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Ontwerp en vormgeving
Berg Care® in samenwerking met Muntz.
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Berg Care® is er voor de ondernemende huidtherapeut en schoonheidsspecialist, die net als wij geen
concessies doet aan de best mogelijke behandeling voor de cliënt. Al onze producten, trainingen
en inspanningen zijn erop gericht om de huid die zorg en aandacht te geven die het nodig heeft en
verdient. Berg Care® komt met oplossingen die innovatief en efficiënt zijn.

Berg Care® houd haar portfolio graag up to date. Wilt u
het laatste portfolio ontvangen? Meld u dan aan via het

ZImmer Huidkoeling

contactformulier op www.bergcare.com.
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Wij zijn van mening dat onze persoonlijke toewijding daarbij het verschil maakt. Toewijding

Niets uit deze portfolio mag worden verveelvoudigd,

om samen de meest optimale behandelervaring voor cliënten vorm te geven. Wij werken met de

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Eximia Bodycontouring

beste producten en verzorgen gecertificeerde trainingen. Dat doen we met aandacht, kennis en kunde.

of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige

HR77 Platinum

Zo helpen we je om jouw cliënten de professionele behandelingen te geven die zij verwachten.
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PicoStar ®

anke berkers

de luxe van exceptionele kracht

“Meer comfort voor jouw cliënt én meer flexibiliteit

product specialist & huidtherapeut

en efficiëncie voor jou als ondernemer.”

voor

De PicoStar® is de sublieme oplossing bij tatoeage- en PMU verwijdering, behandelen

Specificaties

van goedaardige pigmentlaesies, verfijnen van poriestructuur, verzachten van lijnen en

•	Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

rimpels, behandelen van littekenweefsel en het geven van rejuvenation.

•	Systeem: PicoStar®
•	Type: Nd:YAG picosecondelaser

na

voor

na

Deze picoseconde laser geeft behandelen een nieuwe dimensie door de luxe

•	Indicatie: Tatoeageverwijdering en huidverbetering

van exceptionele kracht. Perfectie in selectiviteit en opstarttijd van minder dan

•	Gewicht: 160kg

1 minuut, zijn imposante grootte en indrukwekkende prestaties maken het zeer

•	Golflengte: 532nm en 1064nm

uitgebreide systeem tot een ultieme must-have in de de professionele praktijk.

•	Power: 2.7GW

Wetenschappelijke onderbouwing geeft bewijs dat de ultrakorte pulsen van minder

•	Energie: tot 800mJ

dan 300ps een maximaal resultaat geven in minimale behandelingen en omliggend

•	Pulsduur: <300ps

weefsel van de doelstructuren wordt ontzien. Dit komt doordat door deze specifiek

•	Hertz: tot 10Hz

korte picopulsen geen thermisch effect plaatsvindt en juist door het mechanisch en/
of akoestisch effect in weefsels pigment afgebroken wordt. Met keus uit optionele
accessoires maakt dit de PicoStar® een accuraat, effectief en non-invasief platform.

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de PicoStar®? Dat kan op onze

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
PicoStar®

0123

website www.bergcare.com. Neem contact op met één van onze specialisten
voor meer informatie over andere aanschafmogelijkheden of voor een demonstratie.

made in Germany

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
Zoom ST 2-5mm

FLAT-TOP 532nm
set 3&5mm

FLAT-TOP 1064nm
set 10&16mm

MicroSpot 7x7mm2

for every body who really cares
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Studio

“Je wordt getraind wordt door een van onze

de compacte nanosecondelaser

huidtherapeuten zodat je de juiste kennis en
expertise bezit voor het systeem.”

De Studio is in te zetten bij indicaties als het verwijderen van tatoeages en het

Specificaties

verminderen van goedaardige pigmentatieproblematiek.

•	Fabrikant: Asclepion Laser Technologies
•	Systeem: Studio

voor

na

Met de laser heb je een compacte, gemakkelijk te verplaatsen tatoeagelaser in

•	Type: Q-Switched Nd:YAG nanosecondelaser

handen. Deze nanosecondelaser verpulverd de kleurdeeltjes van pigment en inkt

•	Indicatie: Tatoeage- en pigmentverwijdering

van tatoeages in mum van tijd en laat het lichaam deze opruimen. In ongeveer 6 tot

•	Gewicht: 60kg

8 behandelingen is de tatoeage verdwenen en wordt de oorspronkelijke huidskleur

•	Golflengte: 532nm & 1064nm

weer zichtbaar. Het systeem is makkelijk in te stellen en biedt verschillende spotsizes

•	Energie: tot 2 Joules

in applicatoren, waardoor een ‘custom-made’ behandeling mogelijk wordt gemaakt.

