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Bowie Medical BV 
pakt uit met noviteiten

De HIFU-therapie is een nieuwe technologie 
voor lifting en huidverstrakking in het gezicht 
en op het lichaam. Het is een veilig en 
pijnloos alternatief voor een face-lift, fillers 
en botox. De therapie geeft met gericht en 
gefocust ultrageluid op een intensieve manier 
energiepulsen in diepere lagen van de huid. 
Vooraf wordt bepaald op welke diepte van 
de huid de ultrasoundgolven worden gericht. 

HIFU-tHerapIe
De technologie stimuleert de natuurlijke aan-
maak van collageen in de huid op de juiste 
diepte waardoor de huid lift en verstrakt. De 
gefocuste energie werkt in twee lagen: de 
diepe dermale-en de fibro-musculairelaag. 
HIFU-therapie is te gebruiken voor het liften 
van wenkbrauwen, kaaklijn en verbetering 
van de hals contouren. De HIFU-apparatuur 
heeft ook een module voor lichaamsbehan-
deling.

ClInICCare
Naast de HIFU-therapie introduceert Bowie 
Medical de nieuwe Cosmeceuticals-lijn 
ClinicCare. Dit Zweedsse huidverzorgings-
merk lanceert Bowie Medical exclusief op de 
Nederlandse markt. ClinicCare maakt gebruik 
van hoogwaardige en actuele werkstoffen 
zoals oligo-peptiden, vitaminen, argireline 
en gepatenteerd hyaluronzuur met nano-
technologie (zonder injectie) ClinicCare biedt 
ook een assortiment voor de professionele 
behandelingen in de salon. Voor micro-need-
ling en meso-therapie brengt ClinicCare drie 
zeer actieve werkstofcocktails; Rejuvenation, 
Lifting en Depigmentation.

De naggUra-beHanDelstoelen
Tot slot komt Bowie Medical met de 
Naggura-behandelstoelen op de markt. De 
behandelstoelen zijn volledig in Europa 
gemaakt. Ze hebben een verfrissend design 
en vallen op door hun innovatieve en 
moderne stijlvolle uitstraling. Het hart van 
de Naggura-behandelstoelen is gevormd 
door drie of vier krachtige originele Deense 
‘Linak’-motoren, eventueel aangevuld met 
originele Duitse ‘Stabilus’-gasveren. De 
bekleding is van ‘Spradling’leer met vinylcoa-
ting. Dit leer staat bekend als duurzaam en 
comfortabel bekledingsmateriaal en vanwege 
de anti-microbieële eigenschappen van het 
materiaal wordt het veel toegepast in de 
gezondheidszorg.

Meer informatie: 

Bowie Medical BV
Tel. 0412-690116
info@bowiemedical.nl 
www.bowiemedical.nl

Bowie Medical lanceert dit voorjaar 

diverse nieuwe producten. Zo koMt 

het Bedrijf Met de nieuwste appara-

tuur voor ‘non-surgical facelifting’ 

op Basis van hifu-technologie (hifu 

staat voor high intensity focused 

ultrasound). ook Brengt Bowie 

Medical een nieuwe lijn cosMeceuti-

cals op de Markt: ‘cliniccare’ en een 

nieuwe lijn Behandelstoelen onder de 

MerknaaM ‘naggura’. 


