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WELKOM BIJ BOWIE MEDICAL

BOWIE MEDICAL BV
PARALLELWEG 7D
5349 AD OSS
THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 412 690 116
FAX: +31 (0) 412 690 117

mail: info@bowiemedical.nl
info: www.bowiemedical.nl

showroom & winkel
6 dagen per week open

OPEN: Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00

Zaterdag: van 10.00 tot 16.00

Ons kantoor is telefonisch bereikbaar:

Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00

Op zaterdag geen telefoon.

GEEN VAKANTIE SLUITINGEN.

Bowie Medical BV is gespecialiseerd in producten en

systemen voor professionele schoonheidsspecialisten,

huidtherapeuten, beauty-clinics, spa’s, sauna’s

en andere verzorgende instituten en bedrijven.

Wij leveren en installeren:

Salon-inrichtingen en basis-apparatuur

Speciale medische / cosmetische apparatuur

Cosmetica-systemen en Salon benodigdheden.

In onze ruime showroom en winkel in Oss vindt u het

grootste assortiment beauty- en podoproducten van Nederland.

U bent van harte welkom.

PILOT-INSTITUUT
Al onze producten en systemen

worden getest en gebruikt

in ons pilot-instituut.

In dit instituut werken

professionals dagelijks met

onze producten.

U bent er van harte welkom voor

een informatief gesprek of

proefbehandeling.

Bel gerust voor een afspraak.

OPLEIDINGEN & TRAINING
Binnen ons opleidingsinstuut de

Bowie Health & Beauty
Academy

verzorgen wij talrijke cursussen,

opleidingen, trainingen

en inscholingen.

Bij aankoop van een van onze

producten of systemen

ontvangt u hier een professionele

inscholing met certificaat.

BOWIE BELGIË
Onze Belgische klanten kunnen

voor informatie, advies en service

terecht in de uitgebreide

showroom en winkel van

Bowie Medical België.

Beemdenstraat 5, 2340 Beerse

Tel: +32 (0)14 237724

Fax: +32 (0)14 690468

info: www.bowiemedical.be

U BENT ALTIJD VAN HARTE WELKOM.

Volg Bowie Medical BV

op twitter en facebook.



voor medisch / esthetisch gebruik ONTHAREN - HUIDVERJONGING - ACNE - COUPEROSE

BOWIE IPL OPTIES:
BOWIE IPL met E-LITE (IPL+RF)
Met deze uitvoering van de BOWIE IPL kunnen

tegelijkertijd met de IPL flitsen ook Radio Frequente (RF)

energiepulsen worden toegediend (tot 50 Joule).

BOWIE IPL met SHR
Met deze uitvoering van de BOWIE IPL kunnen ook

SHR (Special Hair Removal) IPL flitsen worden toegediend.

Bij SHR beweegt de IPL meerdere malen over dezelfde plek.

BOWIE IPL-SYSTEMEN
BOWIE IPL 2.0

- NIEUW: Perfect Pulse Technology (PPT)

- Voorzien van medisch CE keurmerk

- Full colour touch-screen bediening

- Stappen menu in de Nederlandse taal

- Zeer hoog werkvermogen ( tot 50 J/cm2 )

- Spotsize: 7,5 cm2

- Gemakkelijk verwisselbare filters

- High Performance waterkoeling

- Instelbare huidkoeling

- Zeer snelle puls repetitie

- Variabele puls-instelling

- Pulsreeks programmering

- Ergonomisch handstuk

- Met voet- & handbediening

- Optioneel: E-lite RF functie

PPT Technology
De PPT technologie zorgt voor een volledig gecontroleerde

perfecte “pulse-shape” (block-shape) met constante en

gelijkmatig verdeelde energie afgifte gedurende de volledige

puls lengte. Met als resultaat: betere reproduceerbare

resultaten en veilige, comfortabele en pijnloze behandelingen.

BOWIE IPL TRAINING
De Bowie IPL wordt geleverd met een professionele training

en met deskundige praktijkbegeleiding.

Na afloop van uw cursus ontvangt u een cursusboek en een

opleidings-certificaat.

PROMOTIE ONDERSTEUNING
De Bowie IPL wordt geleverd met

informatieve patiënt-folders en posters.

EASY-RENT
Het EASY-RENT huur concept kent vele voordelen:

- €13,= per dag

-Geen extra (flits) kosten

-Geen contractverplichtingen

-Bij aankoop is de betaalde huur aftrekbaar

BOWIE Classic IPL



BOWIE BEHANDEL-STOELEN

PERFECT VOOR U EN UW KLANT
De Bowie Behandelstoelen geven u optimaal werkplezier en uw klanten een heerlijk ontspannen en comfortabel gevoel.

