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NOVA-BLEND ID   NIETS TE VEEL,  MAAR 

Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en DC unit. Dit betekent dat 
alle behandelingen (met Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is een aanrader! 
Deze technieken kunnen voor veel  behandelingen wor
 Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
 Huidoneffenheden behandelen (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.)
 Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
 RF en RF + DC behandelingen en massages
 
Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

 

Coax naaldhoudersnoer
houdt, de HF versterkt en DC geleidt.
Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer

 

Handelektrode + sponsdoek
o.a. bij de Blendtechniek 
Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat

 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V
deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 
netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid

 Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova
blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee 
pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig

 

Proefset van 10 Balletnaalden bij koop
Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 
van medisch staal of verguld. Daarnaast 
naald 
 

 
Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom 
hebben we voor de hoofdfuncties aparte 
scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. Eventuele 
foutmeldingen zijn te zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant 
staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen
rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig
werk of om mee naar school te nemen. 
Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.
 
Afkortingen: 
HF Hoog Frequent  voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese 
Blend Combineren/mengen van HF en DC
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N IETS TE VEEL,  MAAR OOK NIET TE WEINIG  

Blends zijn voorzien van een HF en DC unit. Dit betekent dat 
alle behandelingen (met Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is een aanrader!  
Deze technieken kunnen voor veel  behandelingen worden gebruikt: 

Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend) 
Huidoneffenheden behandelen (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.) 
Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie 
RF en RF + DC behandelingen en massages 

om mee te werken, geleverd met: 
Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen 
houdt, de HF versterkt en DC geleidt. 

van Ballet, passend op dit snoer 
+ sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals 

 of Iontho. 
voor verbinding met apparaat 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van 
deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 
netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid 

om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends 
blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee 

alleen een extra pedaal nodig 

10 Balletnaalden bij koop. 
Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 

verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé 

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom 
hebben we voor de hoofdfuncties aparte LCD schermen gemaakt. In het 
scherm leest men naast de standen ook de tijd per haar af. Eventuele 
foutmeldingen zijn te zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant 
staat een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt 

weegt weinig en is daarom ideaal voor ambulant 
.  

voldoen aan de exameneisen. 

Hoog Frequent  voor Thermolyse, Diathermie en RF 
Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d. 
Combineren/mengen van HF en DC 

PRIJSLIJST NOVA
ID                    
Graag b
en afrekenen
 

Standaard
Verkoo
 
Kopen 
Kopen  
 
Uw Korting 
Uw prijs is dan
 
Kopen en betalen 
Kopen in 
6 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
5x per maand
 
Kopen en betalen 
Kopen in 
12 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
11x per maand
 
Huren 
Huurkoop
24 termijnen
Eerste 3 maanden
Borgsom  
3 mnd. Huur
Totaal  
Verlengen mnd. 4 t/m 12
Per maand
Na 12 maanden wordt tarief
Per maand
Na 24 maanden eigendom
Korting: 
Bij koop binnen 3 maanden 
Bij koop binnen 6 maanden 10%
Bij koop binnen 12 maanden 5%
 
 
 
 
Balletnaalden, pincetten 
Balletnaalden.nl 
Nova-Blend.nl
Ballet rvs 
Ballet gold
Ballet gold telé 
Naaldhouder
Blendpincet inox
Pincet fibroom
Scalpelhouder 
Bolelektrode ion.

 

22                           Jan 2022 

PRIJSLIJST NOVA-BLEND 
                    PRIJZEN IN  € 

Graag bestellen via webshop 
afrekenen met iDEAL. 