•	Pulsduur: tot 6 ns
•	Hertz: tot 10Hz

voor

na

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
Studio

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de Studio? Dat kan op onze

0123

website www.bergcare.com. Neem contact op met één van onze specialisten
voor meer informatie over andere aanschafmogelijkheden of voor een demonstratie.
Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.

made in Germany
Applicator 2x2
Studio HP 2 x 2

Applicator 3x3
Studio HP 2 x 2

Applicator 4x4
Studio HP 2 x 2

Applicator 5x5
Studio HP 2 x 2

for every body who really cares
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MeDioStar ®

“Met onze ondersteuning, het delen van

indrukwekkend krachtig en effectief

kennis en het werken in de praktijk helpen
we jou groeien naar een ander niveau.”

voor

De MeDioStar® is in te zetten bij indicaties als het verwijderen van overbeharing, het

Specificaties

verzachten van acné het geven van huidverjonging en het aanpakken van vasculaire

•	Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

laesies.

•	Systeem: MeDioStar® Monolith
•	Type: High Power Diodelaser

na

voor

na

Deze laser is de krachtigste diodelaser op de markt, met maar liefst 5000Watt

•	Indicatie: Haarreductie en huidverbetering

power. Uitgerust met de wetenschappelijk bewezen gouden standaard golflengte

•	Gewicht: 65kg

in ontharing van 810nm gecombineerd met 940nm maakt het de behandeling van

•	Golflengte: 755nm, 810nm & 940nm

huidtypen 1 t/m 6 en lichte, dunne tot dikke, donkere haren mogelijk. Breid uit met

•	Energie: tot 210 J/cm2

de gespecialiseerde 755nm ALX-golflengte bij ontharing of een 940nm VAS voor

•	Pulsduur: 3ms – 400ms

vasculaire laesies en creëer een werkstation dat inspireert en de praktijk compleet

•	Hertz: tot 20Hz

maakt. Het systeem is vervaardigd uit exceptionele materialen, ontworpen met
inzicht en bekwaam geassembleerd in Duitsland door vakmensen.
Scan met je telefoon
en ontdek alles over
MeDioStar®

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de MeDioStar® Monolith? Dat kan op

0123

onze website www.bergcare.com. Neem contact op met één van onze specialisten
voor meer informatie over andere aanschafmogelijkheden of voor een demonstratie.
Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.

8

made in Germany

Monolith
ALEX
1,4cm2

Monolith
VAS
0,12cm2

Monolith
S
1cm2

Monolith
M
1,5cm2

Monolith
L
3cm2

Monolith
XL
10cm2

draadloos
voetpedaal

hygiëne
caps
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QuadroStarPRO Yellow

“Wij denken graag met je mee in jouw

het toonbeeld van excellentie

wensen met betrekking tot financiering of
verzekering van jouw systeem.”

voor

De QuadroStarPRO Yellow is het begerenswaardige systeem bij vasculaire laesies

Specificaties

zoals teleangiëctastieën, couperose, spider naevi, eruptieve angiomen, venouslake

•	Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

en haemangiomen.

•	Systeem: QuadroStarPRO Yellow
•	Type: High-power Optically Pumped

na

Semiconductor Laser

Het systeem is een award winnaar voor design en uitgerust met de nieuwste

voor

na

lasertechnologie. Met de wetenschap dat absorptie in hemoglobine 40% effectiever

•	Indicatie: Vasculaire laesies

is met 577nm maakt het de QuadroStarPRO Yellow de vasculaire specialist

•	Gewicht: 12kg

en ontzien we het pigment. Door middel van het homogene beam profile is er

•	Golflengte: 577nm

te werken met een maximale precisie. De Scanner maakt het behandelen van

•	Power: max 8Watt

grote gebieden mogelijk en geven een ultiem comfort aan de patiënt door de

•	Pulsduur: tot 95s

geïntegreerde huidkoeling.

•	Hertz: tot 100Hz

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
QuadroStarPRO Yellow

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de QuadroStarPRO Yellow? Dat kan

0123

op onze website www.bergcare.com. Neem contact op met één van onze specialisten
voor meer informatie over andere aanschafmogelijkheden of voor een demonstratie.

made in Germany

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
Scanner

Applicator

for every body who really cares
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QuadroStarPRO Green

Diba Snijders

begerenswaardige elegantie

huidtherapeut in opleiding

“Als (para)medicus) is het mogelijk de scholing ADAP geaccrediteerd te volgen.”

