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Bowie Medical BV introduceert haar nieuwste systeem voor huidanalyse : SKIN-SYS 4.0.  
 
SKIN-SYS 4.0 is een volledig draadloos huidanalyse systeem dat werkt in combinatie met een tablet (Android of Ipad).  
 
SKIN-SYS 4.0 is een volledig nieuw huidanalyse systeem dat voorzien is van de allernieuwste technologie en voldoet 
aan alle hoge eisen van deze tijd.   
 
Het systeem is voorzien van zeer toegankelijke Nederlandstalige software en meet en analyseert  
onder andere: Vocht, Pigment, Keratine, Sebum, Textuur, (Oog)rimpels, Acne, Poriegrootte  etc. 
 
Meetresultaten worden direct geanalyseerd en omgezet in heldere foto's en grafieken.  
Foto's kunnen met elkaar worden vergeleken en uniek is het grote archief referentie foto's.  
Door de genomen foto’s te vergelijken met de foto’s uit het referentie archief kan veel gemakkelijker een juiste 
diagnose worden gesteld.  
 
In verband met de hygiëne is het systeem  voorzien van een uniek ingebouwd UV sterilisatie systeem  
voor de lens. Zo werkt u altijd met een hygiënisch schone lens. 
 
Het systeem is voorzien van een ingebouwde vocht-sensor en werkt met 3 verschillende belichtingen in de lens:  
VSL: voor poriën en rimpels - XPL voor vlekken, pigmentatie en keratine - UVL voor acne en porfyrinen.  
 
Het systeem is voorzien van  een uniek camera systeem met zeer hoge resolutie. Uniek is ook de verwisselbare lens: in 
de toekomst worden nieuwe lens-units met nieuwe analyse mogelijkheden verwacht. 
 
Optioneel kan het systeem ook worden uitgebreid met een module voor haar analyse. 
 
Alle klant gegevens en foto's worden bewaard en kunnen worden vergeleken met resultaten uit het verleden of met 
foto’s uit het grote referentie archief. 
 
U kunt in het systeem gemakkelijk product- en behandel adviezen instellen die vervolgens automatisch worden 
getoond bij de verschillende analyse resultaten. Hierdoor is dit systeem een ideale verkoop hulp. 
 
Een rapport met alle analyse resultaten en aanbevelingen kan gemakkelijk worden geprint of direct naar de klant 
verzonden per email.  
 
SKIN-SYS 4.0 is zonder twijfel het meest geavanceerde en complete huidanalyse systeem van dit moment. 
 

Vraag om een demonstratie of proefbehandeling en start snel met huidanalyse systeem SKIN-SYS 4.0 ! 
 
Voor meer informatie:  
Bowie Medical BV 
Parallelweg 7D 
5349 AD Oss 
Tel 0412 690116 
Fax 0412 690117 
www.bowiemedical.nl 
E-mail: info@bowiemedical.nl  