De stoelen zijn verkrijgbaar met opties als wielen, verwarming etc. en in diverse uitvoeringen waarbij de 4 stoel-functies:

hoog & laag verstelling - rug- & beendeel verstelling (massagestand) - kantelfunctie - beendeel hoog / laag

met voet- of handbedienbare gasveren, mechanische verstelling of elektrische motoren kunnen worden bediend.

De elektrische Bowie stoelen zijn voorzien van 1, 2, 3, 4 of 5 sterke motoren.
BOWIE MEDICAL BV GEEFT STANDAARD 3 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE OP STOELMOTOREN.

Bowie Medical BV is al vele jaren een van de

grootste leveranciers van behandelstoelen voor

beautysalons in Nederland en België.

Kwaliteit en Service vormen de basis van ons succes.

Behandelstoelen en saloninrichtingen van Bowie Medical BV

kenmerken zich door de professionele kwaliteit

en een eerlijke prijsstelling.

De unieke en snelle service van Bowie Medical BV staat garant

voor vlekkeloze continuïteit in uw salon.

UNIEKE SYNCHROON KOPPELING
Diverse Bowie Behandelstoelen hebben een unieke

synchroon koppeling van rug- en beendeel.

Hiermee kunnen uw klanten gelijkmatig en zonder

onplezierige houdingen in de gewenste

zit- of ligstand worden gebracht.

PRO-LINE BEAUTY
automatic

EMPIRE TWIST
draaibaar

BEAUTY-FIT
4 motoren

PRIMA
4 motoren

PRO-LINE BEAUTY
Luxe Zuil

PPRIMERA
1 motor

BEAUTY STAR ROYAL COMFORT

SEGUNDA

BOWIE PROMESSA
4 motoren

luxe kussens
verwarming

memory
3-D hoofdsteun

volledig draaibaar
vaste hoofdsteun



BOWIE PEDICURE-STOELEN

Pro-Line Luxe & Pro-Line Elite Podo stoelen
Deze professionele podo stoelen zijn bijzonder compleet:

- 3 of 5 sterke motoren / optie: beendelen op voetpedaal

- Zeer lage instap positie - Wit, grijs of groen

- Beendelen weg draaibaar

BOWIE Pedicure & Podologie stoelen
De Bowie serie professionele stoelen omvat vele modellen.

Bedienbaar met gasveren, mechanisch,

of met 1, 2, 3, 4 of 5 sterke motoren.

Wij geven standaard 3 jaar volledige garantie op stoelmotoren.

Met de 5 motoren stoelen met voetbediening

kunt u volledig “handsfree” werken.

De Bowie pedicure stoelen zijn er met luxe anatomische

kussens en er zijn diverse kleuren mogelijk.

Andere opies zijn verwarming, wielen, nekrollen, hoezen etc.

De meeste Bowie stoelen kunnen extra laag & extra hoog.

Pro-Line LUXE

PRO-LINE
Podo

PRO-LINE
Podo Zuil

MIMOSA
hydraulisch

PODO-FIT
elektrisch

PRIMERA
1 motor

PODOLOGIE
ELISA

EMPIRE TWIST
draaibaar

PROMESSA PODO
5 motoren

snelle bediening
luxe kussens

beendelen met pedaal-
bediening

volledig draaibaar

Pro-Line ELITE

segunda royal comfort funda blue line

ELITE TWIST



BOWIE SALON APPARATUUR

VAPO-STOOM APPARATEN OP STATIEF
Sommige statieven kunnen desgewenst met een loeplamp worden uitgevoerd.

lotus eco electronic electronic elite

tech-towersmart-towerslim-towerlotus combi-6elite combi-2lotus combi-2

COMBINATIE APPARATEN & APPARATEN TORENS
Van 2 tot 10 functies in een verrijdbaar statief of toren.

blue sky professionalbloom

Bowie Iontoferese Bowie Vac Spray

Bowie Hoog Frequent Bowie Ultrasoon Bowie Skin Scrubber

Bowie Brush



BOWIE SALON APPARATUUR
Het Elite systeem bestaat uit diverse losse apparaten welke naar keuze in

een fraaie systeemtoren kunnen worden geplaatst.

BLUE SKY Salon Equipment
De apparaten uit de Blue Sky serie kunnen in elke gewenste samenstelling worden ingeschoven in de Smart- & Slim-Tower.

Bowie Combi-6 Tabletop TOWEL HEATERS
Towel Heater T01

Towel Heater Lotus Groot T02

Towel Heater Bloom

ULTRASOON REINIGERS

Blue Line

Classic



BOWIE SALON INRICHTING
BOWIE TABOURETS

De meeste tabourets zijn ook leverbaar zonder rug. Traprand is optioneel bij sommige tabourets.

Wij leveren ook tabourets met geheel instelbare geveerde “klaprug”.

