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Bowie Medical BOWIE IPL 2.0 

PPT TECHNOLOGY
De nieuwe Bowie IPL 2.0 maakt gebruik van de nieuwste “Perfect Pulse Technology” 

(PPT). 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. PPT zorgt voor betere reproduceerbare 

resultaten en veilige, comfortabele en pijnloze behandelingen

VELE VOORDELEN
De nieuwe BOWIE IPL 2.0 is voorzien van nieuwe intuïtieve Nederlandstalige software 

welke bedient wordt met een full colour touch screen. Het systeem werkt met  

gemakkelijk verwisselbare filters.  De Bowie IPL wordt gebruikt voor definitief  

ontharen bij alle huidtypes en haarsoorten. Het apparaat  kan ook worden gebruikt 

voor behandeling van: Couperose, Acne en  Pigmentatie en Skin-rejuvenation. De 

krachtige BOWIE IPL is uiteraard voorzien van het noodzakelijke medische CE merk.

The Next Generation

BOWIE IPL 2.0
Dit najaar lanceert Bowie Medical BV haar nieuwste IPL systeem: BOWIE-IPL 2.0. Precies 5 jaar na de 

introductie van haar succesvolle BOWIE IPL lanceert Bowie Medical BV dit najaar de opvolger van 

dit veelgebruikte systeem: de BOWIE IPL 2.0. De afgelopen 5 jaar heeft de BOWIE IPL een belangrijke 

plaats verworven in de Nederlandse en Belgische IPL markt. Honderden tevreden gebruikers en 

geweldige klinische resultaten maken de BOWIE IPL tot een van de meest populaire IPL systemen. 

De gemakkelijke huurmogelijkheden hebben bijgedragen aan het geweldige succes van de  

BOWIE IPL. Het nieuwe innovatieve BOWIE IPL 2.0 systeem is het resultaat van deze jarenlange  

ervaring. Ontwerp en engineering zijn van Nederlandse bodem.

HUREN ZONDER RISICO
De nieuwe BOWIE IPL 2.0 wordt 

ook aangeboden binnen het 

succesvolle EASY-RENT CONCEPT.

Zonder enig financieel risico kan 

de nieuwe IPL worden gehuurd 

en zodra tot aankoop wordt 

overgegaan kan alle reeds be-

taalde huur van het aankoop 

bedrag worden afgetrokken. 

Mocht het apparaat toch niet 

bevallen dan kan de huur op  

elk gewenst moment en zonder  

bijkomende kosten worden be-

eindigd. Bij de aanschaf van het 

apparaat behoort ook leasing 

tot de mogelijkheden. Dat kan al 

voor € 240,= per maand

“NIEUW” 
Vraag om een 

demonstratie of proef-
behandeling en start 
snel met de nieuwe 

BOWIE IPL 2.0!
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