
Partner voor

huidprofessionals

cosmetische producten - specialistische apparatuur



WELKE AANPAK SLUIT HET BESTE AAN BIJ 

JOUW VISIE OP BEHANDELEN?

 
 Als huidprofessional kies je liever voor een leverancier met expertise, ervaring 

en een persoonlijke aanpak.

 

Wij zijn importeur en leverancier van esthetische behandelsystemen en medische

hulpmiddelen waarbij wij ons onderscheiden en specialiseren op het gebied van

huidverbetering en huidverjonging, bodycontouring en ontharing.

 

Wij selecteren al jaren de betere apparatuur en producten die 

het maximale resultaat geven.



Op behandelenVISIE

JARENLANGE ERVARING

SURE Medical is partner en totaalleverancier voor de professionele 

schoonheidsspecialist en huidtherapeut. Wij hebben jarenlange ervaring in huis op het

gebied van huidverbetering, het werken met cosmetische producten en -apparatuur en het

trainen van onze klanten. 

Ons enthousiaste team ondersteunt haar klanten op het gebied van verkoop, marketing en

andere zakelijke vraagstukken. 

Dit gebeurt niet alleen bij ingebruikname van onze lasers of andere apparatuur, maar ook in

de jaren daarna met nascholingen of follow-ups op eigen locatie.

Waar je mee werkt en hoe je behandelt hangt van jou als behandelaar af. Door daarin samen

op te trekken leren wij jouw mogelijkheden goed kennen en kunnen we daarop aansluiten

met passende producten. 

SERVICE DIE VERDER GAAT  



VOOR ELKE VRAAG 

DIE JE HEBT

Ons team bestaat uit

gepassioneerde en gedreven

medewerkers met ieder zijn

eigen specialiteiten en

kwaliteiten. Wij hebben een

brede kennis van de

Cosmetische / Esthetische

markt omdat we klanten

hebben binnen alle discipline:

Schoonheidsspecialisten met

een focus op huidverbetering,

Huidtherapeuten, Cosmetisch

artsen en Plastisch Chirurgen. 

 

Training en het delen van

kennis staat voorop, voor jou

maar ook voor jouw klanten.

Indien de vragen te specifiek

zijn hebben we korte lijnen met

artsen en medisch support

team van de producent,

waardoor we je altijd binnen

korte tijd kunnen voorzien van

gericht advies.

DESKUNDIGHEID 

DIT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN

VOOR ELK PRODUCT

 DAT JE KOOPT

Voor jou als specialist en voor

jouw cliënten telt alleen het

allerbeste resultaat dat je met

een systeem of met

hoogwaardige

behandelproducten kan

behalen.

 

Als leverancier leveren wij

alleen systemen en

producten van hoge kwaliteit

met klinische en

wetenschappelijk bewezen

technieken. 

We denken graag met je mee

over de groeimogelijkheden

en om tot een goed aanbod

te komen voor jouw klanten.

RESULTAATGERICHT 

BIJ ELKE KEUZE 

DIE JE MAAKT

Wij adviseren en begeleiden

je bij het maken van een

keuze voor de aanschaf van

een systeem of producten.

Ook na de aanschaf staan wij

voor je klaar. We bieden je

maximale begeleiding door

het geven van o.a.

praktijkgerichte training maar

ook door het aanreiken van

marketing en technisch

support.  

 

Je hebt regelmatig contact

met onze enthousiaste

medewerkers die zich écht

betrokken voelen met zowel

jou als jouw praktijk. 

Wij denken niet in problemen

maar in oplossingen!

BETROKKEN 



ONZE

PRODUCTLIJNEN



ONTDEK ONS AANBOD

ASSORTIMENT

Ons assortiment bestaat uit

kwaliteitsproducten met

bewezen technieken, die wij

rechtstreeks inkopen bij de

fabrikant.