SF ergo pony eco pony special prima dental swing seat

trolley 01

BOWIE LOEP-LAMPEN
Loep-lampen zijn leverbaar op diverse statieven en met diverse soorten klemmen.

Wij leveren diverse dioptrieën en zowel LED als buis lampen.

BOWIE ROLMEUBELS
Sommige rolmeubels zijn leverbaar met loeplamphouder of houder met waterkom.

trolley 10

trolley 09trolley 04 trolley 07

trolley 12

trolley 03trolley 02

Eco Carry B Eco Carry C

Eco Wave

Eco Wave LED



GS 25 GS 20 GS 15 GS 30

P-2 P-3P-1

NAGEL-TAFELS

diverse soorten

MEDI-PROF SYSTEEM MEUBELS
Bouw zelf uw ideale praktijkmeubel met het MEDI-PROF systeem.

36-A 36-B 35-A 35-B

PRIMERAPRO-LINE 4 GS 35PRAKTIVAK

    

BOWIE SALON INRICHTING
BOWIE PRAKTIJK MEUBELS

Meubels kunnen desgewenst worden voorzien van handstukhouder, loeplamphouder of elektrische aansluitingen.



ELEKTRISCHE MASSAGE BANKEN
Er zijn verschillende lengtematen en kleuren leverbaar.

Pro-line fysiobank
3 motoren

BOWIE MASSAGE BANKEN

Prima massagebank Pro-line massagebank

Java Wellness Platina Wellness Prima
schaarbank

Pro-line Wellness Kine massagebanken



INNOVATIEVE PEDICURE TECHNIEK
Spray- en afzuigmachines, voorzien van de nieuwste hoogwaardige koolborstelvrije 

“High-Performance” micro-motoren met werkcapaciteit tot 50.000 TPM met zeer hoge torque.  

Zeer licht en dun handstuk - uitneembaar vloeistof reservoir - traploos regelbaar toerental - traploos regelbare spray-stand -  

elektronische aansturing - krachtige afzuiging met bacterie-filter - mogelijkheid voor pedaal - kofferset voor ambulant - etc.

GENIUS-SPRAY
40.000 TPM 

TRAVEL-LIGHT

DELFINO
40.000 TPM 

XL POWER XS SRE

PRIMUS-SPRAY
50.000 TPM POWER
OPTIE: LED-LICHT

OCTOPUS-SPRAY
40.000 TPM 

OPTIE: LED-LICHT

BOWIE A300XP
35.000 TPM 

HIGH TECH AFZUIG

BOWIE A50 AIR
50.000 TPM POWER
ULTIMATE SUCTION KOFFER A KOFFER B

Omni-cut eeltfrees 

BOWIE PEDICURE



BOWIE ZUURSTOF-THERAPIE
BOWIE OXY-SPA

zuurstof-therapie voor de huid
De Bowie Oxy-Spa produceert 

98% pure, zuivere zuurstof.

Met het unieke zuurstof-druk-injectie systeem

van de Bowie Oxy-Spa worden hoog 

geconcentreerde werkstoffen samen met pure

98% zuurstof onder een druk van 2,2 bar 

direct in de diepere huidlagen geïnjecteerd. 

Het resultaat is verbluffend. 

Het high-tech zuurstofsysteem van de 

Bowie Oxy-Spa zorgt er met pulserende 

zuurstof-druk-injecties voor dat de pure zuurstof

samen met de hoog geconcentreerde werkstof-

fen direct diep in de huid worden opgenomen.

De oppepper van pure zuurstof in combinatie

met preparaten vol vitaminen, mineralen,

antioxidanten en hyaluronzuur doet zelfs de

meest doffe of vermoeide huid er direct weer

gezond en stralend uitzien.

ZUURSTOF-THERAPIE
De zuurstof-druk-injecties zijn geheel pijnloos, 

zonder naalden of enig ongemak.

Door de hoge dosering pure zuurstof in 

combinatie met hoogwerkzame preparaten

worden alle huidfuncties geoptimaliseerd 

en wordt de doorbloeding en 

celstofwisseling verbeterd.

De vochtbalans wordt hersteld, 

de huidelasticiteit wordt verbeterd en 

er vindt in hoog tempo celvernieuwing plaats. 

Rimpels en fijne lijntjes worden 

effectief verminderd.

De huid ziet er onmiddellijk veel beter, 

stralender, strakker en gladder uit.

De Bowie Oxy-Spa is ook geschikt  

voor zuurstof-spray behandelingen 

en (aroma) inhalatie behandelingen.

De combinatie van zuurstof-therapie met 

doelgerichte cosmeceuticals garandeert het

beste resultaat.  



BOWIE DERMAPEELER-2

met LCD touch screen

BOWIE MICRO-DERMABRASIE
Dermapeeler 1 & 2

De BOWIE DERMAPEELER dermabrasie
apparaten zijn van uitzonderlijke kwaliteit

en toonaangevend in de wereld van de
medisch / esthetische dermabrasie.

