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geaccrediteerde scholingen

for every body who really cares

for everybody who really cares
Berg Care® is er voor jou als ondernemer met veeleisende cliënten, die alleen tevreden zijn met
het beste resultaat. Resultaten zijn afhankelijk van innovatieve en vooruitstrevend en bewezen
technologische oplossingen. Samen zorgen we daarmee dat cliënten tevreden zijn en zelfs
ambassadeurs worden van jouw onderneming.

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.

Wij zijn van mening dat onze persoonlijke toewijding daarbij het verschil maakt. Toewijding
om samen de meest optimale behandelervaring voor cliënten vorm te geven. Wij werken met de
beste producten en verzorgen gecertificeerde trainingen. Dat doen we met aandacht, kennis en kunde.
Zo helpen we je om jouw cliënten de professionele behandelingen te geven die zij verwachten.
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high power diode laser

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

“Met onze ondersteuning, het delen van
kennis en het werken in de praktijk helpen
we jou groeien naar een hoger niveau.”

Indicaties

Voordelen

Permanente haarreductie, vaatlaesies, acné, rejuvenation en toning.

• Geschikt voor alle haar- en huidtypen
• Multifunctioneel werkplatform

voor

• Snelle werking: Smoothpulse onthaarmethode

na

[dynamic]

®

De MeDioStar is de krachtigste diodelaser ter wereld met een vermogen van maar liefst
5000 Watt. Door de instelbare pulsduur (3ms - 400ms) worden zeer dunne, medium en

• Draadloze voetpedaal (bluetooth)

dikke haren veilig en efficiënt behandeld. De geïntegreerde 360° contact koeling zorgt

• Inclusief handige (mooie) trolley

voor maximale veiligheid en comfort. Het multifunctionele werkplatform is naast ontharen

• Geïntegreerde huid contact koeling voor
optimaal comfort

inzetbaar voor de behandeling van vaten, rimpels, toning en acné.

voor

na

ALEX
1,4cm2

VAS
0,12cm2

Monolith
S
1cm2

Specificaties
• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

• Gewicht: 65kg (incl. trolley)

• Type: High power diodelaser, klasse 4

• Energie: tot 210J/cm²

• Golflengten: 760nm, 810-940nm, 940nm, 1060nm

• Snelheid: tot 20Hz

Monolith
M
1,5cm2

Monolith
L
3cm2

Monolith
XL
10cm2

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
MeDioStar®

PowerLine
L
3cm²

PowerLine
YAG
3cm²

hygiëne
caps

#everybodylovesmediostar
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picoseconde laser

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

anke berkers
product specialist & huidtherapeut

“Meer comfort voor jouw cliënt én meer flexibiliteit
en efficiëncie voor jou als ondernemer.”

voor

Indicaties

Voordelen

Tatoeages & PMU, melasma en andere goedaardige pigment laesies, rejuvenation en

• Geschikt voor alle tatoeage kleuren en huidtypen

fractionele therapie.

• Multifunctioneel werkplatform
• Snelle werking: tot wel 10Hz

na

• Geen dure DYE handstukken nodig
De PicoStar is een veelzijdig en multifunctioneel platform. Met een ultra korte opstarttijd

• Inclusief gratis huidkoeling van Zimmer

(<1 minuut) en de kortste puls op de markt (<300ps) behandelt hij minstens 14 indicaties.

• Flat-Top-beam profile beschikbaar voor een

®

De automatische spotsize detectie zorgt voor eenvoud en behandelcomfort.

homogeen resultaat

Met standaard- en fractioneel handstuk is dit multifunctionele werkplatform ook de gouden
standaard voor het verwijderen van tatoeages, PMU en dermale gepigmenteerde laesies.
voor

na

Zoom ST 2-5mm

Specificaties
• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

• Gewicht: 160kg

• Type: Nd:YAG picoseconde laser, klasse 4

• Pulsduur: <300ps

• Golflengten: 532nm doubled frequency Nd:YAG, 1064nm

• Energie: tot 800mJ

FLAT-TOP 532nm
set 3&5mm

FLAT-TOP 1064nm
set 10&16mm

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
PicoStar®

MicroSpot 7x7mm2

#everybodylovespicostar
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nanosecondelaser

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

“Je wordt getraind door een van onze
huidtherapeuten zodat je de juiste kennis
en expertise bezit voor het systeem.”

voor

Indicaties

Voordelen

Tatoeages & PMU, melasma en andere goedaardige pigment laesies, rejuvenation en non-ablatieve

• Geschikt voor alle tatoeage kleuren en huidtypen

fractionele behandelingen.