De QuadroStarPRO Green is het begerenswaardige
systeem bij goedaardige pigmentlaesies zoals lentigines,
melasma, talgklierhyperplasie of verrucae seborrhoica.
voor

Voor de behandeling van pigmentlasies is er de
QuadroStarPRO Green werkend op een golflengte

Specificaties

van 532nm en optimale absorptie door pigment

•	Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

•	Golflengte: 532nm

in de epidermis en papillaire dermis. Door middel

•	Systeem: QuadroStarPRO Green

•	Power: max 8Watt

van het homogene beam profile is er te werken

•	Type: High-power Optically Pumped

•	Pulsduur: tot 95s

met een maximale precisie. De Scanner maakt het
na

Semiconductor Laser

behandelen van grote gebieden mogelijk en geven een

•	Indicatie: Pigmentlaesies

ultiem comfort aan de patiënt door de geïntegreerde

•	Gewicht: 12kg
Scan met je telefoon
en ontdek alles over
QuadroStarPRO Green

huidkoeling.

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de QuadroStarPRO Green? Dat kan

•	Hertz: tot 100Hz

0123

op onze website www.bergcare.com. Neem contact op met één van onze specialisten
voor meer informatie over andere aanschafmogelijkheden of voor een demonstratie.

made in Germany

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
Scanner

Applicator

for every body who really cares
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MCL31 Dermablate

Door het geïntegreerde
afzuigsysteem wordt al het
ablatief materiaal opgevangen.

de toevoeging van onzichtbare afzuiging

voor

na

De MCL31 Dermablate is onder andere in te zetten bij de behandeling van

Specificaties

dermale naevi, café-au-lait spots, xanthelasma, syringomen, lentigines, acné

•	Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

littekens, actinische- en seborroische keratosen, huidverjonging, complete- en

•	Systeem: MCL31 Dermablate

gefractioneerde ablatie en is uit te breiden met intravaginale behandelingen,

•	Type: Er:YAG

snurken of voor chirurgisch snijwerk.

•	Indicatie: Ablatieve- en
gefractioneerde huidverbetering

voor

na

Het systeem is uniek door zijn discrete geïntegreerde afzuigsysteem voor ablatief

•	Gewicht: 75kg

materiaal. Uitgerust met een solide articulated mirror arm om vanuit iedere positie

•	Golflengte: 2940nm

de huid te benaderen en een exclusief voetpedaal om instellingen gedurende de

•	Power: tot 2.5J

behandeling bij te stellen. Met zijn hoge absorptie in het chromofoor water, is er

•	Pulsduur: tot 1000s

minimale thermische schade en wordt de huid mechanisch actief gemaakt op het

•	Hertz: tot 20Hz

herstel. Dit maakt dat de laser de perfecte partner is voor vele behandelingen en
Scan met je telefoon
en ontdek alles over
MCL31 Dermablate

is er specifiek protocol om deze te gebruiken in combinatie met de PicoStar® bij
tatoeageverwijdering.

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de MCL31 Dermablate?

0123

Dat kan op onze website www.bergcare.com. Neem contact op met één van
onze specialisten voor meer informatie over andere aanschafmogelijkheden.
Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.

made in Germany
VarioTEAM
1-6mm

VarioTEAM XL
8-12mm

MicroSpot
13x13mm2

Steri-Spot 9x9mm2
gefractioneerd

Romeo 5x5mm2
gefractioneerd

CUT 0.5mm
gefocust

for every body who really cares
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Premium huidverzorging
op de grens van geneeskunde

De beste bescherming na esthetische procedures vindt je in de medical SUN care.
Deze serie is ontworpen om te gebruiken na laser- en plasmabehandelingen en is
uitermate huidtolerant.

Het MBR® UVA/UVB-beschermingssysteem is samengesteld uit innovatieve
VAN EXPERTS. VOOR EXPERTS.

filters, die een ongekende effectiviteit bieden bij zonbescherming. De nieuwe

Wetenschappelijke huidverzorging die overtroffen wordt door de kracht van exclusieve farmaceutische,

breedspectrum filters zijn uitzonderlijk fotostabiel en worden gekenmerkt door

TÜV-gecertificeerde ingrediënten. Dit hightech productassortiment is zowel voor esthetische

het hoogste beschermingsniveau dat kan worden bereikt volgens de nieuwste

procedures als postoperatieve zorg. Het geeft antwoord op hulpvragen bij onderandere eczeem,

EU-norm. Het uitgebalanceerde MBR® CARE/REPAIR SYSTEM verzorgt en

rosacea, pigmentproblematiek en de huid in de overgang.

herstelt de huid, zelfs als deze wordt blootgesteld aan de zon.

MBR® is de Duitse cosmeceutical die sinds 2000 zijn eigen klassen definieert boven het typische
esthetische beeld van ‘premium’ huidverzorging: professionele en progressieve conceptzorg.
Uitzonderlijk complexe structuren geven een uniek huidbeeld. Dit maakt MBR® exclusief, uniek en
onderscheidend. Kwaliteit boven alles.