UNIEKE KENMERKEN:
38 LPM POWER

CE keurmerk

hoge effectiviteit/geen pijn

diepe intensieve peeling

ook voor medische toepassing

digitale druk uitlezing

automatische kristal toevoer regulatie

digitale vacuüm regulatie

gesloten hygiënisch systeem (geen stof)

hoogwaardig Duits filtersysteem

tube-in-tube systeem (veiligheid)

3-punts afzuiging.

BOWIE DERMAPEELER-1

MICRO-DERMABRASIE

Micro-Dermabrasie vernieuwt de bovenste huidlagen

waardoor uw huid weer glad en gezond straalt.

Rimpels, vlekken en oneffenheden verdwijnen

en een gezonde kleur komt terug.

Het unieke Philoderm Micro-Dermabrasie 

concept combineert vakkundige 

micro-dermabrasie met 

hoogwaardige cosmeceuticals en preparaten. 

De combinatie van Philoderm en Bowie 

dermabrasie staat garant voor top resultaat.

Skin-Perfect Concept: 
Micro-Dermabrasie + Meso-Therapie

De combinatie van Micro-Dermabrasie & Meso-Therapie

staat garant voor sublieme huidverbetering.

DIAMONDPEELER



Bowie Derma View
huid-analyse systeem

DERMA-VIEW 

Het Derma View systeem maakt een

analyse van de huid met behulp van 3

soorten licht. De speciale foto cabine

voor het gezicht met gelaatsfoto’s met

ultraviolet licht (UV) wit licht (RGB) en

gepolariseerd licht (PL). Duidelijke foto’s

en grafieken geven een hele heldere

analyse van de status van de huid.Het

systeem wordt geïnstalleerd op

laptop of pc.

BOWIE HUID-ANALYSE
VOLLEDIGE HUIDMETING ANALYSES MET BEHANDEL EN PRODUCT ADVIEZEN.

SKIN-SYS 2.0 WIFI
Draadloos systeem geschikt voor tablet,

smartphone of laptop.

In de Nederlandstalige app kunnen de

resultaten direct geanalyseerd worden.  

SKIN-SYS MOBILE
Compleet portable systeem met micro

computer en touchscreen. 

Resultaten zijn direct afleesbaar. Er

zijn twee lenzen beschikbaar voor 

precieze metingen.  

SKINSYS CLASSIC

Professioneel computersysteem voor

huiddiagnostiek en analyse. Foto’s

vergelijken, automatische weergave van

behandel en productadviezen.

Het systeem wordt geïnstalleerd op 

laptop of pc. 

De huidanalyse
systemen van
Bowie Medical

meten o.a.: 
Vochtgehalte,

Sebumgehalte en Acne,

Gevoeligheid en elasticiteit,

Pigment, andere huidvlekken

en couperose,

Structuur (plooien en rimpels)

en egaliteit van de huid,  

Keratine (verhoorning) 

Poriën 



BOWIE MESO-THERAPIE
MESO-THERAPIE 

Meso-Therapie is een zeer effectieve

behandelmethode bij huidveroudering 

en andere huidproblemen. 

Problemen als huidvlekken, 

hyperpigmentatie, rimpels, verslappingen, 

vaalheid etc. kunnen met behulp van

Meso-Therapie worden bestreden.

Bij Meso-Therapie worden werkstof-

concentraten direct in de huid 

geïnjecteerd (trans-epidermaal). 

Geheel pijnloos en even effectief 

als met naaldinjecties.

Meso Expert
De mesopreparaten en cocktails van Meso Expert worden

volgens de strengste veiligheidsnormen geproduceerd en 

worden door cosmetische artsen in meer dan 70 landen 

gebruikt bij Meso Therapie behandeling. 

De hoge kwaliteit van Meso Expert garandeert de beste

resultaten. Er zijn o.a. preparaten en cocktails voor de 

populaire meso-gelaatsbehandelingen:

- Lifting

- Anti aging

- Anti stretch marks

- Hair care

MESO-THERAPIE + MICRO-NEEDLING

MESO-ROLLERS  &  FRACTIONAL NEEDLING
De Mesococktails en Mesopreparaten zijn zeer geschikt voor

toepassing met moderne micro-needling technieken.   

CRYO-ELEKTRO-PORATIE
De nieuwste apparatuur voor 

naaldloze Meso-Therapie maakt gebruik

van cryo-elektro-poratie. De combinatie

van extreme afkoeling en elektro-poratie

zorgt voor snelle en diepe penetratie 

van de werkstoffen.

Skin-Perfect Concept:
Micro-Dermabrasie + Meso-Therapie

De combinatie van Micro-Dermabrasie & Meso-Therapie

staat garant voor sublieme huidverbetering.