• Automatische spotsize detectie
• Multifunctioneel werkplatform

na

• Snelle werking: tot wel 10Hz
®

De NanoStar is een veelzijdig en multifunctioneel platform. Combineer golflengten afzonderlijk,

• Inclusief gratis huidkoeling van Zimmer

opeenvolgend of gelijktijdig met behulp van de unieke ‘Mixed-Technology’. De ‘OptiBeam II’ technologie
garandeert een homogeen resultaat en zeer nauwkeurige behandel precisie. Met standaard- en
gefractioneerd handstuk, behandelt het meer dan 10 indicaties.

Specificaties
voor

na

• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies
• Type: Q-Switched Nd:YAG +

Nd:YAG, 694nm en 1064nm

Ruby nanoseconde laser, klasse 4
• Gewicht: 150kg

9mmØ
HC

8mmØ
DF

• Golflengten: 532nm doubled frequency
Scan met je telefoon
en ontdek alles over
NanoStar®

• Energie: tot 50J/cm²
• Pulsduur: 6ns - 300µs

5x5mm

4x4mm

3x3mm

2x2mm

#everybodylovesnanostar
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Yellow
high-powered optically pumped semiconductor laser

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

“Wij denken graag met je mee in jouw
wensen met betrekking tot financiering of
verzekering van jouw systeem.”

voor

Indicaties

Voordelen

Meer dan 8 vasculaire laesies, rejuvenation, verruca vulgaris, erythrosis interfollicularis,

• Compact transporteerbaar systeem

talgklierhyperplasie en telangiectatisch melasma.

• Multifunctionele trolley
• Geïntegreerde koeling in de scanner waarborgt

na

een veilige comfortabele behandeling
®

De QuadroStarPRO Yellow is een compact en uniek table-top systeem. Geel licht (yellow) heeft
een uniek hoge absorptie in hemoglobine (40% meer dan 532nm). Met een focus handstuk en

• Aanpasbare scan density geeft homogene
resultaten en werkt ultra precies

scanner behandelt het solitaire laesies net zo eenvoudig als diffuse roodheid bij rosacea of acné.
Specificaties
• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies
voor

na

• Type: High-Powered Optically Pumped
Semiconductor Laser, klasse 4

Scanner

• Scanner: 1mm & max. 15 x 15mm
met 100%, 80% of 60% coverage
• Gewicht: <15kg

• Spotsizes: Applicator: 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2.8mm.

• Pulsduur: 1ms - 95s of CW

• Golflengten: 577nm

• Power: max. 5 Watt

Applicator

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
QuadroStarPRO Yellow®

Trolley

#everybodylovesquadrostar
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Green
high-power optically pumped semiconductor laser

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

diba snijders
huidtherapeut in opleiding

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

Indicaties

Voordelen

Goedaardige pigment laesies, talgklierhyperplasie, verruca vulgaris en rejuvenation.

• Compact transporteerbaar systeem
• Multifunctionele trolley
• Geïntegreerde koeling in de scanner waarborgt

voor

De QuadroStarPRO Green is een compact en uniek table-top systeem. Groen licht (green) heeft een optimale absorptie
®

van pigment in de epidermis en papillaire dermis. Met een focus handstuk en scanner behandelt het solitaire laesies net
zo eenvoudig als afwijkingen met een diffuse verspreiding zoals melasma.

veilige comfortabele behandeling
• Aanpasbare scan density geeft homogene
resultaten en werkt ultra precies

Specificaties
na

• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

• Golflengten: 532nm

• Type: High-Powered Optically Pumped Semiconductor Laser, klasse 4

• Gewicht: <15kg

• Spotsizes: Applicator: 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2.8mm. Scanner: 1mm &

• Pulsduur: 1ms - 95s of CW

max. 15 x 15mm met 100%, 80% of 60% coverage.

Scanner

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
QuadroStarPRO Green®

• Power: max. 8 Watt

Applicator

Trolley

#everybodylovesquadrostar
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erbium yag laser

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

“Eenvoudige Plug & Play technologie
voor efficiënte wisseling van
handstukken (automatische detectie).”

voor

Indicaties

Voordelen

Resurfacing, fractionele rejuvenation, gynaecologische behandeling (Juliet), KNO

• Geïntegreerde rookafzuiger

behandeling (Romeo), litteken revisie en chirurgie (CUT).