Het intelligente MBR® CELL DEFENSE SYSTEM stimuleert de natuurlijke afweer van de huid en gaat actief
de door de zon veroorzaakte huidbeschadiging tegen. Dit effectieve drievoudige systeem biedt passende

Innovatief, effectief en compatibel, zonder
toevoeging van parfums, parabenen,
minerale oliën en vrij van PEG’s.

bescherming voor alle huidtypes op basis van de nieuwste bevindingen op het gebied van geneeskunde en
biotechnologie. Tijdens het ontwikkelingsproces werd veel belang gehecht aan het minimaliseren van mogelijke
irritatie van een door de zon beschadigde huid.

MBR® medical SUN care® producten zijn geheel vrij van geur en geven naast
bescherming bij esthetische procedures dit natuurlijk ook tijdens de vakantie in de zon.

made in Germany

Scan met je telefoon en ontdek alles over MBR®

for every body who really cares
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Cryo 6
gelijkmatige, snelle koeling

“Op onze Berg Academy bieden we
een ruim assortiment van scholingen.”

De Cryo 6 huidkoeling is perfect in te zetten bij indicaties als tatoeage verwijdering, laser-/IPL-ontharing,

Specificaties

nabehandeling van vaatlaesies, gefractioneerde laserbehandelingen of andere cosmetische- of

•	Fabrikant: Zimmer MedizinSysteme

dermatologische procedures waarbij huidkoeling gewenst is.

•	Systeem: Cryo 6
•	Type: Koude lucht spray

Het systeem geeft een gelijkmatige, snelle koeling aan de huidoppervlakte en voorziet daarmee in de

•	Indicatie: Huidkoeling

vraag naar gevoelsreductie vanuit de cliënten. De Cryo 6 werkt zonder consumables en is te gebruiken

•	Gewicht: 75kg

met ieder soort behandelsysteem.

•	Levels: 9
•	Flow: tot 1000L/min

In tegenstelling tot andere koelmethoden zoals contactkoeling, cryogene spray of icepacks, kan de Cryo 6
de epidermis koelen voor, tijdens en nadat de laserenergie wordt afgegeven. Dit alles zonder de laserstraal
te verstoren. Studies hebben ook aangetoond dat koelen met het Cryo 6-huidkoelingsysteem de
gevoeligheid van de patiënt vermindert. Dit betekent een veel betere tolerantie van de behandeling. Ook
kunnen de melanocyten in de epidermis worden ontzien van thermische schade, waardoor onvoorziene
bijeffecten van laserbehandelingen zoals kans op hyperpigmentatie kunnen worden verkleind.

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de Cryo 6? Dat kan op onze website

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
Cryo 6

0123

www.bergcare.com. Neem contact op met één van onze specialisten voor meer
informatie over andere aanschaf methoden of voor een demonstratie.

made in Germany
Treatment Tube
woven 2/3 meter

Treatment Tube
2/3 meter

Treatment Arm

Driptray
gecondenseert water

for every body who really cares
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Medical Spirit of Beauty ®
Medical Spirit of Beauty® is wetenschappelijke huidverzorging die overtroffen wordt door de kracht van exclusieve TÜV-

Met ALPHA-TROPHOX112® vult MSB® Cosmeceuticals exclusief

achtig peptide dat is verkregen door In Silico-ontwerp in

gecertificeerde ingrediënten. Het concept van MSB® richt zich op professionals die haar cliënten een professioneel verzorgings-

het assortiment anti-verouderingsproducten aan met een zeer

samenwerking met experts in de neurowetenschappen en

concept wil aanbieden. Niet alleen tijdens de behandeling met hoogwaardige producten maar ook thuis. Het principe van

effectieve methode voor het verbeteren en verjongen van het

Gatuline® Expression, een soort “natuurlijke botox”, werkt als een

Medical Spirit of Beauty® is opgebouwd uit 3 groepen die samen het complete gamma vormen. Reinigers zijn ondergebracht

uiterlijk en de verzorging van de huid.

spierverslapper om het verschijnen van kraaienpootjes - lijntjes en

in de Basic Care, sera horen bij de groep Special Care en de crème’s en zonbeschermers vallen in de groep Final Care.

Een compleet assortiment voor gelaat en lichaam, op basis van

rimpels rond het oog te minimaliseren. Natuurlijk gecertificeerd

het ALPHA AC3 Repair-Complex bestaande uit de exclusief

door COSMOS/ECOCERT, NPA en NSF. Onderbouwd in vivo.

toegankelijk ingrediënten. Verwerkt in de hoogste concentraties.

Conserveermiddelen vrij.

