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Bowie Medical-eigenaar Henk van 
Hout steekt van wal met belangrijk 
nieuws over de diodelaser. “Onze 
Bowie-diodelaser is meegenomen 
in een markttest van één jaar en 
onlangs werd duidelijk dat deze 
machine cum laude is geslaagd. We 
hebben inmiddels meer dan twintig 
gebruikers die naar volle tevreden-
heid werken met deze diodelaser; 
allen zijn positief over de resulta-
ten en het gebruiksgemak van de 
diodelaser. De machine beschikt 
over de laatste snufjes op het gebied 
van permanent ontharen met een 
werkvermogen tot 120 J/cm2 en de 
mogelijkheid om zowel single-pass 
als multi-pass te ontharen. Dankzij 
het prijskaartje van €28.500 is deze 
diodelaser – voorzien van medisch 
CE-keurmerk – nu bovendien voor 
veel meer salons haalbaar. Er is 
dan ook een duidelijke markt voor 
onze diodelaser, namelijk de insti-
tuten die van permanent ontharen 

hun specialiteit hebben gemaakt en 
willen ontharen op topniveau. Met 
een diodelaser kan men zich echt 
onderscheiden van IPL-concurrenten 
en het apparaat biedt specialisten 
in ontharen dus uitstekende kan-
sen. We hebben goede referenties 
en ervaringen en verwachten de 
komende tijd echt een boost met de 
diodelaser.”

Succesvol
Naast de diodelaser verwacht Henk 
ook veel van zijn andere machi-
nes. “We zien tevens een duide-
lijke markt voor onze Bowie-IPL 
in allround beautysalons die met 
IPL op hoog niveau willen ontha-
ren maar daarnaast ook andere 
behandelingen willen aanbieden, 
zoals couperose-behandeling en 
skin rejuvenation. Onze dermabra-

siemachine is daarnaast vernieuwd 
en kan rekenen op veel lof uit de 
markt. Reden voor deze vernieu-
wing is het enorme succes van de 
Dermapeeler-1, waarvan er de afge-
lopen tijd meer dan honderd zijn 
verkocht. Eind vorig jaar hebben we 
de nieuwe uitvoering Dermapeeler-2 
gepresenteerd en ook deze is zeer 
succesvol. Inmiddels werken meer 
dan 25 salons in Nederland met de 
Dermapeeler-2, die garant staat voor 
een storingsvrije en geheel instelbare 
medische huidpeeling tot het diepste 
niveau.” 
 
Noviteiten
Ten slotte wil Henk nog graag twee 
noviteiten delen met de lezers 
van vaktijdschrift De Beautysalon. 
“Ons nieuwe huidanalysesysteem 
Derma-View wordt dit najaar geïn-
troduceerd. Hoewel we al jaren zeer 
succesvol met het analysesysteem 
Skin-Sys werken, zien we toch een 

toenemende vraag naar een meer 
‘sophisticated’ systeem. Dat bie-
den we nu aan met Derma-View, 
waarmee de specialist een volledige 
huidscan kan maken van het gezicht 
middels een kleine cabine. Derma-
View werkt met een huidcamera die 
beschikt over drie soorten belich-
ting – RGB-licht, gepolariseerd licht 
en UV-licht – en is voorzien van 
een aparte vochtmeter. Hiermee is 
Derma-View echt ‘state-of-the-art’. 
Na vijf tot tien minuten analyseren 
geven duidelijke foto’s en grafieken 
de analyse weer. Deze kan voor de 
klant uitgeprint worden; de aanbe-
volen producten en behandelingen 
staan eveneens vermeld. Ter intro-
ductie kost het Derma-View-systeem 
tijdelijk slechts €3.500.”

Het andere nieuws van Bowie 

Medical betreft een nieuw appa-
raat voor Fractional Needling. 
“Fractional Needling is een ontwik-
keling die inspeelt op de nieuw 
ontstane inzichten na de opkomst 
van de Fractional Laser en meso-
therapie”, vertelt Henk. “Het is een 

techniek waarbij elementen van de 
twee laatstgenoemde behandelin-
gen worden gecombineerd tot een 
nieuwe effectieve methode voor  
huidverbetering en anti-ageing. Het 
Fractional Needling-apparaat maakt 
met behulp van een snel bewe-
gend stempeltje met zeer fijne ste-

riele naaldjes in korte tijd duizen-
den micro-perforaties in de huid. 
Deze microkanaaltjes openen de 
huid voor de hoog geconcentreerde 
meso-werkstoffen, zoals hoogwaar-
dig hyaluronzuur, die daarna worden 
aangebracht. De prikjes in de huid 
zorgen er bovendien voor dat de 
aanmaak van collageen en elastine 
wordt gestimuleerd. De apparatuur 
van Bowie Medical voor Fractional 
Needling werkt met steriele naald-
stempel-modules voor eenmalig 
gebruik en maakt nauwkeurige 
instelling van perforatie-snelheid en 
naald-diepte mogelijk. Het nieuw-
ste zeer krachtige apparaat voor 
Fractional Needling heet FN-3 en 
kost dit najaar slechts €595.”

Meer informatie: 
Bowie Medical BV, 
tel (0412) 69 01 16, 
www.bowiemedical.nl 
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Diodelaser Bowie slaagt met vlag en wimpel voor markttest

Traditiegetrouw is Bowie Medical ook de komende septembereditie present 
op de Utrechtse beurs. Het bedrijf uit Oss vestigt graag de aandacht op 
een aantal apparaten: de diodelaser, de vernieuwde dermabrasiemachine 
Dermapeeler, het nieuwe huidanalysesysteem Derma-View en een nieuw 
apparaat voor Fractional Needling.

Speel uw salon in de kijker met de 
najaarsactie van Bowie!
Bowie Medical presenteert dit najaar een wel heel interessante actie 
in samenwerking met een videoproductiebedrijf. Indien u namelijk dit 
najaar bij Bowie een apparaat koopt vanaf €3.000 krijgt u daar de opna-
me en productie van een professionele bedrijfsvideo voor uw salon, ter 
waarde van €699, GRATIS bij! Daarbij spelen uw wensen de hoofdrol; er 
kan in de salon worden opgenomen en uiteindelijke heeft u een heuse 
professionele bedrijfsfilm die kan worden gebruikt voor promotie van 
uw salon op de website, Facebook et cetera. Vraag meer informatie op de 
stand van Bowie Medical tijdens Beauty Salon dimensions, C095 in hal 3.
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