• Laag geluidsniveau dankzij activering via
voetschakelaar

na

• Handstukken geschikt voor autoclaaf
De Dermablate is er voor zeer nauwkeurige ablatie- en fractionele therapie.
®

Het behandelt een breed scala aan goedaardige huidtumoren, epidermale pigment

voor

na

Fineliner
1,5mm Ø

VarioSpot
1-6mm Ø

• Ablatief en fractionele therapie inclusief coagulatie
modus

laesies en littekens veilig en voorspelbaar: tot op micrometer nauwkeurig. De instelbare

• Eenvoudige Plug & Play technologie voor efficiënte

pulslengte maakt ablatie mogelijk, terwijl de thermische modus bloedingen coaguleert.

wisseling van handstukken (automatische detectie)

Specificaties
• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

• Gewicht: c.a. 115kg

• Type: Er:YAG laser, klasse 4

• Pulsduur: 100µs - 1500µs

• Golflengten: 2940nm

• Energie: max. 250J/cm²

MicroSpot
13x13mm²

Steri-Spot
9x9mm²

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
Dermablate®

Romeo
5x5mm²
gefractioneerd

CUT
0.5mm Ø
gefocust

#everybodylovesdermablate
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DYE laser in combinatie met IPL

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

voor

Indicaties

Voordelen

Vasculaire malformaties, oppervlakkige pigment laesies, littekens, rejuvenation, psoriasis

• Beste emissie bij 595nm

en verruca vulgaris.

• Lagere incidentie van purpura dankzij laser emissie
in micro pulsen

na

• Emissie controle via hand of voetschakelaar
De VascuStar komt met unieke innovatie in de wereld van kleurstoflasers. Combineer de kracht van een

• Inclusief 400.000 gratis shots

DYE laser met unieke RightLight™ technologie in een IPL module. Met een golflengte van 595nm is het

• RightLight™ handstuk voor betere behandeling

®

de gouden standaard voor tal van vasculaire malformaties dankzij de unieke selectiviteit van absorptie

van oppervlakkige diffuse laesies (erythrose en

in hemoglobine. Het behandelt een groot aantal vaatmalformaties en kan ook worden gebruikt bij de

rosacea)

behandeling van psoriasis, wratten en acné zonder het eindpunt purpura (energie komt vrij via micropulsen).
voor

na

Specificaties
• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

• Gewicht: c.a. 175kg

• Type: DYE laser en IPL, klasse 4

• Pulsduur: 0.3ms - 40ms

• Golflengten: 595nm, 550nm-1200nm

• Energie: max. 33J/cm²

geoptimaliseerd op 595nm

RightLight
6,2cm²

RightLight
3,1cm²

RightLight
2cm²

12mm spot

10mm spot

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
VascuStar®

7mm spot

5mm spot

#everybodylovesvascustar
17

focused magnetic stimulation bodycontouring

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

“De BodyLab is ergonomisch in gebruik
waardoor je als behandelaar, naast dat je
zorg draagt voor het lichaam van een ander,
ook zorg draagt voor je eigen houding.”

voor

Indicaties

Voordelen

Vermindert plaatselijke vetophopingen, verbetert contouren, versterkt spieren

• Geen dermale-epidermale interactie

en verbetert de houding.

• Effectief op diverse regio’s van het lichaam; buik,
billen, heupen, benen en armen

na

• Handstukken zijn ergonomisch, eenvouding in gebruik
De BodyLab is een contouring systeem dat gebruik maakt van de innovatieve FMS
®

(focused magnetic stimulation) technologie. Spieren contraheren tot 2,5 Tesla waardoor
het metabolisme wordt verhoogd. Het stimuleert intensieve lipolyse in vetcellen met als
gevolg apoptose waardoor de omvang van de vetcel reduceert. Gelijktijdig stimuleert het
de groei van spieren door de snelle zenuwoverdracht en vezel contracties.
voor

na

en gemakkelijk te reinigen
• Vermindert risicofactoren die verband houden met de
voorstadia van obesitas en abdominale obesitas
• Non-invasief en met respect voor biologische
processen
• Comfortabele behandeling

Specificaties
• Fabrikant: Asclepion Laser Technologies

• Gewicht: c.a. 60kg

• Type: Focussed Magnetic Stimulation

• Intensiteit: tot 2.5 Tesla

• Frequentie: 1Hz - 150Hz

• Pulsduur: 200µs - 300µs

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
BodyLab®

Applicator

#everybodylovesbodylab
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Huidverzorging op de
grens van geneeskunde
ONZE FILOSOFIE.
Berg Care biedt met haar systemen oplossingen voor talloze huidaandoeningen. Samen met de
huidverzorging van Medical Beauty Research gaan zij een stap verder door combinatie behandelingen
synergetisch te laten samenvloeien voor een sneller en langduriger resultaat.

Dat kan alleen met medisch geclassificeerde huidverzorging. Huidverzorging van MBR start waar
conventionele huidverzorging stopt- het werkt op de grens van geneeskunde, maar op gecontroleerde
stabiele wijze. Of het nu gaat om een esthetische behandeling of postoperatieve zorg.