BASIC CARE

FINAL CARE

Een uitstekende introductie voor dagelijkse huidverzorging.

De final care is uitgerust met de eigenschappen om

Creëer toegankelijkheid om opvolgende werkstoffen

de werkstoffen in de huid te behouden en optimaal te

ALPHA AC3 Repair-Complex is de hedendaagse, herstellende en

Vragen voor onze productspecialisten of gaan werken met dit

optimaal te benutten. Reinig en open de huid met

benutten. Een onzichtbare beschermende film tegen

corrigerende zorgcompetentie voor de complexe huid behoeften

mooie, gecertificeerde merk? Wij werken zonder startorders en

producten op basis van speciale fruitzuren.

externe factoren geven uw huid een gladde finish.

van vandaag en met zichtbaar succes. Denk hierbij aan Bio-

producten zijn per 1 stuks te bestellen. Onze specialisten staan

Placenta gecombineerd met Munapsys™, een botulinetoxine-

voor je klaar!

SPECIAL CARE

Van experts. Voor uw cliënten.

De special care bestaat uit specifieke werkstoffen,
gebundeld in 7 sera en maskers. Afgestemd op

made in Germany

individuele huidproblematiek of speciale wensen.

Scan met je telefoon en ontdek alles over MSB®

Natural
Peel

Pigment
Normalizing Serum

Face Cream
SPF30

Face
Cream

Eye
Cream

Serum

for every body who really cares
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NeoGen ™ Stikstof Plasma

Diedejan

award winning huidverbetering

“verbluffende resultaten en zeer breed

productspecialist

in te zetten in je praktijk.”

voor

na

De NeoGen™ EVO Stikstof Plasma is in te zetten bij indicaties als het liften van de

Specificaties

huid of verzachten van rimpels, bij acné en acné littekens, het geven van een lichte

•	Fabrikant: Energist™ Medical Group

blepharoplasty, bij melasma, actinische- en sebborhoische keratosen, na virale

•	Systeem: NeoGen™ EVO

papilloma en reduceren van poriën.

•	Type: Plasma
•	Indicatie: Huidverbetering

De NeoGen™ is een statement, in elke zin van het woord. Het systeem geeft

•	Gewicht: 18kg

verbetering aan de totale architectuur van de huid. Dit gebeurt door medische

•	Gassoort: Medische Stikstof 99,99%

stikstof samen te brengen met radiofrequente energie en plasma die ontstaat op

•	Energie: 0.5 – 4.0 Joules

de huid af te geven. Deze gecontroleerde energie verdringt zuurstof tussen de

•	Hertz: 0.5 – 2.5Hz

applicator en de huid waardoor er geen carbonisatie ontstaat en de huid intact blijft.
voor

na

Actief sinds 2004 en met meer dan 50 wetenschappelijke studies en 7 FDA-cleared
indicaties is de effectiviteit van het systeem reeds bewezen. In te zetten bij huidtype
Scan met je telefoon
en ontdek alles over de
NeoGen Stikstof Plasma

1 t/m 5 voor sublieme huidverbeterende effecten. Prachtig op zichzelf staand,
perfect in combinatie met de MBR® skincare.

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de NeoGen™?

0123

Dat kan op onze website www.bergcare.com. Neem contact op met één
van onze specialisten voor meer informatie over andere aanschafmethoden.

made in U.K.

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
NeoGen applicator

Nozzle 25mm
0.5-0.8 Joules

Nozzle 5mm
1.0-4.0 Joules

for every body who really cares
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21 Trans-Dermal ®
Next Generation
Cosmetics
bewuste, diervriendelijke en
veganistische huidverzorging

Premium quality made in Germany

HIGH-TECH PRODUCTEN

In alles wat 21 Trans-Dermal® doet, gelooft ze in het uitdagen van de huid met

ReNew 21 is het high-tech ingrediënt in de gelaatsverzorgingslijn van 21 Trans-Dermal®. De peptide

een andere benadering. Met het oog op de toekomst weten we dat de cliënten

met plantaardige oorsprong is oorspronkelijk ontworpen voor chirurgie na brandwonden. ReNew 21

bewuster worden. Het ontwikkelingsproces met aandacht voor dier en welzijn

wordt geproduceerd volgens een zeer complexe biotechnologische procedure. Hierdoor is het product

is steeds belangrijker. Resultaat is door het gebruik van de TÜV-gecertificeerde

allergeenvrij en draagt het bij aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen. Het maakt de

ingrediënten gewaarborgd. Hierdoor is 21 Trans-Dermal® in staat de huid van het

overdracht van biologische signalen naar cellen groter waardoor het extracellulaire netwerk versterkt.

lichaam en gelaat transdermaal te structureren. Dat wil zeggen: van binnenuit, met