FOCUS

Onze focus ligt op het aanbieden van

een totaalconcept en de mogelijkheid

om behandelingen uit te voeren waar

ook verschillende behandelmethodes

gecombineerd kunnen worden.



LASER
& IPL
APPARATUUR

Ultra moderne techniek

Medisch gecertificeerd

Uitstekende service & onderhoud

Incl. training

Gratis adviesgesprek 

Professionele begeleiding door ervaren 

Laser- & IPL-specialist

Door het brede aanbod van vier verschillende high-end

apparaten, hebben wij voor iedere huidprofessional het juiste

behandelsysteem; van Diode lasers voor ontharing tot

volledige werkstations voor esthetische behandelingen.

Geïnspireerd om betere resultaten te leveren, een nieuwe

norm te zetten voor kwaliteit en veiligheid, met apparatuur die

voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en de nieuwste

technieken.



MICRO
NEEDLING
THERAPIE

Microneedling therapie is een behandelmethode waarbij

met behulp van een speciale naaldtechniek microscopisch

kleine gaatjes in de huid gemaakt worden. De gaatjes zijn

niet zichtbaar maar prikkelen de huid om het natuurlijke

herstelproces te activeren.

Solutions 

De geavanceerde Dermica Solutions, met hoge

concentraties aan actieve werkstoffen, verhogen de

effectiviteit van de behandeling voor betere en snellere

resultaten. 

 Een Dermica Goldpen behandeling in combinatie met de

geavanceerde Dermica Solutions komt tot in de diepste

lagen van de lederhuid om de natuurlijke productie van

collageen en elastine te stimuleren.

Dermica GoldPen 

De GoldPen is  één van de meest geavanceerde geautomatiseerde

fractionele micro-needling apparaten, met een krachtige motor en

verstelbare naaldlengte. Door de automatische, verticaal vibrerende

naaldjes en instelbare diepte, is het mogelijk de behandeling aan te

passen aan ieders individuele behoefte en is mogelijk ook moeilijk

bereikbare gebieden te behandelen, zoals rond de ogen, lippen en op de

neus.



NO
NEEDLE 
BIOREVITALISATIE

Dé nieuwste behandeltrend, directe oppepper

voor de huid en natuurlijke anti-aging

behandeling.

Een nieuwe behandelmethode zonder gebruik

van naalden met direct zichtbaar effect!

Deze gepatenteerde formule heeft een volledig

andere werking als een peeling of algemeen

gebruikte skin boosters. De doorbraak is de unieke

samenstelling door trichloorazijnzuur (TCA) te

combineren met waterstofperoxide (H2O2) op een

zeer nauwkeurig PH-niveau. De twee stoffen werken

op cellulair niveau op elkaar in en geven de huid een

ongekende revitalisatie zonder de huid te

beschadigen.



COSME
CEUTICALS
MINERALE MAKE-UP

De best mogelijke synthetisch geproduceerde

ingrediënten worden gecombineerd met de beste

ingrediënten uit de natuur. Door meerdere

bestanddelen te combineren in een dagelijkse

huidverzorgingsroutine werken deze in synergie met

elkaar om de huid op elke leeftijd doelgericht te

verbeteren.

Geformuleerd volgens de 

CLEAN SCIENCE filosofie van Terri Vinson 

met hoog geconcentreerde ingrediënten.



PLASMA
TECHNIEK

DAS-Plasma is een cosmetisch behandelapparaat dat
werkt op basis van plasma. Deze innovatieve en
volledig veilige behandelmethode is ideaal voor het
behandelen en verwijderen van esthetische en
dermatologische huidindicaties.

DAS-plasma maakt gebruik van een 
laag voor laag-techniek en behandelt alleen het
huidoppervlak, zonder te snijden!
Doordat een DAS-plasma behandeling de huid niet
doorboort is een DAS-plasma behandeling een
uitstekend alternatief voor veel minimaal invasieve
ingrepen.

ooglidlifting
rimpelvervaging
kraaienpootjes
verwijdering overtollige huid
huidverstrakking
vermindering van lijntjes rondom de mond en
op de bovenlip
behandeling van actieve acne
verwijdering van huidoneffenheden als
fibromen, angiomen, pigmentvlekken,
ouderdomswratten, striae, etc.