TELE-GONE

EURO-BLEND ELEKTRISCH ONTHAREN

De nieuwe EURO-BLEND werd speciaal ontwikkeld 

voor de veeleisende Nederlandse markt  

en voldoet aan alle strenge CE-eisen (CE-keur). 

De EURO-BLEND voldoet ook aan de 

speciale exameneisen zoals die door De Stichting

Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging in 

samenwerking met ANBOS zijn vastgesteld.

De EURO-BLEND is gebaseerd op de modernste 

inzichten en meest recente technologie 

op het gebied van elektrische ontharing. 

De fabrikant van de EURO-BLEND is wereldwijd de 

onbetwiste marktleider op dit gebied.

Met de nieuwe EURO-BLEND kan naast ontharen 

volgens de blend-methode ook apart gewerkt worden 

met de Diathermie module en met de 

Galvanische module.

BOWIE TELE-GONE SYSTEEM
Het TELE-GONE systeem biedt een oplossing bij 

diverse storende huid-oneffenheden.

Het systeem is gebaseerd op het principe van 

Diathermie/Thermolyse met behulp van 

hoogfrequente wisselstroom. 

Het systeem zorgt ervoor dat de te 

behandelen huidonregelmatigheden snel en 

pijnloos (zonder littekens) definitief verdwijnen. 

Met behulp van het TELE-GONE systeem kunnen veel

onschuldige cosmetische huidproblemen die storend 

zijn voor de klant effectief worden verholpen.

Het TELE-GONE systeem kan 
o.a. worden toegepast bij:

Couperose/teleangiëctasieën (tele's)

Bloedblaasjes/aniomen

Spinnetjes/Spidernaevus/sterangioom

Steelwratjes/Fibromen 

Ouderdomswratten/verrucae senilis 

Verrucae seborrhoica

Pigmentvlekken/ouderdomsvlekken

Vetknobbeltjes

En andere oneffenheden.

OPLEIDING:
Wij bieden ook het volledige opleidings-traject 

Elektrisch Ontharen met als afsluiting het officiële 

door ANBOS Kwaliteitscentrum erkende examen.

EURO-BLEND



FRACTIONAL-NEEDLING PEN
De Fractional-Needling apparatuur maakt met behulp van 

een snel bewegend stempeltje met zeer fijne steriele naaldjes 

in korte tijd duizenden micro-perforaties in de huid.

De door duizenden kleine prikjes veroorzaakte microkanaaltjes

openen de huid voor de hoog geconcentreerde 

meso-werkstoffen (bijvoorbeeld hoogwaardig hyaluronzuur).

FRACTIONAL NEEDLING

FRACTIONAL-NEEDLING 
De duizenden prikjes in de huid zorgen er voor dat de aanmaak van

eigen collageen en elastine intensief wordt gestimuleerd. 

De combinatie van het diep inbrengen van een meso-preparaat 

(bijv. hyaluronzuur) en het gelijktijdig stimuleren van de aanmaak van

collageen en elastine maken de nieuwe Fractional-Needling techniek

tot een verbluffend effectief wapen in de strijd tegen rimpeltjes, 

huidverslapping en algehele huidveroudering. 

Maar ook littekens en striae kunnen met deze techniek goed worden

behandeld. De resultaten bij rimpeltjes op de bovenlip (zgn. barcode) 

zijn verbluffend. De huid wordt voller, gladder en strakker.

BOWIE PEN BOWIE FN-3

FN-4 FN-3

BOWIE FN-4



BOWIE Q-YAG LASER
BOWIE Q-YAG LASER
De Q-Switched YAG lasers worden gebruikt

voor het verwijderen van 

tatoeages, permanent make-up en 

huidvlekken (o.a. pigment).

Tevens kunnen de Bowie Q-YAG lasers

met speciale filters worden gebruikt voor:

* Carbon Peeling

* Onychomycose (schimmelnagels)  

De Bowie Q-YAG lasers hebben een 

topvermogen tot 2000 mj, en behoren

daarmee tot de meest krachtige 

Q-YAG lasers in Europa.

Dankzij de Bowie Q-YAG laser kunnen

tatoeages zonder littekens worden 

verwijderd en behoren schimmelnagels 

tot het verleden. 

Bovendien kan de Q-YAG laser worden

gebruikt voor Black Wawa huidverbetering.

TATOEAGE VERWIJDERING
De Q-YAG laser straal bereikt op ongeveer 1,5 à 2 mm diepte de ingekapselde tattoo inkt. 

De zeer korte laserpuls veroorzaakt een explosie in de inkt van de tatoeage 

die daardoor wordt afgebroken en vergruist in zeer kleine deeltjes. 

De vergruisde inktdeeltjes worden in de weken na de behandeling door het lichaam afgevoerd.

