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Met meer dan 40 jaar ervaring heeft Asclepion zich
inmiddels bewezen in 70 verschillende
landen. Door meer dan 10.000 gebruikers zijn
er meer dan 5.000.000 behandelingen uitgevoerd.

medical and esthetic technology

+31 (0)33 20 122 69
info@bergcare.com

for every body who really cares
*

Genoemde prijzen zijn exclusief btw
zet- en drukfouten zijn voorbehouden
de algemene voorwaarden zijn van toepassing

upgrade uw systeem op ieder moment
met nieuwe behandelingen

snelste, krachtigste en meest
veelzijdige diodelaser

multifunctionele diodelaser
voor de veeleisende
specialist

de MedioStar® beschikt over een
EG-verklaring en medisch CE

for every body who really cares
for every body who really cares

een allround concept

vijf exclusieve behandelingen in één systeem

resultaten van de MeDioStar ®
Asclepion Laser Technologies

monoliths

Met de Asclepion MeDioStar® high-power diodelaser heeft u een allround specialist in handen. Hij biedt de allernieuwste
technologieën voor kwalitatieve en efficiënte behandelingen. Door het gebruik van een gecombineerde golflengte

De kracht van de MeDioStar® ervaart u door er mee te werken.

is het mogelijk huidtype 1 t/m 6 te behandelen. Met zijn 5000Watt en 360° koeling is het de krachtigste en koelste
diodelaser op de huidige markt.

De lichtgewicht Monoliths zijn ontworpen om efficiënt,
verschillende behandelingen uit te voeren. Verkrijgbaar in
4 maten met een spotsize oplopend tot maar liefst 10cm2,

De MeDioStar® geeft definitieve haarreductie, pakt pigmentlaesies aan, stimuleert collageen aanmaak en vermindert
acne. Tevens zijn er opties beschikbaar voor het verwijderen van vaatlaesies.

verjonging

Asclepion Laser Technologies werkt nauw samen met artsen, klinieken en universiteiten om technologieën te verbeteren

Na ruim 40 jaar ervaring als fabrikant in de

Stimuleer de aanmaak van neocollageen door middel van

om hun effectiviteit en veiligheid te beoordelen en om de toepassing ervan te verbeteren. In klinische studies worden

ontwikkeling van innovatieve lasertechnologieën

de diodelaser. In slechts enkele behandelingen wordt

wetenschappelijke vragen beantwoord in een gecontroleerde omgeving. Dit zorgt voor de best mogelijke resultaten

heeft Asclepion zich inmiddels bewezen

de huid langdurig verstevigd, geperfectioneerd in structuur

voor zowel de gebruikers als de cliënten.

in meer dan 70 landen. Door uitstekende
samenwerkingsmodaliteiten organiseert

en egaler van kleur.

Asclepion in samenwerking met Berg Care®

de snelheid tot 20Hz en een kracht tot maar liefst 5000Watt
maakt het de MeDioStar® tot de snelste, krachtigste en meest

pigmentlaesies

jaarlijks een ‘factory tour’ voor praktiserend

veelzijdige diodelaser op de huidige markt. De Monoliths gaan

Uw diodelaser kunt u gebruiken voor het effectief aanpakken van

professionals. Dit houdt in dat Berg Care®

tot wel 20 miljoen shots mee!

pigmentlaesies op gelaat en lichaam. Denk hierbij aan de
voor

welbekende zon- en ouderdomsvlekjes.

na

voor

professionals de gelegenheid biedt om de

teleangiëctasieën
na

voor

na

€ 54.990,-

acne

productontwikkelaars en/of praktiserend artsen.

hemoglobine) en een optioneel 760nm Alexandrite of 1060nm YAG

Zet de MeDioStar® in om de uitbraak van acne te verzachten

wavelength is iedere huid- en haarkleur en haardikte tot in perfectie

en de huid sneller te laten vernieuwen. Een van de eerste

te behandelen.

Monolith S per stuk

€ 12.990,-

Monolith M per stuk

€ 13.990,-

Monolith L per stuk

€ 18.990,-

vaatlaesies

Monolith XL per stuk

€ 22.990,-

Het speciaal ontwikkelde 940nm VAS handstuk voor de behandeling

VAS per stuk

€ 14.990,-

van vaatlaesies maakt de MeDioStar® een allrounder. Met deze

ALX per stuk

€ 14.990,-

specialist zijn laesies tot 3mm te behandelen op lichaam en gelaat.

Powerline L per stuk

€ 24.990,-

Powerline YAG per stuk

€ 24.990,-

stappen naar een perfecte huid die in balans is.
multiple eruptive angioma
voor

huidverbetering
na

voor

venous lake
na

voor

na

€ 690,-

neem contact met ons op voor meer informatie via +31 (0)33 20 122 69.

diedejan ter horst

opties

productspecialist & klinisch trainer

De mogelijkheden voor uw onderneming zijn uniek.
Onze systeemoplossingen worden daarom op maat gemaakt zodat u maximaal rendement haalt.
ALX
1,4cm2

VAS
0,12cm2

Monolith
S
1cm2

fabriek te bezoeken. Uiteraard met unieke
theoretische en praktische scholing door

Door de combinatie wavelength van 810&940nm (melanine en

Financial Lease o.b.v. 60 maanden na acceptatie € ±1065,-

Draadloos bluetooth voetpedaal per stuk

overbeharing

haarreductie

opties en prijzen
MeDioStar inclusief Monolith M en 2 jaar garantie

spider nevus

Monolith
M
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Monolith
L
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Monolith
XL
10cm2

PowerLine
L
3cm²

PowerLine
YAG
3cm²

hygiëne
caps

