontouren en vermindert wallen en 

donkere kringen. 

 



Een beetje moeilijk te begrijpen allemaal. Vanwaar de interesse voor dit apparaat? 

Angelien: Ja dat klopt. Er worden inderdaad woorden en uitspraken gebruikt die niet 

iedereen iets zegt. 

Maar bij vragen, altijd even bellen. Wij geven graag vrijblijvend uitleg en advies. 

  

Vanwaar de interesse voor dit apparaat, dat zal ik je vertellen. 

Ik ben als 15-jarig meisje begonnen aan de opleiding schoonheidsspecialiste en vrijwel 

meteen gaan helpen in het schoonheidsinstituut van mijn moeder Els Veltstra. 

Omdat daar zowel vrouwelijke alsook mannelijke klanten in alle leeftijden kwamen 

werd ik als snel geconfronteerd met allerlei mogelijke huidproblemen zoals o.a. acné, 

huidveroudering etc., maar met name het fenomeen overgang en de gevolgen daarvan 

voor de huid is toch altijd een hot issue. 

 

Bij iedere training die ik volgde was het thema overgang en huidverslapping wel aan 

bod. Zodoende heb ik mij van jongs af aan al altijd geïnteresseerd en mensen geholpen 

die hormonale/huid problemen hebben. 

 

Nu 40 jaar later moet ook ik beamen dat ondanks altijd mooie en goede behandeling te 

hebben ondergaan en de allerbeste huidverzorging te hebben gebruikt, ook ik eraan 

moet geloven dat mijn huid gaat verouderen. Logisch ook. Dat hoort nu eenmaal bij het 

ouder worden. Maar als we zonder cosmetisch/chirurgisch ingrijpen dit proces kunnen 

verminderen, dan grijp ik dat met beiden handen aan. 

 

Na mijn eerste training met de Zoner Antiage Trilogy wist ik het zeker. Dit apparaat hoort 

thuis bij ons in de zaak. Dit apparaat hoort bij mij. Ik kon er gewoon niet meer van slapen. 

Ik moest en zou er mee gaan werken.  

 

En wat zijn de resultaten tot nu toe? En voor de toekomst? 

Angelien: Geweldig. Al na één behandeling is er direct resultaat. Doordat ik met het 

apparaat de collageenaanmaak stimuleer werkt één behandeling 4-8 maanden door. 

Het apparaat is voor iedere doelgroep. 

Voor twintigers/dertigers pre-aging  1 á 2 keer per jaar.  

Bij een al iets ernstigere huidverslapping adviseer ik een kuur van 5 keer/ 1 keer per 1 á 

2 weken. Daarna 1 á 2 keer per jaar. Ook geweldig voor de herenhuid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je werkt toch met stroom? Is dat wel veilig? 

Angelien: Ja dat klopt. Al mijn behandelingen zijn manueel. En als echte vakvrouw heb ik 

nog altijd hele mooie resultaten met mijn behandelingen. Maar om de echte diepere 

huidlagen te kunnen bereiken moet je toch iets verder gaan. En als je weet dat dit 

apparaat wereldwijd in de medische wereld wordt ingezet en volgens medische 

certificering ISO13485 en ISO9001 is gebouwd, dan weet je dat het kwalitatief en veilig is.  
 

Iedereen mag vrijblijvend contact met mij opnemen voor meer informatie of eens in kijkje 

komen nemen in onze zaak. 

 

Angelien, bedankt voor dit interview. Mogen wij jou heel veel succes wensen met deze mooie 

investering. 

 

 