PRODUCTLIJNEN
• BioChange®
• BioChange® Anti-Ageing Body Care
• BioChange® CEA®
• BioChange® CytoLine
• Pure Perfection 100N®
• Pure Perfection 100N® THE BEST
• ContinueLine med®
• MEN Oleosome®
• Medical SUN care®

20

HUIDCONDITIES
• Acné gevoelige huid

• Neurodermatitis

• Droge, eeltachtige huid

• Post-procedure en littekens

• Fijne lijntjes en rimpels

• Zonverzorging

• Sensitieve, rosacea huid

• Haar verzorging

• Hyperpigmentatie

• Hoofdhuid behandeling

• Psoriasis

• Eczeem

BESTELINFORMATIE
Zowel schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten als artsen werken met MBR. Uniek aan Berg Care is dat we
niet werken met minimale start orders en dat bij implementatie in de praktijk per stuk kan worden besteld. Je
bestelt dus alleen wat je wilt voeren èn wat complementair is aan jouw interventies. Klinische ondersteuning op
locatie om jouw cliënten te informeren of een team te trainen behoort tot de luxe bij het voeren van het merk.

MEER INFORMATIE?
Bel +31 (0)33 20 122 69 of mail je vraag naar diedejan@bergcare.com. Uiteraard nodigen we je ook graag uit
om de producten te komen ervaren in onze praktijkruimte met de productspecialist.

made in Germany

Scan met je telefoon en ontdek alles over MBR®

#everybodylovesmbr
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Cryo 6
huidkoeling

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

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

Indicaties

Voordelen

De Cryo 6 is bedoeld om gevoel en thermisch letsel tijdens laser- en dermatologische procedures tot een

• Optionele scharnierende arm vergemakkelijkt de

minimum te beperken en voor tijdelijke plaatselijke verdoving bij injecties.

handsfree bediening
• Geen verbruiksartikelen of extra kosten
• De op maat gemaakte glasplaat biedt plaats voor

De Cryo 6 luchtkoeling kan, in tegenstelling tot andere koelmethoden, zoals contact koeling, cryogene spray
of ijspakking, de opperhuid koelen voor, tijdens en nadat de laserenergie is aangebracht, zonder de laserstraal
te verstoren. Studies tonen aan dat de pijngevoeligheid van patiënten vermindert. Dit betekent een veel betere

diverse behandel accessoires
• Luchtstroom is eenvoudig naar behoefte
te regelen

tolerantie van de behandeling.

Specificaties
• Fabrikant: Zimmer MedizinSysteme

• Levels: 9

• Type: Koude lucht spray

• Flow: tot 1000L/min

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
Cryo 6

• Gewicht: 75kg

Treatment Tube
woven 2/3 meter

Treatment Tube
2/3 meter

Treatment Arm

#everybodyloveszimmer
23

Cryo 7
huidkoeling voor maximaal comfort

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer
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informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Germany

‘’De Cryo 7, duurzamer én nog
eenvoudiger in gebruik.’’

Indicaties

Voordelen

De Cryo 7 is bedoeld om gevoel en thermisch letsel tijdens laser- en dermatologische procedures tot een

• Veel stiller dan voorgaande modellen

minimum te beperken en voor tijdelijke plaatselijke verdoving bij injecties.

• Verbruikt 25% minder, eco-standby modus
• Met UV-filter uit te breiden
• Behandelslang verlengt tot 2.5m met

De Cryo 7 luchtkoeling kan, in tegenstelling tot andere koelmethoden, zoals contact koeling, cryogene spray

magnetische koppeling

of ijspakking, de opperhuid koelen voor, tijdens en nadat de laserenergie is aangebracht, zonder de laserstraal
te verstoren. Studies tonen aan dat de pijngevoeligheid van patiënten vermindert. Dit betekent een veel betere
tolerantie van de behandeling.

Specificaties
• Fabrikant: Zimmer MedizinSysteme

• Levels: 9

• Type: Koude lucht spray

• Programma’s: 100

• Gewicht: 60kg

• Power: Max. 1.2kW

Treatment Tube
woven 2/3 meter

Scan met je telefoon
en ontdek alles over
Cryo 7

Treatment Arm

#everybodyloveszimmer
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Medical Spirit of Beauty ®
High-Technology cosmeceuticals
ONZE FILOSOFIE

PRODUCTCATEGORIEËN

Berg Care biedt met haar systemen oplossingen voor

• Cleansers

talloze huidaandoeningen. Samen met de huidverzorging

• Toners

van Medical Spirit of Beauty maken we het verschil in de

• Dieptereinigers

thuisverzorging van cliënten.

