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Bowie Medical BV presenteert dit najaar de Bowie MICRO-NEEDLING PEN nu 

met medisch CE keurmerk. Micro-Needling is een ontwikkeling die inspeelt op 

de nieuw ontstane inzichten na de opkomst van de fractional-laser en meso-

therapie in huidverbeteringsinstituten en -klinieken.

Tevens zijn er nu de nieuwe Huid-Activatie modules met 7 kunst-

stof spikes , voor gebruik volgens de zgn. META-therapie (Medical 

–Esthetic –Tissue –Activation).

Vanaf november is de nieuwe Bowie Micro Needling pen be-

schikbaar. Deze draadloze pen heeft een accu waarmee wel tot  

4 uur gewerkt kan worden.  De Bowie pen heeft drie verschillende 

snelheden en een instelbare naalddiepte van maximaal 2.5 mm.

Ten slotte levert Bowie Medical diverse Meso Expert meso-prepa-

raten en meso-cocktails. Deze preparaten kunnen perfect ge-

combineerd worden met de Micro-Needling techniek. 

Er is nu al een Bowie Micro-Needling Pen voor slechts E 495,-.

Er is ook de mogelijkheid voor een uitgebreide training/inscholing.

Vraag om een demonstratie of proefbehandeling en start snel 
met fractional needling!

Micro-Needling (ook wel Fractional-Needling genoemd) is een 

techniek waarbij elementen van de fractional-laser en de traditi-

onele meso-therapie worden gecombineerd tot een nieuwe 

bijzonder effectieve methode voor huidverbetering en 

anti-aging. 

De Micro-Needling Pen maakt met behulp van 

een snel bewegend stempeltje met zeer fijne 

steriele naaldjes in korte tijd duizenden micro-

perforaties in de huid. Deze, door duizenden 

kleine prikjes veroorzaakte, microkanaaltjes 

openen de huid voor de hoog geconcentreerde 

meso-werkstoffen (bijvoorbeeld hoogwaardig hyaluron-

zuur). De meso-werkstoffen worden zodoende snel en 

diep opgenomen.

De duizenden prikjes in de huid zorgen er ook voor dat de aan-

maak van eigen collageen en elastine sterk 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 Micro-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 ver-

bluffend. De huid wordt voller, gladder en strakker.

Bowie Medical BV levert nu de krachtige en geheel instelbare 

Micro-Needling Pen met medische CE.

Het apparaatje werkt met steriele naald-stempel-modules voor 

eenmalig gebruik.

De apparatuur maakt nauwkeurige instelling van perforatie-snel-

heid en naald-diepte tot 2 mm mogelijk.

Bowie micro-needling pen:
nu met medisch CE-keurmerk

A D V E R T O R I A L

Bowie Medical BV  Parallelweg 7D  •  5349 AD Oss  •  Tel: 0412 690116  •  Fax: 0412 690117  •  e-mail:  • info@bowiemedical.nl  • www.bowiemedical.nl


