Eeuwige jeugd met
nieuwe antirimpelcrème
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Dit product bevat niet alleen verzorgende
substanties,
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> Vorstin dr. Sarah von Isenburg volgt de opslag
van bloedmonster in een BINDER-incubator.
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Precieze temperatuurregeling
Eenvoudig openen
Apparaat moet in continu
bedrijf betrouwbaar werken

Temperatuurbereik:
kamertemperatuur plus
5 °C tot 100 °C
APT.line™-voorverwarmings
kamertechnologie
Vrije convectie
Instelbare luchtafvoerklep
Controller met tijdfuncties
Binnendeur van veiligheidsglas (ESG)
2 verchroomde legroosters
Stapelbaar
Temperatuurveiligheids
inrichting klasse 3.1
(DIN 12880) met optisch
temperatuuralarm
Computer-interface:
RS 422

wat je doet, plausibel en wetenschappelijk aantoonbaar.
Het proces begint met het afnemen van
bloed. Het monster wordt in een incubator van BINDER geplaatst die met 37 °C
in de binnenkamer, dus lichaamstemperatuur, reeds op de cellen wacht. Het
bloed bevindt zich in een luchtdicht
afgesloten injectiespuit. Op grond van
de zuurstofdepletie worden in de vier tot
zeven dagen waarop het bloed is opgeslagen groeifactoren gevormd, net als bij
wondheling. Deze factoren of signalen

> De antirimpelcrème van vorstin dr. Sarah von Isenburg zet celvernieuwingsprocessen
in het gezicht van de patiënten ingang. Hier controleert de arts het genezingsproces.

een chirurgenfamilie komt. Veel vrouwen

worden gefilterd uit het geconditioneerde

Veel vrouwen voelen zich beter
en stralen weer, en dat met zo'n
behoedzame methode.
Het proces begint met het afne
men van bloed. Het monster
wordt in een incubator van
BINDER geplaatst die met 37 °C
in de binnenkamer, dus lich
aamstemperatuur, reeds op de
cellen wacht.

bloed en verwerkt in de crème.

voelen zich beter en stralen weer, en dat
met zo'n behoedzame methode. Vorstin
von Isenburg: “Ik gebruik de crème zelf en
zie een groot verschil. Normale antirimpelcrèmes mogen zelfs geen werkzame
bestanddelen bevatten. Onze crème
daarentegen wel.”

aldus vorstin von Isenburg

> Een perfect team privé en op het werk:
dr. Constance Neuhann-Lorenz en dochter
vorstin dr. Sarah von Isenburg (rechts).

haar crème. Ze wijst erop dat ook andere
plastische chirurgen haar methode reeds

“Deze signalen kan het lichaam goed

toepassen in een BINDER-kast. “Wij

lezen: er wordt nieuw collageen, elastine

bereiken mooie successen met de crème,

en verzorgende bloedvaten geprodu-

het serum, de oogcrème en het HYPPP

ceerd”, zegt vorstin van Isenburg over

Princess Mask”, aldus de arts die zelf uit

Voordelen van standaardincubatoren
met natuurlijke convectie (BD 23):
Voordelen:
• Veilige en reproduceerbare resultaten
ook bij hoge chargedoorvoer en bij
langdurige werking
• Desinfectieroutine bij 100 °C
• Glasdeur binnen voor een stabiele
atmosfeer

> Model BD 23

Meer modellen vindt u hier > go2binder.com/nl-Standaard-Incubatoren
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Vorstin dr. med. Sarah von Isenburg
Praktijk dr. Neuhann-Lorenz en dr. v. Isenburg
specialist voor plastische en esthetische
chirurgie
Theatinerstr. 180333 München
Tel.: +49 89-348123 | Fax: +49 89-25540933
info@neuhannlorenz-isenburg.com
www.neuhannlorenz-isenburg.com

BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen,Germany
Tel. +49 7462 2005-0 | www.binder-world.com
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