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OXY SPA & SKIN PERFECT CONCEPT 
Huidverbeteringstechnieken van Bowie Medical B.V. 

Bowie Medical presenteert u de meest effectieve 
huidverbeteringstechnieken van dit moment

Bowie Medical BV Huidverbeteringstechnieken

OXY SPA 
De Bowie Oxy-Spa produceert 98% pure, zuivere zuurstof. Met het 

unieke zuur-stof-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. Alle huidfuncties worden 

geoptimaliseerd en de doorbloeding en celstofwisseling verbeterd. 

De vochtbalans wordt hersteld, de huid-elasticiteit wordt verbeterd 

en er vindt in hoog tempo cel vernieuwing plaats. Rimpels en fijne 

lijntjes worden effectief verminderd. De huid ziet er onmiddellijk 

veel stralender, strakker en gladder uit.

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. Oxygen therapie is een van de meest effectieve  

anti-ageing methodes van dit moment, en is het antwoord bij  

vermindering van rimpels en andere huidproblemen. 

Met de Bowie Oxy-Spa kunnen ook zuurstof-spray behandelingen 

en inhalatie behandelingen (al dan niet met aroma) worden ge-

geven. De Bowie Oxy-Spa wordt geleverd als volledig startpakket 

met een inscholing en promotie materiaal.

Bowie Medical B.V. biedt u nu het Oxy Spa startpakket aan  

van € 4.950,- voor € 3.950,- Vraag om een proefbehandeling of  

demonstratie met de Bowie Oxy Spa! 

SKIN PERFECT CONCEPT 
Het op huidverbetering gerichte Skin-Perfect Concept is een  

combinatie van Microdermabrasie en Mesotherapie. 

Microdermabrasie bereidt de huid voor: dode huidcellen worden 

verwijderd, de huiddoorbloeding wordt gestimuleerd en de  

bovenlaag van de huid wordt optimaal toegankelijk gemaakt.  

De Dermapeeler van Bowie Medical B.V. is van uitstekende  

kwaliteit en heeft een hoogwaardig Duits filtersysteem. 

Vervolgens wordt er met de nieuwste Duitse Mesopro Mesoporatie-

apparatuur een hoogwaardig mesococktail of preparaat tot ver 

in de diepere huidlagen ingebracht. Dit gebeurd onder spanning 

en wordt door mesoporatie in de huid gesluisd. Het Skin- Perfect 

concept kan worden ingezet bij diverse behandelingen zoals: anti-

ageing, lifting, acne, vervaging van rimpels en behandelingen 

van huidvlekken etc. 

De prijs voor de twee apparaten samen  
bedraagt € 3.750,- Leasen is ook mogelijk 
vanaf € 120,- per maand. 
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