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Anti-Aging én afslanken tegelijkertijd, zónder operatieve ingrepen… 

• • • • • • • • • • • 

Body Wish introduceert de revolutionaire Q-Med Collagen BodyWave!  

Body Wish uit De Meern introduceert met trots tijdens de 

komende Beauty Salon Dimensions (van 13-15 september 2008 in 

de Jaarbeurs te Utrecht) met de Q-Med Collagen BodyWave een 

revolutionair nieuw apparaat. Dit is qua techniek gebaseerd op 

de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van 

effectieve anti-aging, intensief afslankende én 

contourverbeterende behandelingen. Kom naar de beurs en 

ontdek deze ongekende, non-invasieve methode, welke een 

jeugdherstellende lichttherapie combineert met geavanceerde 

bodyshaping! Dit, om er in enkele sessies van slechts 10 à 15 

minuten jaren jonger én strakker uit te zien, zónder pijn, 

ongemak, chirurgie of injecties! 

 

Quadra Medical (Q-Med), het vooruitstrevende Italiaanse topmerk, 

staat internationaal bekend vanwege haar geavanceerde apparatuur. 

Het bedrijf combineert de nieuwste effectieve 

schoonheidsbehandelingen met up-to-date wetenschappelijke én technische inzichten. Alleen op die 

manier ontstaan spraakmakende nieuwe apparaten die er op een non-invasieve wijze voor zorgen, dat 

het meest optimale uit iemands natuurlijke schoonheid kan worden gehaald. Body Wish uit De Meern is 

de exclusieve distributeur van de Q-Med apparatuur voor Nederland! 

 

Q-Med BodyWave…the successtory continues! 

Zo introduceerde het bedrijf enkele jaren geleden reeds de inmiddels 

befaamde Q-Med BodyWave, het apparaat dat de luxe van sporten, 

afslanken en tegelijkertijd bruinen in slechts 10 minuten per sessie 

combineert. Maar, het succesverhaal wordt vervolgd anno 2008!De 

splinternieuwe Q-Med Collagen BodyWave belooft hét nieuwe 

succesnummer van de toekomst te gaan worden, waarbij anti-aging 

én afslanken op een ultrageavanceerde wijze worden gecombineerd! 

Body Wish heeft hiermee wederom een voor Nederland unieke 

primeur op het gebied van de allernieuwste beautybehandelingen 

voor een jeugdig (anti-aging) én slank (slimming)lichaam! 

 

Bindweefsel, het elastische netwerk van onze huid 

Bindweefsel is het netwerk van ons lichaam dat bestaat uit cellen en 

de zogeheten ‘extracellulaire matrix’(ECM). Ineengevlochten als een 

net dient het als een elastisch membraan voor de ondersteuning 

tussen onder andere weefsels en cellen, organen, huid, beenderen, 

wanden van bloedvaten, kraakbeen, pezen en gewrichtsbanden. 

Collageen is een integraal onderdeel van het bindweefsel. Deze 

huideigen bouwstof komt op veel plaatsen voor in het gehele lichaam. 

Bindweefsel wordt zachter en losser na verloop der jaren. Deze 

afname van het lichaamseigen collageen wordt zichtbaar in de vorm 

van fijne lijntjes en rimpels in de huid van onder meer het gezicht en 

het decolleté. Degradatie van collageen en elastische vezels is deels 

een gevolg van veroudering en de invloeden van externe factoren. De 

Q-Med Collagen BodyWave richt zich door middel van een unieke 

vorm van lichttherapie op het collageen in de huid. 

 

Geavanceerde fototherapie én fitness in één! 