ZUURSTOF
DOORLATENDE
FOUNDATIONS & MOISTURIZERS

Ademende tweede huid

De foundations en moisturizers van Oxygenetix zijn
speciaal ontworpen om de huid in optimale conditie te
brengen. Door de unieke samenstelling van
ingrediënten en werkstoffen voorziet Oxygenetix de
huid van een constante en intensieve zuurstofboost.

Het is de enige foundation die essentiële zuurstof
aantrekt en de zuurstofopname in de huid verhoogt,
ook wanneer je geen make-up draagt. De huid wordt
gezonder en vitaler, voelt steviger en veerkrachtiger aan
en ziet er fris en stralend uit!

Post-Treatment 

Oxygenetix bevat Aloë Vera en het herstelbevorderende
Ceravitae complex. Het kan direct na een behandeling worden
aangebracht en bevordert het herstel van de beschadigde huid. 



MAGNETIC
INFUSION
TECHNOLOGY

Meerdere behandeltechnologiën

De WISHPro Plus biedt 4 technologieën in één
apparaat met bewezen resultaten; microstromen
(500 μA), 660nm rood-LED-lichttherapie,
420/470nm blauw-LED-lichttherapie en
magnetische infusie techniek.

State-of-the-art technology

Magnetische pulsen zorgen voor het effectief
insluizen van de werkstoffen. Een deel van het
magnetisch veld wordt omgezet in een actief
energieveld dat licht of elektrische stroom oplevert.
Deze combinatiebehandeling zet de huid aan tot
regeneratie en zorgt voor een diepe penetratie in de
huid van de actieve werkstoffen in de serum
capsules.



PEELING
VOOR ALLE HUIDTYPEN

VI PEEL 

is een middeldiepe peeling en een van de meest populaire
behandelingen om de huid te verjongen en de huidtextuur te
verbeteren. 

VI Peel bevat wetenschappelijk bewezen en doeltreffende ingrediënten
die diep in de huid doordringen. 
In tegenstelling tot klassieke uniblend-peelings biedt VI Peel een
multiblend-peeling die zowel krachtig exfolieert als de huid opnieuw
van binnenuit opbouwt!

VI Peel Regular (anti-aging)

VI Peel Advanced (anti-aging extra)

VI Peel Precision Plus (pigmentatie)

VI Peel Purify (acne)

VI Peel Purify Precision Plus (acne littekens)

Vijf verschillende varianten die door de unieke samenstelling
perfect afgestemd zijn op het behandelen van vele
huidindicaties, zoals huidveroudering, acne, pigmentstoornissen,
hyperpigmentatie, melasma, rosacea, eczeem en psoriasis. 



LED-LICHT
THERAPIE

Het DÉESSE PRO Led Masker is een ideale aanvulling voor
iedere praktijk en salon. Met 4 klinisch bewezen golflengten, 6
behandelmodules en de mogelijkheid om veel verschillende
huidindicaties te behandelen, is het DÉESSE PRO Led Masker
optimaal inzetbaar voor al je cliënten.

 Superieure prestaties met een lichtgewicht, dynamisch mobiel

ontwerp

Hoogste sterkte masker LED-uitgang

770 led lampjes

Keuze uit handmatige en voorgeprogrammeerde opties

Comfortabele pasvorm en flexibiliteit

Veilig in gebruik

Behandelsessies van 10 tot 30 minuten

Solitair inzetbaar of geïntegreerd als onderdeel van een

behandelplan

Niet invasief, niet pijnlijk

Geen risico van thermische verbranding

Veilig voor alle huidtypes zonder bijwerking

Studies laten een collegeen-toename zien van 200%

Toename van fibroblasten met 50-75%, 2-3 dagen na een led-

behandeling

Zonder schadelijke elementen van het elektromagnetische

spectrum (Röntgenstraling, Gammastralen, UV-licht)