De werkstof is afgestemd op de collagenen I, III, IV, VIII en de elastinesynthese, en sensationele

veganistische, diervriendelijke huidverzorging. Voor iedere huid (lichaam of gelaat)

effecten zijn bewezen op het gebied van rimpelvermindering, weefselregeneratie en huidverstrakking.

wens of behoefte een antwoord en oplossing.
SUPERFOOD VOOR DE HUID
PUUR NATUUR

Acai, een vrucht van de acaipalm fungeert als superfood voor de huid. De olie van de acaibes is

Het ‘zwarte goud’ voor de huid: Bamboo Charcoal gewonnen uit het kostbare

rijk aan essentiële vetzuren zoals omega 6 en 9, mineralen en vitamines. Het heeft ook een aantal

MOSO bamboo is een 100% natuurlijk en milieuvriendelijk product uit

zeer interessante aspecten voor de verzorging van onze huid en daarom is het te vinden in de

hernieuwbare bronnen. Het actieve ingrediënt en detoxificatie wonder voor de

lichaamsverzorgingsproducten. Zo beschermt het de huid effectief tegen vochtverlies. Als anti-oxidant

21 Trans-Dermal® Beauty Allrounder producten heeft de eigenschappen gifstoffen

neutraliseert het vrije radicalen, beschermt het de huid tegen de effecten van oxidatieve stress en

aan zich te kunnen binden, te exfoliëren en daarmee poriën te reinigen van vet-

versterkt daardoor de natuurlijke beschermende functies. De huid wordt rustgevend verwend en

en vuilstoffen. Het Bamboo Charcoal is ECOCERT-goedgekeurd en allergeen-,

gerevitaliseerd en krijgt zijdezachte soepelheid, elasticiteit en veerkracht en een stralend uiterlijk.

stralings- en GGO vrij.

Scan met je telefoon en ontdek
alles over 21 Trans-Dermal®
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anke berkers

HR77 Platinum

product specialist & huidtherapeut

Met de 7-days premium behandelboxen heb je alles in huis om

het gemak van een platform

jouw cliënten te kunnen helpen. Wij helpen je graag met het creëren
van de perfecte behandeling.

voor 1

na 7

De HR77 Platinum is in te zetten bij indicaties als het verzachten van striae en

Specificaties

cellulitis, het aanpakken van vetophopingen, verslapping, lijnen en rimpels tegen

•	Fabrikant: Eximia

gaan, verminderen van vochtophopingen, een vale teint en verfijning van de

• Systeem: HR77 Platinum

huidstructuur.

• Type: Allrounder
• Indicatie: Bodycontouring en huidverbetering

voor 1

na 7

Met het systeem heb je een allrounder in handen. Het systeem is uitgerust met

• Gewicht: 65kg

5 technologieën die samen een compleet programma geven op het gebied van

• Golflengte LED: 635nm tot 730nm

bodycontouring en huidverbetering. Je vindt hier Microdermolift (microdermabrasie)

• Energie RF: tot 95Watt

voor het verfijnen van de huidstructuur, Low Level Poration (LED) voor het

• Vacuüm: tot 1,2 Atm/BAR

aanpakken van vetophopingen, EndoRadioMag (vacuümtherapie) voor stimulatie

• Power RF: tot 1MHz

van het lymfatischsysteem en geven van bindweefselmassage en RadioPoration
(ultrasound en radiofrequentie) voor het insluizen van werkstoffen en activeren van
collageen.

Jouw maandelijkse leasetarief berekenen voor de Eximia HR77 Platinum? Dat kan

Scan met je telefoon
en ontdek alles over de
Exima HR77 Platinum

0123

op onze website www.bergcare.com. Neem contact op met één van onze specialisten
voor meer informatie over andere aanschaf methoden of voor een demonstratie.

made in Italy

for every body who really cares
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service, onderhoud en levering

EFB Adena ®
IPL ontharing en huidverbetering

Indicaties die behandeld kunnen worden met
de Adéna® zijn overbeharing, verminderen van
goedaardige pigmentproblematiek, verzachten
voor

na

van couperose, rosacea of kleine vaatjes,
het behandelen van acné en het geven van
huidverjonging.
Specificaties

voor

na

Het perfecte balans tussen effectiviteit en veiligheid

•	Fabrikant: EFB beauté®

•	Golflengte: 475nm – 1100nm

is gevonden. Het systeem werkt door middel

•	Systeem: Adéna®

•	Energie: tot 135 Joules

van flitslamp technologie welke geschikt is voor

•	Type: Intense Pulsed Light

•	Pulsduur: tot 100 ms

huidtype I t/m 5 en bezit een gepatenteerd systeem

•	Indicatie: Haarreductie en

•	Hertz: 0,3Hz

voor een continue afgifte van energie. Naast de
compactheid en hanteerbaarheid van het systeem

huidverbetering
•	Gewicht: 28kg

is deze gemakkelijk in te stellen door middel van
een plaatjes klikmenu. De veelzijdigheid van het
systeem maakt het de perfecte aanvulling voor
iedere specialist die wilt werken op hoog niveau.