• Neutralisatie
• Maskers

Dat kan alleen met high-technology cosmeceuticals.

• Zonverzorgers

Huidverzorging van MSB start waar conventionele

• Actieve serums

huidverzorging stopt- het werkt op de grens van

• Bescherming en afsluiting (sealing)

geneeskunde, maar op gecontroleerde stabiele wijze.
Of het nu gaat om een esthetische behandeling of
postoperatieve zorg. Een uniek concept met
behandelingen voor in de cabine of thuis.

Natural
Peel

26

Pigment
Normalizing Serum

Face Cream
SPF30

HUIDCONDITIES

BESTELINFORMATIE

• Droge huid

Zowel schoonheidsspecialisten als huidtherapeuten werken

• Roodheid of huidirritaties

met MSB. Uniek aan Berg Care is dat we niet werken met

• Pigmentproblematiek

minimale start orders en dat bij implementatie in de praktijk

• Onzuiverheden (acné)

per stuk kan worden besteld. Samen met jou zoeken we

• Lijntjes en rimpels

naar een perfect passend assortiment wat aansluit bij de

• Verlies van elasticiteit

behoeften van jouw cliënten.

• Anti-aging

MEER INFORMATIE?
Bel +31 (0)33 20 122 69 of mail je vraag naar diedejan@bergcare.com. Uiteraard nodigen we je ook graag uit om de producten
te komen ervaren in onze praktijkruimte met de productspecialist.

made in Germany

Scan met je telefoon en ontdek alles over MSB®

Face
Cream

Eye
Cream

Neck
Cream

Liquid
Mask

#everybodylovesmsb
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medische stikstof plasma

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in U.K.

diedejan ter horst
productspecialist

“verbluffende resultaten en zeer breed
in te zetten in je praktijk.”

voor

Indicaties

Voordelen

Meer dan 7 FDA approved indicaties waaronder: actieve acne, intensieve huidverbetering, pigment,

• Non-ablatief dus geen carbonisatie van weefsels

zachte ooglidcorrecties, littekens, huidversteviging (ook lichaam) & psoriasis.

• Draagt bij aan een optimaal microbioom door
ozon formatie op het huidoppervlak

na

• Emissie controle via hand of voetschakelaar
De NeoGen™ EVO behandelt niet op basis van chromofoor maar pakt de volledige huid architectuur in een
enkele sessie aan. Dit geeft je de mogelijkheid om meerdere hulpvragen in een behandeling te adresseren.
Stikstof plasma is non-ablatief en dus ook zeer geschikt voor de donkere huid en complexere huidtypen.
Resultaten blijven jaren bewezen significant zichtbaar. Het biedt een alternatief voor cosmetische chirurgie

• Zeer lage verbruikskosten en interessante
financiële compensatie
• Plasma vorming op basis van medische stikstof,
geen zuurstof

maar dan met minder risico, een kortere minder pijnlijke herstelperiode en zeer goede resultaten.
voor

na

Specificaties
• Fabrikant: Energist Medical Group

• Plasma formatie: in nozzle

• Type: EVO

• Gewicht: c.a. 18kg

• Edelgas: Medische Stikstof 99,99%

• Hertz: 0.5 - 2.5Hz

• Nozzles: 5mm en 25mm afstandhouders

• Energie: 0.5 - 4.0 Joules (low/high)

NeoGen applicator

Nozzle 25mm
0.5-0.8 Joules

Scan met je telefoon
en ontdek alles over de
NeoGen™ EVO

Nozzle 5mm
1.0-4.0 Joules

#everybodylovesneogen
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21 Trans-Dermal
Next Generation
Cosmetics

®

veganistische, milieu- en
diervriendelijke verzorging

ONZE FILOSOFIE
Berg Care biedt met haar systemen oplossingen voor talloze huidaandoeningen.
Samen met de huidverzorging van 21 Trans-Dermal maken we het verschil in de
thuisverzorging van cliënten.

Hoog technologische, veganistische huidverzorging van 21 Trans-Dermal
start waar conventionele huidverzorging stop. Er wordt gebruik gemaakt van
ingrediënten welke ook in behandelcentra voor brandwonden worden gebruikt.
Voegt esthetische behandelingen toe in individuele thuisverzorging.

PRODUCTCATEGORIEËN
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• Cleansers

• Maskers

• Toners

• Lichaam

• Dieptereinigers

• Actieve serums

• Neutralisatie

• Afsluiting (sealing)

HUIDCONDITIES
• Fijne lijntjes

• Hydrateren

• Huid regeneratie

• Exfoliëren

• Anti-aging

• Gevoelige huid met irritatie

• Talgregulatie

BESTELINFORMATIE
Hoofdzakelijk werken schoonheidsspecialisten met 21 Trans-Dermal. Uniek aan Berg Care is dat
we niet werken met minimale start orders en dat bij implementatie in de praktijk per stuk kan
worden besteld. Op maat gemaakte behandelingen voor jou en jouw cliënten, met ondersteuning
van onze specialisten.

