ONTDEK ONZE
REVOLUTIONAIRE EN PIJNLOZE
BIOFEEDBACK BEHANDELING

Superboost de huid!
Het Superboost-toestel maakt het mogelijk om de huid door
te dringen door gebruik te maken van de haarfollikels als
geleiders. Op deze manier worden snel en pijnloos actieve
substanties door de huidadnexen gesluisd, om via deze weg
de diepere lagen van de epidermis en de dermis te bereiken.
De haarfijne openingen aan de uiteinde van de disposable
tip maken deze infiltratie mogelijk en zijn het resultaat van
het uniek design. Deze methode heeft bewezen resultaten.

1.

Een activering van de gezichtsspieren die door veroudering lui

2.

Een oplossing voor huidveroudering, fijne rimpels, oog-en

zijn geworden en gaan doorzakken. Duurzaam verouderen.

wenkbrauwlifting, onregelmatige huid, grove poriën, acné,
huidspanning en veel meer.

3.

4.

5.

Zeer resultaat-gericht met een prachtig natuurlijk effect.

Het is voor veel schoonheidssalons bijzonder winstgevend
om Superboost behandelingen aan te bieden.

Nu ook met haar-ondersteunende behandelingen.

‘Superboost laat de huid van jouw klanten er natuurlijk en
jong uitzien zonder spierontspanners, fillers of invasieve
lasers! Dit is perfect mogelijk dankzij de combinatie van
twee pijnloze innovatieve technologieën.’
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JET-STREAM

B ELEKTROSTIMULATIE

Hier begint de eigenlijke

Met behulp van elektrostimulatie

Superboost-behandeling:
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actieve stoffen worden in de

impulsen. Hierdoor worden ze niet

huid gebracht via een naaldloze

alleen steviger en strakker maar

injectie met jet-stream, terwijl

wordt er in het gelaat meer volume

het diepere, overtollige vuil

gecreëerd. De huid en de spieren zijn

uit de poriën wordt gehaald.

immers nauw verbonden met elkaar.

De huidkanalen vullen zich op

Een 100% natuurlijke techniek,

deze manier met de AnubisMed

gebaseerd op de regeneratie van ons

cocktails aan de noden

lichaam door het boosten van de

van de huid.

neurofeedback mechanismen.

Zeer resultaat-gericht
met een prachtig
natuurlijk effect!
Superboost geeft jouw klant de zachtheid van een cosmetische
verzorging met de impact van een medische behandeling. De
mogelijkheden zijn zeer gevarieerd en zeer uitgebreid, deze
behandeling kan voor veel worden ingezet:
Huidverjonging
Verminderen van (fijne) rimpels
Oog- en wenkbrauwlift
Onregelmatige huid
Grove poriën
Acné
Haarverbetering (versterking +30%)
De huid wordt dikker, elastischer en gaver. Acné, rimpels, donkere
kringen en pigmentaties worden op een natuurlijke wijze tot in de
diepte aangepakt.

‘Met de Superboost-methode
dringen de verschillende medische
AnubisMed cocktails pijnloos door
tot in de diepste zones van het
haarzakje en zweetkliertje’

Resultaat
garantie!

Original
Tavger machine

Binnen 8
0 tot 100
behande
lingen
heb je jo
uw appa
raat
terugver
dient!

JOUW VERDIEN-MODEL
KOSTPRIJS

Tip + cocktail

€

5 tot 10 per behandeling

€

150 tot 195

CONSUMENTENPRIJS

Behandeling (50 min)

Per zone € 150 tot 195, Handen € 100, Acne € 80
SPECIAL ANUBIS CARE SERVICES

2 dagdelen opleiding door Superboost expert
Ondersteuning pers & ondersteuning social media
1 dag Superboost expert voor een launching-event in je salon

PRIJSLIJST (prijzen excl btw)

APPARATUUR
ISB01

SuperBoost Mesostrip D		

€ 9.999,99

FG00019

BioFeedback BioRef Device		

€ 3250,00

ACCESSOIRES
AF250-01 Tips – infusions BOX

96 st.

€ 299,30

FG00007

12 st.

€ 75,00

50 st.

€ 71,50

Siliconen tips BioFeedback Bioref

1100020.1 Electrode pad | voor BioFeedback Bioref

ASS00024 Ejecktot | omkeerder Mesostrip D		

€ 99,80

LEASE
Lease v.a. 		
*Op 60 maanden, mits goedkeuring krediet comité

p.m.

Word jij de énige echte
Superboost-expert in
jouw regio?
Anubis Care geeft jou nu de kans om jouw regio te
claimen! Wil je meer info of een proefbehandeling?
Wees er snel bij en maak een afspraak! De plaatsen
zijn beperkt. Bel:

+32(0)3 647 3612

€ 284,88

tie
In combina s
ktail
met de coc
van

PRIJSLIJST (prijzen excl btw)

ANUBIS MED

AM000000ASB

Skin Brightening Cocktail

5u

10ml

€ 99,00

AM000000ASR

Skin Rejuvenating Cocktail

5u

10ml

€ 99,00

AM000000ASG

Skin Regenerating Cocktail

5u

10ml

€ 139,00

AM000000AHL

Hair Cocktail

5u

10ml

€ 89,00

AM000000AHR Hair Renewing Cocktail

5u

10ml

€ 139,00

AM000000ALR

Lipo Reducing Cocktail

5u

10ml

€ 49,00

AM000000ASH

Skin Hyaluronic Cocktail

5u

5ml

€ 69,00

AM000000ASL

Skin Lifting Cocktail

5u

10ml

€ 69,00

AM000000PEN

SkinPen

Skin Pen

3 heads

€ 240,00

AM000000EAG

Head Replacements SkinPen 10u

doos

€ 49,00

AM01010250

Skin Preparer		

250ml

€ 16,95

AM59010500

Post-Repair Calming Mask		

500ml

€ 58,95

AM02030015

HA+ Hyaluronic Eye Contour		

15ml

€ 19,95

AM02010050

HA+ Hyaluronic Cream 		

50ml

€ 29,95

AM02020030

HA+ Hyaluronic Serum 		

30ml

€ 24,95

AM02010250

HA+ Hyaluronic Cream 		

250ml

€ 39,95

AM76010075

AnubisMed 50+ 		

75ml

€ 18,95

AM49010150

Lipo Reducing Cream 		

150ml

€ 29,95

Geef jouw gelaat
de ultieme workout.
Door middel van
de Superboosttechniek bereik
je verbluffende
resultaten.
#Getyourfaceinshape

Ervaar het zelf!
Bezoek www.anubiscare.be of neem contact op via

info@anubiscare.be
+32(0)3 647 3612

Afspraak maken?
Scan de QR-code en maak hier
jouw afspraak voor een intake
of een proefbehandeling.

Bekijk ook onze socials:
Bezoek Anubis Care op Instagram
of Facebook en bekijk de
ervaringen van influencers

/anubiscare