CARBOXY
THERAPIE

Het Oxygel masker bevat een gel en een maskervel.
Zodra deze met elkaar in contact komen, wordt CO2
gegenereerd. De reactie tussen de gel en het masker
duurt ongeveer 20-30 minuten. Gedurende deze tijd
wordt aanhoudend CO2 door de huid opgenomen en
heeft het onmiddellijk effect.  De huidcellen in het
behandelgebied vernieuwen zich sneller en de
productie van elastine en collageen in de huid wordt
gestimuleerd.

Carboxy therapie is een innovatieve therapie waarbij CO2
(koolstofdioxide) rechtstreeks in de huid wordt gebracht. 
 Zodra CO2 wordt geabsorbeerd in de huid worden de rode
bloedcellen aangezet om meer O2 (zuurstof) af te geven.
Een verhoogde zuurstof toevoer naar het gebied is
essentieel voor de celstofwisseling.

Werking van Oxygel masker

 De CO2 die vrij komt tijdens het gebruik van dit
masker activeert de cel opbouw in de huid. Oxygel
heeft zowel een hydraterende als een
revitaliserende werking met als resultaat een
gezonde en vitale huid. 
Oxygel heeft een krachtige anti-verouderende
werking. Rimpels worden verminderd en een
vermoeid gezicht krijgt weer nieuwe energie.



ACADEMY

Wij trainen op jouw eigen locatie
Altijd up-to-date vakkennis en nieuwste
technieken
Behaal optimale resultaten

Verbeter je vaardigheden
Verruim je klantenkring; meer expertise, meer
vertrouwen, meer behandelaanbod

Waarom een training volgen bij SURE Academy?

Altijd een directe link met de praktijk

Onze trainers snappen jouw dagelijkse praktijk als geen
ander. Wij focussen niet alleen op ‘hoe’ je bepaalde
technieken toepast, maar juist ook ‘waarom’ je voor een
bepaalde techniek kiest. Dit heeft een centrale plek in alle
trainingsprogramma’s. We besteden veel aandacht aan
persoonlijke begeleiding & advies en geven je tips
waarmee je direct aan de slag kunt.

Met de juiste vakkennis kun jij je als specialist

onderscheiden én de beste resultaat behalen.In onze

(geaccrediteerde) trainingen delen wij onze professionele

kennis en helpen wij de kwaliteit van jouw behandelingen

hoog te houden.

Webinars

Wil jij je ontwikkelen op huidverbetering en specifiek iets
leren? Dan zijn onze online presentaties een uitkomst.
Je kunt kennismaken met een nieuw product of meer 
te weten komen over een bepaalde behandeling. 
Schrijf je in en volg live. Na het webinar ontvang je een
terugkijklink zodat je op een rustiger tijdstip kunt terugkijken!



RECENSIES

Het motto van SURE Medical is om

cliënten te helpen. Ze staan altijd

correct en snel voor je klaar en

hebben het beste met je voor!

 

De vriendelijkheid aan de telefoon is

uitzonderlijk en de bestellingen heb je

heel snel in huis.Ik hoop nog heel lang

met dit fijne bedrijf samen te mogen

werken.

Ellen Langeree, Huidspecialiste Noordwijk

Ruim anderhalf jaar geleden kwam ik in

contact met SURE Medical. Doordat ik op

zoek was naar een merk voor

huidverbetering, welke perfect aansluit bij

mijn filosofie. Vanaf het begin voelde dit

meteen heel prettig.

 

Je wordt door de medewerkers heel

klantvriendelijk en professioneel te woord

gestaan. Ze denken met je mee en ook de

buitendienst medewerkers staan altijd voor

je klaar. Bovendien bieden ze een snelle en

correcte levering.