MEER INFORMATIE?
Bel +31 (0)33 20 122 69 of mail je vraag naar diedejan@bergcare.com. Uiteraard nodigen we je
ook graag uit om de producten te komen ervaren in onze praktijkruimte met de productspecialist.

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

#everybodyloves21TD
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bodycontouring en huidverbetering

Bereken het maandelijkse leasetarief op www.bergcare.com of bel voor meer

0123

informatie naar +31 (0)33 20 122 69. Wist je dat je online ook direct een
vrijblijvende offerte kunt aanvragen?

Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.
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made in Italy

anke berkers
product specialist & huidtherapeut

Met de 7-days premium behandelboxen heb je alles in huis om
jouw cliënten te kunnen helpen. Wij helpen je graag met het creëren
van de perfecte behandeling.

Indicaties

Voordelen

Striae en cellulite, vetophoping, verslapping, lijnen en rimpels, reduceren vochtophoping en toning.

• Niet invasief
• ‘7-days’ concept inclusief verbruiksartikelen

voor 1

• Contouring met respect voor natuurlijke

na 7

De HR77 Platinum maakt in haar behandeling een combinatie van 4 reeds bewezen
technologieën. Deze combinaties werken in de juiste toepassing complementair ten opzichte
van elkaar. Behandelingen zijn comfortabel en laten snel resultaat zien. Door de gecombineerde

biologische processen
• Complementaire huidverzorging conditioneert de
gehele huid architectuur

technologieën is elke behandeling maatwerk, altijd zonder down-time.

Specificaties
voor 1

na 7

• Fabrikant: Eximia

• Gewicht: c.a. 65kg

• Type: HR77 Platinum

• Hertz: 0.5 - 2.5Hz

• Energie RF: tot 95Watt

• Vacuüm: tot 1,2Atm/BAR

• Golflengte LED: 635nm tot 730nm

• Power RF: tot 1MHz

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

#everybodyloveseximia
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intens gepulseerd licht

Indicaties
Ontharen, oppervlakkige vaatstructuren, pigment
en huidverbetering.
voor

Voordelen

na

• Van toepassing op dermatologisch en esthetisch gebied
De Adéna is een modern multifunctioneel werkplatform

• Het aantal flitsen is op te waarderen op afstand

gebaseerd op intens gepulseerde lichtflits technologie.

• Maar twee handstukken nodig

®

• Super gebruiksvriendelijk
• Ergonomische handstukken

voor

na

Specificaties
• Fabrikant: Eurofeedback

• Spotsize: 7.5cm² (HR),

• Type: Adena - IPL

3.75cm² (SR)

• Applicator: HR 610nm

• Energie: 5 tot 18J/cm²

tot 1400nm (standaard)

• Gewicht: c.a. 28kg

en SR 475nm tot 1400nm

• Pulsduur: 2 tot 100ms

optioneel)

• Pulsdelay: mono en multi

Scan met je telefoon en
ontdek alles over EFB Adena®

De Adéna betreft een occasion systeem.
0123
Medische CE classe II b according to 93/42/EEC Annex IX.

Made

in France

#everybodylovesadena
34

reviews by Google
over service en academy

‘’De service bij Berg Care is top,
je krijgt niet alleen de beste apparatuur en trainingen, maar ook een
echte familie erbij. Berg Care is een bedrijf waar iedereen bij terecht kan en
‘’Ontzettende leuke trainingen gehad.

waar je als startende ondernemer serieus wordt genomen. Daarnaast

Leerzaam en trainers

is de klantvriendelijkheid nergens anders zo goed. Het personeel denkt

met enorm veel kennis.

goed met je mee als je ergens tegenaan loopt en per regio is er

Fijn bedrijf.’’

een vaste aanspreekpunt wat het gemakkelijker maakt

- annelies

om vragen en casussen te bespreken.
Nogmaals ik kan mij geen beter bedrijf
wensen dan Berg Care.’’
- geetanjalie

‘’Al jaren klant bij Berg Care.
Jarenlang super tevreden over het onderhoud en
service van mijn ipl machine. Berg Care is altijd eerlijk en oprecht over reparaties
of aanschafmogelijkheden van apparatuur. Ze weten hoe de wet en regelgeving is
binnen beauty Nederland. Geven goede scholing v.w.b. diverse specialiteiten,
die zelfs skin geregistreerd zijn. Zij hebben door dit alles
bij mij een vertrouwen gewekt, waardoor ik begin
dit jaar overgestapt ben naar een diodelaser,

‘Fijn bedrijf.

de MeDioStar van Asclepion, verkrijgbaar

Goede trainingen. Uitstekende support. Erg

bij Berg Care!”

tevreden. Meedenkend en behulpzaam.