Scan met je telefoon en
ontdek alles over EFB Adena®

Uniek aan Berg Care® is haar serviceteam en eigen,

Jouw behandelsysteem wordt met zorg en aandacht

Wanneer jouw bestelde behandelsysteem

inpandige technische ruimte. Voorzien van eigen,

vervoerd. Uitgerust met een lift, om het systeem veilig

binnenkomt wordt deze met grootste zorg en volgens

interne onderhoudsmonteurs welke NEN-gecertificeerd

op locatie af te leveren, rijd onze bus door de Benelux.

protocol gereed gemaakt voor de levering. Dit houdt

zijn en ‘Keurmeester Medische Apparatuur’. Snelle

Wij bezoeken je op locatie voor onderhoud, service

in dat ons serviceteam de onderdelen verzameld

service is daardoor eenvoudig realiseerbaar en wordt

of reparatie. Is een reparatie niet op uw locatie uit

en checkt op compleetheid, het systeem een

sterk gewaardeerd door onze relaties. Alle monteurs

te voeren zal het systeem worden vervoerd naar de

uitgebreide energie meting ondergaat bij een van

worden jaarlijks bijgeschoold door de gedistribueerde

werkplaats in Hoevelaken. Gaat jouw bedrijf verhuizen

onze NEN-gecertificeerde monteurs en de afspraak

merken en houden daarmee de kennis en kwaliteit

en wil je jouw behandelsysteem veilig vervoerd zien

kan worden gemaakt voor het uitleveren van jouw

van handelen hoog. Lasers verdienen de beste zorg

naar de nieuwe locatie? Je kunt hiervoor een van de

behandelsysteem. Op de afgesproken datum en

mogelijk. Laat jouw behandelsysteem minimaal eens

servicemedewerkers van Berg Care inschakelen. Na

tijd wordt het behandelsysteem geleverd en na het

per jaar onderhouden door een van onze gecertificeerde

het vervoer zal je behandelsysteem worden geplaatst

plaatsen ondergaat het de laatste meting, krijg je

monteurs. Berg Care biedt in haar Service Level

in de behandelruimte en worden voorzien van een

de onderhouds-instructies en vindt de ‘final-check’

Agreement een voor jou passende oplossing bij service

energie meeting om zeker te zijn dat je weer een

plaats. Jouw huidtherapeut komt ter plaatse om je te

en onderhoud aan uw behandelsysteem. Wist je dat je

veilige start kunt maken op de nieuwe locatie.

ondersteunen tijdens de behandelingen en is jouw

®

jouw eigen onderhoudsafspraak regelt via een speciaal
De EFB Adéna is beschikbaar voor verhuur. Het systeem in jouw onderneming? Dat kan!

demonstratie. Directive 93/42/EEC on medical devices, Annex II (excluding Section 4).

vaste aanspreekpunt bij behandelvragen.

voor jou ingerichte portal?

®

Neem contact op met één van onze specialisten voor meer informatie over huren of voor een

®

0123
Made

in France

for every body who really cares
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meer dan distributeur alleen

weet waarin je investeert

Kom zien, horen, voelen en ervaren
hoe Berg Care® het verschil maakt.
Onze showroom is een elegante en geavanceerde
ontdekkingsplek voor ambitieuze professionals.
Wanneer je hebt gekozen voor een van de
behandelsystemen bij Berg Care ® en akkoord bent
gegaan met de offerte wordt jouw order doorgezet
aan de fabrikant. Deze zal tot productie overgaan en

Als huidprofessional willen we allemaal het beste voor onze

zijn door een ‘aangemelde instantie’ (Notified Body). Bij afgifte van

Hoe herken je een medisch CE-certificaat?

cliënten. Dit betekent niet alleen resultaat, maar ook kwaliteit.

het medisch CE-certificaat voldoet apparatuur aan de Europese

Op veel systemen is de vernieuwde medische CE-certificering nog

Kwaliteit is de ‘goede hoedanigheid’ waarin ons handelen

veiligheidseisen, gezondheidseisen en milieubescherming.

niet van toepassing. Wanneer deze CE-certificering een ‘medische

wordt uitgevoerd. Veel professionals weten een aanzienlijke

CE staat voor Conformité Européenne. Daar voorheen alleen een

kwalificatie’ heeft horen hier 4-cijfers achter te staan. Daarnaast

kwaliteitsverbetering te realiseren door met apparatuur te werken.

CE-certificering volstond, moeten deze hulpmiddelen nu de

staat het betreffende systeem (met die code) geregistreerd in een

Je genereert niet alleen meer omzet per behandeling, maar je richt

‘medische’ toevoeging dragen.

online database. Het is dus altijd te herleiden wie de fabrikant is en

je ook op het vergroten van je klanttevredenheid. Wanneer je met

door wie en wanneer de medische CE-certificering is afgegeven.

apparatuur werkt (alles met een stekker), vallen deze middelen in

Heb je een systeem welke nog niet volledig is afgeschreven? Schiet

wettelijke kaders onder ‘medische hulpmiddelen’.

het systeem naar ons afsturen. Ondertussen zorgen
wij ervoor dat je getraind wordt door een van onze

in de praktijk helpen jou om op een ander niveau te presteren. Ons

‘Apparatuur die valt in een hogere
risicoklasse moeten op 26 mei 2021
medisch beoordeeld zijn.’

team van huidtherapeuten heeft jarenlange ervaring en wordt ook

Er komen nieuwe regels aan voor de markttoelating van medische

Wij helpen jou groeien!
De juiste ondersteuning, het delen van onze kennis en het werken

huidtherapeuten zodat je de juiste kennis en expertise
bezit als het systeem wordt uitgeleverd.

‘Ik ben voorbereid
op de toekomst’

dan niet direct in de stress, maar handel daar snel naar.
Per mei 2020 zijn alle apparaten die verkocht worden verplicht
een medisch CE-certificaat te dragen.

Wil je nog meer lezen over deze
wetswijziging? Raadpleeg dan
het artikel ‘Veiligheid en toezicht

zelf continue bijgeschoold om op hoog niveau en volgens de laatste

Financieringsondersteuning

hulpmiddelen, gebaseerd op risicoklasse, met een laag of hoog

medische hulpmiddelen’ gepubliceerd

ontwikkelingen te blijven werken. Evidence Based, vol passie en op

Wij denken graag met je mee in jouw wensen

risico. Het doel van de nieuwe regels is de patiëntveiligheid in

op de website van de Rijksoverheid.

eigen ervaringen. Wij helpen jou groeien! Op onze Berg Academy

met betrekking tot financiering of verzekering

de Europese Unie vergroten. De huidige richtlijn moet grondig

bieden we een ruim assortiment van scholingen aan waarbij de

van jouw systeem. Bij een groot deel van de

worden gewijzigd zodat er een robuust, transparant, voorspelbaar

Wat kan Berg Care® voor jou doen….

(para)medici en schoonheidsspecialist gebruik kan maken van de

behandelsystemen is huren, leasen of kopen

en duurzaam regelgevingskader kan worden vastgesteld voor

Goed om te weten: het inruilen van een niet medisch gecertificeerd

accreditatie. Naast dat het ideaal is om je kennis naar een breder

mogelijk. Ook bij beginnende ondernemers

medische hulpmiddelen. Alleen zo wordt een hoog niveau van

apparaat is bij Berg Care® bespreekbaar. Bellen werkt het snelste,

niveau te tillen, vanuit praktijk voorbeelden krijgt om behandelingen

(korter dan 3 jaar) kijken wij mee naar de

veiligheid en gezondheid gewaarborgd en tegelijkertijd innovatie

maar mailen kan natuurlijk ook. Wij helpen je graag met het maken

nog makkelijker uit te voeren, word je uitgedaagd in klinische

mogelijke financieringsvorm. Berg Care denkt

ondersteunt. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Maar

van de juiste keuzes zodat je klaar bent voor de toekomst.

redenatie. Kijk voor een actueel aanbod scholingen en de

in oplossingen en mogelijkheden voor jouw

wat betekent dit voor jou als ondernemer en voor jouw medische

bijbehorende ADAP en SKIN punten op www.bergcare.com.

onderneming.

hulpmiddelen? Alle apparatuur die valt in een ‘hogere risicoklasse’

®

(zoals laser of IPL-systemen) moeten op 26 mei 2020 beoordeeld

for every body who really cares
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for everybody who really cares
(vlnr) Diba, huidtherapeut in opleiding en klinisch ondersteunend; Martijn, manager relaties en planning; Diedejan, student
huidtherapie en skincare expert; Dominique, Physician Assistent in opleiding en laserspecialist; Renske, administratie en
service engineer; Folkert, financieel specialist; Anke, huidtherapeut en productspecialist; Ellen, huidtherapeut en clinical
educator; Guus, projectmanager; Emiel, CEO Berg Care.