 

Kortom een zeer prettige en betrouwbare

leverancier met fantastische producten!

Inge Simons, Inge Skincare Weert

Sinds vorig jaar bieden we Synergie Skin

producten en behandelingen aan en ook

PRX-T33 en het Déesse LED Mask.

De resultaten zijn fantastisch!

Onze focus ligt op acne-littekens en

pigmentvlekken, maar we zien ook veel

verbetering in fijne lijntjes en

huidverstrakking.

 

Het team van SURE Medical is erg

professioneel en tegelijkertijd erg

empathisch. Ze willen uw bedrijf echt

helpen en laten groeien.

Sterk aanbevolen!

Azra Secerbegovic, ASPA Den Haag



ONS TEAM VAN TOPPERS
Alle mooie dingen die we doen, doen we samen.

Met een bevlogen team van medewerkers, allemaal met een eigen expertise en talent.

Marc Thijsselink
Managing Director

Petronel Schampers
Accountmanager

Marjette Post
Accountmanager

Carola van Reijmersdal
Marketing & Communicatie

Anette van Wijk
Support & Finance

Manou Alkema
Support & Marketing

Mijn team en ik combineren passie voor het vak
met kennis en ervaring.
Echt het verschil maken voor je zakenpartner of
klant, dat is de visie waarmee ik SURE Medical
ben begonnen en waar ik tot vandaag de dag
nog steeds de meeste energie uit haal.

Verstand van je vak en kennis van de huid is
natuurlijk essentieel, maar persoonlijke
aandacht en het nakomen van beloftes vind
ik het belangrijkste element.

Wanneer je op zoek bent naar merken in het
topsegment van huidverbetering ga ik graag  
met je in  gesprek om je te adviseren  over
onze mogelijkheden.

Tijdens mijn studie allround huidspecialist
en latere werkervarin, heb ik veel geleerd
van verschillende huidverbeterende
behandelingen tot het uitvoeren van
clinische  procedures.

Met enthousiasme adviseer en train ik
onze klanten. Wil jij je ook op
huidverbetering richten? Be my guest, ik
maak graag kennis met je!

Samen met Anette ben ik verantwoordelijk
voor de orderverwerking en ben ik het
eerste aanspreekpunt voor al onze klanten
die per e-mail of telefoon contact
opnemen. Ook ondersteun ik steeds vaker
bij verschillende marketing activiteiten.
Hier wil ik me graag meer mee bezig gaan
houden.

Sinds november 2018 werk ik op de Support
afdeling van SURE Medical.Op deze
dynamische afdeling ben ik samen met
Manou verantwoordelijk voor het hele
orderproces; van het invoeren en versturen
van de order tot het factureren hiervan. Ook
ben ik verantwoordelijk voor een stuk
administratie en sta ik graag klanten te woord
wanneer zij vragen hebben.

In marketing heb je bijna iedere dag met
veranderingen te maken.  Want in de wereld van
beauty en lifestyle draait alles om beleven,
ervaren en voelen.  Dit vraagt om een open en
betrokken houding. Dat begrijpen wij als geen
ander en dat zie je terug in onze online en offline
marketing.



LET'S
WORK
TOGETHER
Voor vragen over onze producten neem je contact op met:

Petronel Schampers  

petronel@suremedical.nl  |  06 2139 7682

Marjette Post 

marjette@suremedical.nl  |  06 1124 2778 

We bespreken je vragen en komen graag langs voor een demonstratie en vrijblijvend

gesprek, zodat je een duidelijk beeld krijgt van alle  mogelijkheden.

Voor vragen over onze service en bestellingen neem je contact op met:

 Anette en Manou van Support 

info@suremedical.nl  |  0485 330 388

EMAIL : INFO@SUREMEDICAL.NL

TEL : +31 (0)485 330 388

ADRES : GILDEKAMP 14, 5431 SP CUIJK - NEDERLAND

WWW.SUREMEDICAL.NL

ALGEMEEN