- hetty

Gemoedelijk
en vriendelijk.

‘’Zo ontzettend blij met de MeDioStar Laser.

Super!’’

Bij Berg Care zijn ze ontzettend vriendelijk

- sylvia

en geven ze een hele goede begeleiding.
Ben blij dat ik bij de
Berg Care Family hoor!’’
- carola

Benieuwd naar wat anderen over ons zeggen of zelf graag een
review achterlaten? Dat kan! Ga naar google.com, type ‘Berg Care’
en bekijk aan de rechterzijde alle reviews van onze familie.
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product specifiek en geaccrediteerde scholingsdagen

Product specifieke training

ADAP scholingsdagen

SKIN scholingsdagen

Theoretische als praktische ondersteuning bij Berg Care

Onafhankelijke scholingsdagen met betrekking tot

Onafhankelijke scholingsdagen met betrekking tot

producten zoals systemen en skin care.

systeem behandelingen op basis van indicaties voor

systeem behandelingen op basis van indicaties voor

huidtherapeuten.

schoonheidsspecialisten.

Meer informatie over onze product specifieke

Bekijk de onderwerpen en scholingsdata op

Bekijk de onderwerpen en scholingsdata op

trainingen? Bel +31 (0) 33 20 122 69. Aanmelden kan

www.bergcare.com of scan de QR-code gemakkelijk

www.bergcare.com of scan de QR-code gemakkelijk

direct online of telefonisch.

met je telefoon. Actuele scholingsdata is tevens te

met je telefoon. Actuele scholingsdata is tevens te

vinden via PE-online. Aanmelden kan direct online of

vinden via PE-online. Aanmelden kan direct online of

bel +31 (0) 33 20 122 69.

bel +31 (0) 33 20 122 69.

!
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!

Middels de ADAP

Middels de SKIN

scholingsdagen kun

scholingsdagen kun

je tot wel 18,5 KP-

je tot wel 12 SKIN-

punten behalen.

punten behalen.

Wat is de Berg Care ‘Experience’ op scholingsdagen?
Na jouw aanmelding gaan we direct voor je aan de slag. Uiteraard ontvang je een
aanmeldbevestiging en neemt een van onze officemanagers telefonisch contact met je
op. Zij inventariseert specifieke wensen en behoeften op gebied van facturatie, maar wil
voornamelijk weten wat ze voor lekkers voor je kan bereiden in de lunchpauze. De dagen
vullen we met maximaal 8 deelnemers zodat we kunnen sparren maar toch intiem blijven.

Uiteraard ontvang je na deelname altijd een bijzonder certificaat en verrassing, kortom:
• Inclusief lekkere lunch
• Gratis parkeren (wij bieden oplaadmogelijkheden voor hybride- of elektrisch voertuigen,

geef dit even door zodat we een plekje voor je kunnen reserveren)
• Inclusief uitgebreid naslagwerk en de powerpoint presentatie
• Groot leerrendement door netwerken met deelnemende collega’s
• Huiswerk en toetsuitslagen zijn direct zichtbaar
• Bij accreditatie worden punten binnen enkele werkdagen toegekend via PE-online
• Er is een grote social-wall aanwezig voor het maken van super leuke foto’s!

Op onze website bieden we ook veel korte gratis kennisclips aan in de vorm van webinars
en lees je meer algemene informatie in onze blogs.

Alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot innovaties, evidence en updates vanuit
onze leveranciers lees je in onze nieuwsbrief. Ontvang jij deze al? Meld je snel aan via
bergcare.com of bel naar +31 (0) 33 20 122 69.

#succesvolkennisdelen
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berg care family
Wij helpen jou groeien!

Onderhoud

Berg Care is een familiebedrijf dat met vrienden en gelijkgestemden

• Zorgdragen voor onderhoud en het behoud van een medische CE

wordt voortgezet. Net zoals bij je echte familie kun je ons bellen

NEN gecertificeerde onderhoudsmonteurs

als je ons nodig hebt, dus niet midden in de nacht maar wel op

• In het bezit van ‘Keurmerk Medische Apparatuur’

zaterdag of zondag bijvoorbeeld. Familie is in onze ogen informele

• Technische software ondersteuning op afstand

toegankelijkheid. Het contact is vertrouwd, altijd eerlijk en gericht op

• Afspraak geautomatiseerd in te regelen via het online portal voor

elkaar helpen in de breedste zin van het woord. Altijd benaderbaar zijn.

onderhoud en service

Het horen bij onze familie is overigens niet afhankelijk van de aankoop

• Service Level Agreement biedt een passende oplossing voor

van een van onze diensten of producten. Iedereen voor wie we wat

service en onderhoud na het implementatieproces

kunnen betekenen ervaart automatisch het familiegevoel.

