
 

PERSBERICHT Bowie Medical  najaar 2014 :  

BOWIE FRACTIONAL NEEDLING NU MET 

MEDISCH CE KEURMERK 
 

Bowie Medical BV presenteert dit najaar FRACTIONAL NEEDLING systemen met medisch CE 

keurmerk. 

 

Fractional-Needling is een ontwikkeling die inspeelt op de nieuw ontstane inzichten na de opkomst  

van de fractional-laser en meso-therapie in huidverbeteringsinstituten. 

 

Fractional-Needling is een techniek waarbij elementen van de fractional-laser en de traditionele  

meso-therapie worden gecombineerd tot een nieuwe bijzonder effectieve methode voor  

huidverbetering en anti-aging.  

 

Het Fractional-Needling apparaat 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 hyaluronzuur ). 

De meso-werkstoffen worden snel en diep opgenomen. 

 

De duizenden prikjes in de huid zorgen er ook voor dat de aanmaak van eigen collageen en elastine  

enorm 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  

Fractional-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 verbluffend. De huid wordt voller, gladder en strakker. 

 

Bowie Medical BV levert speciale apparatuur voor Fractional-Needling . 

De apparatuur werkt met steriele naald-stempel-modules voor eenmalig gebruik. 

De apparatuur maakt nauwkeurigeinstelling van perforatie-snelheid en naald-diepte tot 2 mm mogelijk. 

 

Tevens zijn er nu de nieuwe Huid-Activatie modules met 7 kunststof spikes , voor gebruik volgens de zgn. 

META-therapie ( Medical – Esthetic –Tissue –Activation )   
 

Tevens leveren wij diverse meso-preparaten en meso-cocktails die met de Fractional-Needling techniek 

kunnen worden ingebracht. Bij aanschaf van het startpakket ontvangt u van ons een uitgebreide 

training/inscholing. 

 

Het nieuwste extra krachtige en nauwkeurig instelbare Fractional Needling apparaat FN-3 

kost dit najaar slechts € 495,=.  
 

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

Voor meer informatie:  

Bowie Medical BV 

Parallelweg 7D 

5349 AD Oss 

tel 0412 690116 

fax 0412 690117 

www.bowiemedical.nl 

email info@bowiemedical.nl  