BOWIE Q-YAG LASER
Golflengte: 1064 nm & 532 nm

Spot diameter: 2-8 mm

Pulstijd: < 6 ns

Vermogen : 320 - 2000 mj

Frequentie: instelbaar 1-6 Hz

Koelsysteem: 

luchtkoeling en waterkoeling

ONYCHOMYCOSE (schimmelnagels)
De Q-YAG laser straal van 1064 nm blijkt ook een effectief wapen in de strijd tegen schimmelnagels.

De laserpulsen vernietigen de schimmels die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van 

onychomycose (schimmelnagels). De procedure werkt snel en zeer effectief.  

CARBON PEELING
De combinatie van de Q-YAG-laser met speciale

lens en een masker van actieve koolstof zorgen

voor perfecte huidverbetering en -verjonging. 



BOWIE DIODE-LASER
BOWIE DIODE-LASER 
Wereldwijd is er sprake van een trend naar
het herontdekken van de Diode-Laser als

een zeer krachtig wapen tegen overbeharing.

De nieuwe Bowie Diode-Laser voor perma-
nente ontharing speelt in op deze trend en

voldoet aan alle moderne eisen.

De Bowie Diode Laser heeft een werkvermo-
gen tot 120 J/cm2 en is geschikt voor zowel
‘’single-pass" als "multi-pass" ontharing. Met
name de nieuwe revolutionaire "multi-pass"

diode-techniek (ook wel “Super Hair Re-
moval: SHR“ of “In-Motion” techniek ge-

noemd) staat momenteel zeer in de
belangstelling. 

Maar ook voor de traditionele “single-pass”
ontharingsmethode is de Bowie Diode Laser

een zeer krachtig systeem waarmee met
weinig behandelingen definitief kan worden

afgerekend met overbeharing.

Er zijn diverse modellen beschikbaar met
een oplopend wattage tot 720 watt. 

Alle systemen zijn voorzien van medisch CE
keurmerk, FDA approval en worden geleverd

met een professionele inscholing.

De Bowie-Diode laser is uitgerust met een
ergonomisch handstuk met contact koeling
voor comfortabel en pijnloos behandelen. 

Bediening door middel van overzichtelijk
touch-screen. 

De Bowie Diode-Laser is 

uitgerust met een

ergonomisch handstuk 

met contact koeling 

voor comfortabel en pijnloos

behandelen.

Bediening door middel van

overzichtelijk touch-screen.

Bowie Diode Laser XL
Extra grote behandelkop 

Tot 60J/cm2 

Betaalbaar alternatief voor IPL

Medische CE en FDA certificering

Medische Diode Lasers
4 verschillende vermogensklassen: 350 tot 720 Watt

Geschikt voor SHR en Singlepass ontharing

Tot 120 J/cm2  

Medische CE en FDA certificering



FRACTIONAL LASER 
De nieuwste manier om uw gezicht 

een geheel nieuwe huid te geven is de 

Fractional Laser behandeling.

De Bowie Fractional CO2-Laser voldoet aan de

hoogste eisen en is voorzien van 

medisch CE certificaat en FDA approval. 

De Bowie Fractional CO2-Laser 

kan worden geleverd in een 

12 Watt, 30 Watt en 60 Watt uitvoering.

Het apparaat kan worden geleverd 

met handstukken voor  

“stamping”, ”scanning” en “cutting”.

De Bowie Fractional CO2-Laser is

zeer geschikt voor de behandeling van

(diepe) rimpels, (acne) littekens en 

pigmentvlekken.

De Fractional CO2-Laser is het 

meest effectieve instrument bij

huidverjonging en -verbetering.

FRACTIONAL CO2-LASER
De CO2 Fractional Laser is de meest effectieve en best 

gecontroleerde manier om oppervlakkige huidlagen te 

verwijderen, zodat die door een nieuwe huid 

kunnen worden vervangen. 

Na de behandeling is de huid in alle opzichten ‘verjongd’: 

ze is gladder, soepeler en heeft meer volume.

Indicaties zijn o.a.:

Fijne lijntjes en rimpels

Huidverslapping 

Acne littekens 

Chirurgische littekens 

Striae 

Pigmentatie/Ouderdomsvlekjes 

Huidbeschadigingen door de zon.

BOWIE FRACTIONAL LASER

Before After Treatment After one month After two months



FRACTIONAL RF-LIFTING

BOWIE LIPO-LASER SYSTEEM

De Bowie Lipo-Laser is een niet-invasief systeem 

dat is gebaseerd op low level laser technologie (LLLT). 

De Bowie Lipo-Laser wordt gebruikt voor plaatselijke 

vet-reductie en body-shaping.

Door de gerichte, effectieve aanpak van de vetcellen

met 66 diodelaser stralers (650 nm) biedt de 

Lipo-Laser een veilige en pijnloze oplossing 

bij figuurcorrectie.  

Door de diode lasers worden perforaties in de celwand

van de vetcellen gecreëerd, zodat opgeslagen 

water, triglyceriden en vrije vetzuren loskomen. 

SPECIFICATIES:

* 650 nm diode laser

* 66 diode LD’s

* 8 grote pads (elk 8 LD’s)

* 2 kleine pads (elk 1 LD)

* tot 130 mw per LD

* Continu en pulserend

* Lucht gekoeld

* Touchscreen bediening

* Medisch CE-certificaat

* ISO-certificaat

LIPO-LASER

FRACTIONAL RF LIFTING

Door de RF-energie toe te dienen met behulp van een uit meerdere pixels bestaande multi-polaire matrix,

ontstaat een veel gelijkmatigere energieverdeling en dieper resultaat. 

Dit wordt versterkt door gelijktijdige koeling van het huidoppervlak en lichte vibratie.

Hierdoor trekt het collageen samen en wordt de aanmaak van nieuw collageen en elastine gestimuleerd. 

Het resultaat is een direct zichtbare lifting en verstrakking.



SKIN-PERFECT CONCEPT

CRYO-STIFT

SNEL en EFFECTIEF HUID-ONEFFENHEDEN VERWIJDEREN

De CRYO-STIFT zorgt voor snelle en effectieve 

verwijdering van wratten, fibromen, ouderdomsvlekken 

en andere goedaardige huidletsels door bevriezing.

Cryo-therapie (of bevriezen) is de beste methode om

wratten en andere soortgelijke oneffenheden te verwijderen. 

De CRYO-STIFT werkt op basis van Penetrating-Jet-Freezing, 

de meest effectieve Cryo-Technologie van dit moment. 

Het direct omliggende gezonde weefsel blijft onaangetast. 

De behandeling van huid oneffenheden met de CRYO-STIFT 

is eenvoudig uitvoerbaar en duurt slechts enkele seconden. 

De behandelingen met de CRYO-STIFT zijn nagenoeg pijnloos. 

Over het algemeen is één behandeling voldoende om 

wrat of letsel volledig te verwijderen.

Skin-Perfect Concept: 
Micro-Dermabrasie + Meso-Therapie

De combinatie van Micro-Dermabrasie & 

Meso-Therapie staat garant voor 

sublieme huidverbetering.

Met behulp van geavanceerde Micro-Dermabrasie

wordt de huid voorbereid. Dode huidcellen worden

verwijderd, de huiddoorbloeding wordt 

gestimuleerd en de bovenlaag van de huid 

wordt optimaal toegankelijk gemaakt. 

Vervolgens wordt met de nieuwste Meso-Poratie

apparatuur een Meso-cocktail of -preparaat naar

keuze tot ver in de diepere huidlagen gebracht.

Het Skin-Perfect concept kan worden ingezet 

bij diverse huidbehandelingen zoals: 

anti-aging behandeling, lifting,  

acne behandeling, vervaging van rimpels, 

behandeling van huidvlekken etc.

CRYO-THERAPIE



MERCURIUS:
CAVITATIE + RADIO-FREQUENT 

met KOUD-LASER

De nieuwe MERCURIUS is het neusje

van de zalm op het gebied van 

lichaams-behandeling.

Het MERCURIUS apparaat 

combineert een zeer effectieve 

cavitatie module voor het 

verminderen van lokaal vet 

met een tripolair radiofrequent 

systeem voor huidverstrakking.

Bovendien wordt tijdens 

de radio-frequent behandeling

lichttherapie toegepast 

met behulp van een 

635 nm diode laser (zgn. koudlaser).

Het nieuwe apparaat bevat tevens een

module voor RF face-lifting 

op het gelaat.

RF-LIFTING & CAVITATION

RF-LIFTING ONLY
Non-surgical face-lifting.

Het Bowie RF-Lifting Only 

apparaat zorgt voor het effect van

een facelift, zonder snijden.

Het apparaat werkt met hoge RF

energie waardoor verstrakking van

de huid optreedt. 

Het apparaat werkt 

mono-, bi- en tripolair.

CAVITATION ONLY

Non-surgical Lipo-suction.

Het Bowie Cavitation Only

apparaat zorgt voor het effect van

een liposuctie, zonder snijden.

Het apparaat werkt met zeer 

hoge ultrasone energie (40 Khz) 

waardoor het cavitatie-effect 

wordt bereikt dat zorgt voor 

afbraak van lokaal vet. 

FRACTIONAL RF-LIFTING

Door de RF-energie toe te dienen met

behulp van een uit meerdere pixels

bestaande multi-polaire matrix, 

ontstaat een veel gelijkmatigere

energieverdeling en dieper resultaat.

Dit wordt versterkt door gelijktijdige

koeling van het huidoppervlak

en lichte vibratie.

