
Cliniccare: de meest professionele  
 huidverzorgingslijn uit Zweden 
De CLINICCARE producten zijn high-tech cosmeceuticals met direct zichtbaar effect. De gebruikte gepatenteerde complexen 
van hyaluronzuur zijn duizenden malen kleiner dan gewone moleculen. Ze zorgen diep in de huid voor hydratatie en verjonging 
van binnenuit. De speciale CLINICCARE formules bieden uitstekende resultaten als gevolg van de unieke combinatie van  
verschillende zeer actieve ingrediënten. De CLINICCARE state-of-the-art technologie garandeert veiligheid. Alle CLINICCARE 
huidverzorgingsproducten zijn ontworpen om de huid te voorzien van langdurige diepe hydratatie en verjonging en ver- 
betering van binnenuit. 

Bowie Medical BV Cliniccare

De CLINICCARE cosmeceuticals zijn bedoeld voor gebruik bij behandelingen 
in professionele instituten en klinieken. De producten voor thuis zijn alleen  
bij professionals verkrijgbaar. Het CLINICCARE assortiment werkt doel- en 
resultaatgericht op huidverjonging. Met de producten kunnen diverse  
voor- en nabehandelingsprogramma’s opgesteld worden voor professionele 
behandelingen zoals: Microneedling, Mesotherapie, Laser en IPL behandelingen.

CLINICCARE werkt met geconcentreerde formules van farmaceutische  
kwaliteit die vitaminen, laag moleculair hyaluronzuur, antioxidanten, peptiden 
en andere krachtige ingrediënten bevatten die zichzelf daar brengen waar de 
huid ze het hardst nodig heeft. 

PROFESSIONELE PRODUCTEN 

Silky Clear Peeling Gel 500 ml | Deze korrelvrije en volledig pijnloze enzyma-
tische peeling gel biedt direct resultaat. De ex foliërende werking verwijdert 
dode huidcellen waardoor de huid minder vet wordt en een oplichtende  
werking heeft.                                                                                                                                
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Silky Bio Hyaluronate Essence 500 ml | De Essence bevat een 
zeer hoge (5%) concentratie laag moleculair Hyaluronzuur. Dit 
serum voedt de huid en zorgt dat stevigheid wordt behouden.  
De Essence bevordert de aanmaak van nieuw collageen en  
verbetert de elasticiteit van de huid. Dit product kan ook  
gebruikt worden in plaats van actieve ampullen in professionele 
behandelingen. 

Silky 2 in 1 gel ‘’Ceramide’’ 500 ml | De Silky 2 in 1 gel  
‘’Ceramide’’ kan worden gebruikt als gel-crème of als vocht  
inbrengend masker. Met deze 2 in 1 gel wordt de oorzaak  
aangepakt en hydratatie sterk verbeterd.
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COSMECEUTICALS MET HOOGWAARDIGE 
INGREDIËNTEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK


