
25

Bowie Medical BV Voorbeschouwing Beauty Trade Special

methode is zeer overtuigend, en de 

resultaten zijn fantastisch. Vet verminderen 

zonder snijden is zeer populair.

Vacu-Dermologie door met actieve 

huid-rollers die de huid optillen en afrollen 

is eveneens een zeer gekende behandel-

techniek. Het is klinisch bewezen dat met 

deze methode cellulite en vastzittende 

vetophopingen goed kunnen worden 

bestreden.

Radio Frequente energie die onder 

vacuüm de huid verstrakt, zorgt ervoor 

dat slapheid en vormloosheid als gevolg 

van afslanken wordt tegen gegaan. Een 

mooie strakke vorm is het gevolg

OOK VOOR FACE-LIFTING 

De nieuwe Bowie-Body-Master-2 wordt 

tevens geleverd met een speciaal 

handstuk voor RF gelaatsbehandeling. 

Met behulp van vacuüm en RF energie 

kan een zeer effectieve lifting van het

gelaat worden bereikt. Deze populaire RF 

face-lifting zonder snijden geeft direct 

resultaat.  

Nieuw lichaam in vorm met CRYO-LIPOLYSE!  
Bowie Medical BV introduceert dit voorjaar haar nieuwste apparaat voor lichaams-behandeling

De Bowie Body-Master-2
De nieuwe Bowie Body-Master-2 is 

een nieuw uniek apparaat voor figuur 

verbeterende behandelingen in 

schoonheidssalons en klinieken. 

De Bowie Body-Master-2 combineert 
4 moderne technieken in 1 apparaat:

1. Cryo-Lipolyse: met behulp van extreem  

 lage temperatuur onder vacuüm wordt  

 overtollig vet verminderd.

2. Vacu-Dermologie: met behulp van  

 vacuüm rolmassage wordt o.a. cellulitis  

 verminderd

2. Radio-Frequent: onder vacuüm wordt  

 met hulp van radio frequente energie  

 de huid verstrakt

3. LED-Licht-Therapie: met infra-rood licht  

 (640-690 nm) worden collageen en  

 fibroblasten gestimuleerd   

   

Cryo-Lipolyse staat momenteel sterk in de 

belangstelling, omdat gebleken is dat met 

deze techniek zeer effectief “love-handles 

en muffin-tops” kunnen worden verminderd. 

Het wetenschappelijke bewijs voor deze 

De nieuwe 
Bowie-Body-Master-2 

met zijn vele behandel-

mogelijkheden is er nu 

al voor € 11.500,= 

Er zijn lease mogelijkheden 

al vanaf € 395,= per maand

Vraag om een 
demonstratie of 

proefbehandeling!
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