Bowie Medical BV

Skin-Perfect & Concept

Deze combinatie staat
garant voor optimale
huidverbetering

Skin-Perfect + Concept
Micro-Dermabrasie + Meso-Therapie + Micro-Needling
Bowie Medical B.V. presenteert u het nieuwe Skin-Perfect + Concept. Het op huidverbetering gerichte Skin-Perfect + Concept is een combinatie van Micro-Dermabrasie,
Meso-Therapie en Micro-Needling. Deze combinatie staat garant voor optimale 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 en geëgaliseerd. De Dermapeeler van
Bowie Medical B.V. is van uitstekende kwaliteit en heeft een hoogwaardig Duits filtersysteem.
Vervolgens wordt met de nieuwste Meso-Poratie apparatuur een meso-cocktail of
-preparaat naar keuze tot ver in de diepere huidhuidlagen gebracht. Met dit behandelconcept worden geweldige resultaten bereikt. De huid wordt diep gevoed en weer in
optimale conditie gebracht. De nieuwe Bowie Meso apparatuur is “Made in Germany” en
kan worden gebruikt voor alle soorten Meso-preparaten.
Tot slot worden probleemgebieden aangepakt met Micro-Needling. De huidconditie is nu
optimaal. Lokale problemen kunnen nu extra worden aangepakt. Door middel van Micro
Needling wordt de aanmaak van collageen, elastine en cel vernieuwing gestimuleerd.
Door de cel vernieuwing herstelt de huid snel. Bowie Medical heeft meerdere Micro-Needling apparatuur beschikbaar. Met of zonder accu en altijd met instelbare perforatie snelheid en naald-diepte.
Het Skin-Perfect + concept kan worden ingezet bij diverse huidbehandelingen zoals:
anti-ageing behandeling, lifting, acne behandeling, vervaging van rimpels, behandeling
van huidvlekken, betere doorbloeding, littekens etc. Ook zijn er diverse voor- en nabehandelingsprogramma’s beschikbaar.
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Er is bij Bowie Medical B.V. nu al een
combinatie van:
Micro-Dermabrasie apparaat + Meso-Poratie
apparaat samen vanaf € 3.750,-. Leasing is
al mogelijk vanaf € 120,- per maand. Bowie
Medical BV biedt bovendien een uitgebreide training en inscholing aan.

Vraag om een demonstratie of
proefbehandeling met het Skin
Perfect + Concept!
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