Er zijn 5 verwisselbare RF koppen 

en 1 handstuk voor RF met koeling. 



BODY-MASTER-2
De Bowie Body-Master-2 combineert

2 moderne technieken in 1 apparaat:

Cryo-Lipolyse:
Met extreem lage temperatuur onder 

vacuüm wordt overtollig vet verminderd.

De Body-Master-2 heeft 

1 groot cryolipolyse handstuk.

Vela-RF methode:
Met vacuüm-rolmassage (vacu-dermologie) 

in combinatie met radiofrequent (13,6 Mhz RF) 

en infrarood licht straling (640 nm IR) 

wordt de huid verstrakt en cellulite verminderd.

De Body-Master-2 heeft 3 Vela-RF handstukken.

Bowie Medical levert ook de apparaten

“Cryo-Lypolyse Only” & “Vela-RF Only”.

CRYO-LIPOLYSE ONLY VELA-RF ONLY VACUDERM ONLY

3 verschillende
Bol-handstukken

3 verschillende
Rol-handstukken

Vacuüm-Rol massage apparaat

met dynamische roller-handstukken 

en bolkop-handstukken.

Ook voor gezichtsbehandelingen.

Het Bowie Cryo-Lipolyse Only apparaat

heeft 2 grote behandelkoppen en is

voorzien van directe temperatuurmeting

en touchscreen bediening.

Het Bowie Vela-RF Only apparaat heeft 

4 verschillende Vela-RF handstukken

voor behandeling van alle delen van 

het lichaam en het gelaat (face-lifting). 

CRYO-LIPOLYSE & VELA-RF



SUMATRA

WELLNESS INRICHTING

PR44

PR33

PLATINA

PROMESSA WELLNESS

VOET-SPAVOET-JACUZZI

PR88

HOT-STONES KRUIDEN STEMPELS

RELAX

BALI JAVA

VOET WELLNESS

PROLINE WELLNESS

BLUE SKY VOETSPA



Mineral Care Pure Dead Sea Experience brengt de weldadige eigenschappen van de grootste spa op aarde en de

zuiverste, aromatische essenties van de plantenwereld samen in kwalitatief hoogwaardige productlijnen.

MINERAL-CARE FILOSOFIE
De Mineral-Care producten zijn gebaseerd op het

unieke mengsel van krachtige mineralen en zouten

uit het water en de modder van de Dode Zee.

Dit mengsel wordt aangevuld met ingrediënten uit de

natuur van het Midden-Oosten, zoals etherische

oliën en plantenextracten.

Mineral-Care cosmetica zijn hypo-allergeen 

en bijzonder heilzaam bij alle huidproblemen. 

Mineral-Care zorgt voor een gezonde, 

stralende en zachte huid.

Behandelconcepten met
geavanceerde medische

peelings en cosmeceuticals

MCCM FILOSOFIE 
MCCM focust zich op innovatie en 

ontwikkeling. MCCM medical solutions

streeft naar effectieve resultaten. De

MCCM producten en salonbehandelin-

gen zijn gebaseerd op de vakkundige

toepassing van chemische peelings in

combinatie met medische cosmeceuti-

cals van zeer hoge kwaliteit

stralende en zachte huid.

De uitgebreide productlijn biedt 

complete behandelingsconcepten met

9 basis peelings, 6 peeling cocktails,

whitening behandelsets, meso 

ampullen en 4 cosmeceutische top 

behandelingen.  



PHILODERM FILOSOFIE

Een jonge huid houdt zichzelf gezond door de continue

aanmaak van nieuwe huidcellen en collageen en het onder

alle omstandigheden onderhouden van 

een juiste vochtbalans. 

De filosofie van Philoderm om huidveroudering tegen

te gaan is gebaseerd op deze unieke 

eigenschappen van de huid. 

Een gespecialiseerd team van 

cosmetische artsen, dermatologen en 

schoonheidsspecialisten ontwikkelden na jarenlang 

onderzoek de Philoderm lijn. 

Philoderm is een complete lijn 

verzorgingspreparaten en -producten die de

aanmaak van nieuwe huidcellen en collageen op een

natuurlijke wijze stimuleren en zorgen voor

een perfecte vochtbalans.

De Philoderm salonbehandelingen zijn gebaseerd 

op de vakkundige toepassing van micro-dermabrasie 

en fruitzuur peelings (AHA & TCA), in combinatie 

met hoogwaardige cosmeceuticals en cosmetica.

Een dermatologisch behandelconcept dat 

garant staat voor perfecte resultaten.

www.philoderm-professional.nl



BOWIE MEDICAL BV
Parallelweg 7D
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The Netherlands
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email: info@bowiemedical.nl
www.bowiemedical.nl 

BOWIE MEDICAL BVBA
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