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OOK DIT VOORJAAR KOMT BOWIE MEDICAL WEER MET VEEL NIEUWE INNOVATIES. 

TEN EERSTE LANCEERT HET BEDRIJF DE BEHANDELSTOEL EMPIRE IN DE EXTRA LUXE EN 

COMFORTABELE SOFT-LINE UITVOERING. DAARNAAST WORDT HET NIEUWE 3-IN-1 

CARBOXYNEO BEHANDELSYSTEEM GEÏNTRODUCEERD EN DE DERMAVIEW 4.0 TOONT 

DE TOEKOMST OP HET GEBIED VAN HUIDANALYSE.

Schoonheidsspecialisten en hun klanten vragen steeds meer 
comfort en luxe. Om aan deze vraag te blijven voldoen, ont-
wikkelde Bowie Medical voor de behandelstoelen het Soft-Line 
concept. Deze uitvoering is nu ook leverbaar bij het topmodel 
Empire. Ook de technologische vooruitgang staat niet stil. Met 
de nieuwe carboXyneo biedt Bowie Medical een behandeling 
die een alternatief vormt op microdermabrasie, chemische 
peelings én zuurstofbehandelingen. Ten slotte biedt de inno-
vatieve DermaView 4.0, het meest recente en geavanceerde 
huidanalysesysteem op de markt, een perfecte combinatie van 
technologie en design.

▲ CarboXyneo 

▼ Dermaview 4.0 

EMPIRE-SOFT
Na de Promessa-Soft en de Montana-Soft wordt nu ook de Empire-Soft aan het Soft-Line-
assortiment behandelstoelen toegevoegd. Het concept Soft-Line behelst zachtere, ergono-
mische kussens met meer volume. De nieuwe kussens geven de Empire-Soft een weldadig 
gevoel van luxe, comfort en ontspanning zodat de klant bij iedere behandeling een spa-ge-
voel beleeft. De Empire-Soft behandelstoel is volledig draaibaar en standaard voorzien van 
verwarming en memory- en resetfunctie. Tevens heeft de stoel op diverse plaatsen ‘side-but-
tons’ voor een nog gemakkelijkere bediening. Binnen het Soft-Line concept is er keuze tussen 
vier verschillende soorten luxe kussens. Er is al een Soft-Line stoel vanaf €1.395,-

CARBOXYNEO
Tijdens de aangename carboXyneo-behandeling worden er gelijktijdig drie effecten toege-
past, die synergetisch zorgen voor een directe verbetering van de huidtextuur en een stralen-
de, verzorgde uitstraling. De behandeling bestaat uit exfoliatie van de bovenste huidlaag, het 
insluizen van hoog werkzame stoffen en de verhoging van de zuurstoftoevoer in de huid van 
binnenuit (ook wel bekend als het Bohr-effect). Het resultaat is snel zichtbaar en voelbaar. 
De nieuwe carboXyneo-apparatuur is voorzien van gemakkelijke touchscreenbediening, twee 
ergonomische handstukken en hoogwaardige RF-, LED- en kinetische technologie. Gratis 
scholing is inbegrepen bij aankoop van het platform.

DERMAVIEW 4.0
De nieuwe DermaView 4.0 is de volgende stap op het gebied van huidanalyse. Met behulp 
van onder andere een 15 megapixel cameralens, een 10 inch HR LED-HD-scherm, 24 
HD-LED voor drie soorten belichting (RGB, UV en gepolariseerd) en intelligente diagnos-
tische software geeft de DermaView 4.0 in nauwelijks twintig seconden een complete en 
gedetailleerde analyse van de huid. Het apparaat kan tot tien verschillende huidproblemen 
analyseren en beoordelen. Op basis hiervan geeft de DermaView een passend behandelad-
vies. Alle meetgegevens worden met duidelijke afbeeldingen en grafieken weergegeven en 
opgeslagen om met vergelijkingen de effectiviteit van de behandeling of het product te tonen. 
Ook bij aankoop van dit apparaat levert Bowie Medical nu gratis een beknopte cursus.
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