De Q-Med Collagen BodyWave bevat een speciale, zogeheten 

‘Collagen High Performance Lamp’. Deze lamp geeft géén UV- straling en is ook géén laser, maar deze 

werkt op basis van geavanceerde fototherapie! Deze unieke techniek werkt bij normaal daglicht op 633 

nanometer en zorgt voor een optimale straling. Dit is zeer belangrijk, omdat de uitgekiende lichtfrequentie 

uit deze unieke huidverbeterende lamp het collageen in de huid helpt te stimuleren. Dankzij de 

geïntegreerde ‘Beauty Vibro Plate’ die zich tevens in de cabine van de Q-Med Collagen BodyWave 

bevindt, wordt de microcirculatie van het gehele lichaam verbeterd. Dit alles gebeurt tijdens een pittige 

fitness- workout, welke in verhouding niet veel inspanning vergt voor het ongekend afslankende en 

contourverstevigende resultaat dat deze genereert! 

 

In slechts 10 minuten/sessie werken aan een jeugdig, slank én gestroomlijnd lichaam! 

Een sessie in de nieuwe Q-Med Collagen BodyWave bedraagt slechts 10 tot 15 minuten voor 

respectievelijk €15,00 en €20,00 per keer! Een reeks van behandelingen met de Q-Med Collagen 

BodyWave bestaat veelal uit een kuur van ten minste 8 weken. De resultaten zijn spraakmakend! Fijne 

lijntjes en rimpels verminderen zichtbaar doordat er dankzij de anti-aging fototherapie nieuwe 

collageenvezels in de huid worden aangemaakt. De afslankende functie van de geïntegreerde ‘Beauty 

Vibro Plate’ zorgt er tegelijkertijd voor, dat de huid steviger en gladder wordt, meer spankracht krijgt en 

dat de contouren beduidend beter gestroomlijnd worden! Kortom: Een gouden combinatie voor een 

lichaam en huid in absolute topconditie, zónder interventie van de plastisch chirurg of Botoxinjecties! 

 

Membrasin, ‘beautyfood’ voor een 

mooie (lippen)huid van binnenuit  

Jumpsuits zijn hot!  

Supersnel mooi lang haar met de 

Nisim F.A.S.T.-kuur  

Evian yourself!  

Nu in de bioscopen: ‘Coco avant 

Chanel’!  
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[ Terug ]  

Nog meer nieuws! Weg met cellulite dankzij de Deep KinetiCell van That’so Pure Body 

Om het huidverstevigende effect van de Q-Med Collagen BodyWave te intensiveren, introduceert Body 

Wish tevens de nieuwe Deep KinetiCell van het merk That’so Pure Body(€24,00/200ml). Dit nieuwe 

generatie anti-cellulite product werkt met behulp van zogeheten ‘kinetische energie’. Wanneer de 

mousseformule wordt aangebracht op de huid, ervaart men een intens verfrissend en aangenaam 

‘bruisend’ gevoel. Zodra de bodymousse in contact komt met de natuurlijke warmte van de huid, komen er 

ingesloten natuurlijke, lage druk- gassen vrij. Door deze zogeheten ‘kinetische energie’ van de 

bestanddelen wordt de werkzaamheid tegen cellulite intensief versterkt. De hoge frequentie trillingen van 

Deep KinetiCell zorgen ervoor, dat de poriën van de huid door de vibraties worden vergroot. Op deze 

manier krijgt de bodymousse de kans om nog beter door te dringen tot de cellen van de onderhuid, dáár 

waar het probleem zich dus daadwerkelijk bevindt. Eenmaal bij de kern van het probleem aangekomen, 

zullen de speciale vetafbrekende ingrediënten waaronder cafeïne, carnitine, klimopextract en 

zeewierextracten de cellulite doelgericht en met succes aanpakken. Het resultaat? Een mooie, gladde en 

putjesvrije lichaamshuid! 

 

Distributie en meer informatie 

De apparatuur van Q-Med Italië wordt exclusief op de Nederlandse markt gebracht door het bedrijf Body 

Wish uit De Meern. De revolutionair nieuwe Q-Med Collagen BodyWave wordt geïntroduceerd op de 

komende Beauty Salon Dimensions die van 13 t/m 15 september 2008 plaatsvindt in de Jaarbeurs te 

Utrecht. 

 

Consumenten en andere geïnteresseerden kunnen kijken op de website http://www.bodywish.nl/ voor 

meer informatie. Ook kan men contact opnemen met Body Wish via telefoonnummer: 030- 6585250. 
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