Wat kun je nog meer verwachten van de Berg Care Family?

Service

• We organiseren jaarlijks een Family Day waarin je in

• Snelle service door eigen NEN gecertificeerde technische dienst

contact komt met andere gebruikers en op deze

• In-house technische ruimte

manier ervaringen deelt en je netwerk vergroot.

• Tijdelijk leensysteem beschikbaar

• Je krijgt toegang tot de online Family Portal zodat

• Breng- en haalservice bij calamiteiten

je behandelingen eenvoudig implementeert binnen

• Het gereedmaken van systemen voor een vlotte uitlevering

je praktijk.

• Verhuisservice inclusief het uitvoeren van een controlemeting

• Bij behandelvragen of voor intensieve

praktijkondersteuning staat jouw Berg Care buddy
altijd tot je beschikking.
• Geaccrediteerde scholingsdagen geven je de

mogelijkheid om te groeien als professional in
combinatie met punten voor het register.

Goed om te weten dat het inruilen van systemen altijd bespreekbaar is. We delen altijd
onze kennis in een oriënterende fase en hebben al veel collega’s kunnen ondersteunen en
begeleiden bij de aankoop van nieuwe producten. Bel +31 (0)33 20 122 69 of mail je vraag
naar office@bergcare.com

#bergcarefamily
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reviews by Google

‘’Inmiddels ongeveer
een maand geleden de

over service en academy

Mediostar Monolith Diode laser
aangeschaft bij Bergcare. Het is altijd even spannend om met
iets nieuws te gaan werken. Na het afnemen van een online assessment
ben ik een dag op training geweest. Eerst een ochtend theorie en vervolgens praktijk. Hier werd veel

‘Top bedrijf! We zijn erg

tijd en aandacht aan geschonken zodat ik al mijn vragen kon stellen die ik nog had. Wat mij opviel

blij en trots dat we met hun top apparatuur mogen

was dat er veel aandacht wordt geschonken aan hygiënisch en het zeer zorgvuldig werken. Duidelijke

werken. We kunnen altijd op Berg Care rekenen, zowel

protocollen worden gehanteerd voor jouw zelf als behandelaar alsook voor cliënten en dat vind ik

inhoudelijk als commercieel.

zeer belangrijk en mag niet ontbreken bij het afschaffen van een laser systeem.

Erg professioneel & kwaliteit gericht.

Naast dit alles krijg ik ook thuis in mijn praktijk nog hele fijne ondersteuning.

Ze helpen ons ook om

Als ik ergens tegen aanloop kan ik dezelfde dag nog met iemand

groter te worden.’’

corresponderen en kijken we samen naar de mogelijkheden.

- kasia

Kortom een super bedrijf, vakmanschap, zeer klantvriendelijk,
heel behulpzaam en duidelijk en eerlijk. Aanrader!’’
- marlinda

‘’Wat een ontzettend
mooi en fijn bedrijf. Vooral de mensen die werkzaam
zijn bij Berg Care zijn toppers! Van huidtherapeut tot
bezorgers ze zijn allemaal fantastisch! En wat helemaal
super is, is dat je echt bij een Familie terecht komt,
als ik vragen heb kan ik ze altijd stellen wat

‘’Het klopt gewoon. Vanaf het eerste

heel fijn is aangezien ik net ben gestart

telefonisch contact, onze ontmoeting,

met de MeDioStar laser! Gewoon top!’’

de begeleiding die daarop volgde.

- sharon

Zo wil je het hebben.’’
- jasmin

‘’Super fijne en professionele begeleiding.
Een bedrijf met alle kwaliteiten in huis. Een
prettig “family” contact en wij zijn natuurlijk
ontzettend blij met de
NeoGen en MeDioStar!’’

Benieuwd naar wat anderen over ons zeggen of zelf graag een
review achterlaten? Dat kan! Ga naar google.com, type ‘Berg Care’
en bekijk aan de rechterzijde alle reviews van onze familie.

- nicole
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(vlnr) Diedejan, klinisch trainer en productspecialist; Eve, office manager; Folkert, financieel specialist; Anke, huidtherapeut en klinisch trainer; Guus, projectmanager;
Diba, huidtherapeut en marketingmanager; Sonny, service engineer extern; Emiel, CEO; Renske, office manager en service engineer intern.

for every body who really cares