Standaard 
Verkoopprijs  

 Incl. btw 
 3600,00 

  Incl. 
btw 

Korting  15% 540,00 
is dan  3060,00 

en betalen in 6 maanden 
in  

termijnen 
 Incl. btw 

Korting  10% 360,00 
is dan  3240,00 
  690,00 

x per maand  510,00 

en betalen in 12 maanden 
in  

12 termijnen 
 Incl. btw 

Korting  5% 180,00 
is dan  3420,00 
  450,00 

11x per maand  270,00 

Huurkoop in  
termijnen 

 Incl. 
btw 

Eerste 3 maanden 
  180,00 

3 mnd. Huur*  360,00 
 540,00 

Verlengen mnd. 4 t/m 12 
Per maand  120,00 

12 maanden wordt tarief 
Per maand  180,00 
Na 24 maanden eigendom 

Bij koop binnen 3 maanden 15% 
Bij koop binnen 6 maanden 10% 
Bij koop binnen 12 maanden 5% 

Balletnaalden, pincetten etc. 
Balletnaalden.nl  

Blend.nl 
 Incl. 

btw 
  33,50 

Ballet gold  53,50 
Ballet gold telé   53,50 
Naaldhouder  49.99 
Blendpincet inox  49.95 
Pincet fibroom  15.00 
Scalpelhouder   85.00 
Bolelektrode ion.  54,95 
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NOVA-BLEND ID-PLUS 
Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent 
dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk! 

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:
 Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
 Huidoneffenheden (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.)
 Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
 RF en RF + DC behandelingen 
 
Deze Nova-Blend heeft 20% meer HF vermogen. Ook ziet men het aantal 
behandelde haren en de gewerkte tijd in het scherm. Bij juist instellen van de 
tijd en unithaar wordt automatisch de Elektrolyse ingesteld. Een handige optie.
 
Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met:

 

Coax naaldhoudersnoer
houdt, de HF versterkt en DC geleidt.
Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer

 

Handelektrode + sponsdoek
o.a. bij de Blendtechniek 
Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat

 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V
deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 
netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid

 Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova
blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee 
pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig

 

Proefset van 10 Balletnaalden bij koop
Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 
van medisch staal of verguld. Daarnaast
naald 
 

 
 
 
Om fouten te voorkomen en de bediening eenvoudig en intuïtief te maken, 
hebben we voor de hoofdfuncties aparte 
leest men naast de standen ook de tijd per haar af. In het scherm zijn ook 
eventuele foutmeldingen te zien. Zelfs kabelcontrole is nu mogelijk! Op de 
achterkant vindt men een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen. 
Scheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt weinig
ambulant werk of om mee naar school te nemen
Alle Nova-Blends voldoen aan de exameneisen.
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zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent 

dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!  

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt: 
trisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend) 

Huidoneffenheden (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.) 
Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie 

Blend heeft 20% meer HF vermogen. Ook ziet men het aantal 
behandelde haren en de gewerkte tijd in het scherm. Bij juist instellen van de 
tijd en unithaar wordt automatisch de Elektrolyse ingesteld. Een handige optie. 

mee te werken, geleverd met: 
Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen 
houdt, de HF versterkt en DC geleidt. 

van Ballet, passend op dit snoer 
+ sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals 

 of Iontho. 
voor verbinding met apparaat 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van 
deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 
netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid 

om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends 
blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee 

alleen een extra pedaal nodig 

10 Balletnaalden bij koop. 
Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 

verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé 

Om fouten te voorkomen en de bediening eenvoudig en intuïtief te maken, 
hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm 
leest men naast de standen ook de tijd per haar af. In het scherm zijn ook 
eventuele foutmeldingen te zien. Zelfs kabelcontrole is nu mogelijk! Op de 
achterkant vindt men een Blendtabel om de juiste DC standen te bepalen. 

Blend weegt weinig en is daarom ideaal voor 
te nemen.  

Blends voldoen aan de exameneisen. 

PRIJSLIJST NOVA
ID-PLUS          
Graag bestellen via webshop
en afrekenen met 
 

Standaard 
Verkoo
 
Kopen 
Kopen  
 
Uw Korting 
Uw prijs is dan
 
Kopen en betalen in 6 
Kopen in 
6 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
5x per maand
 
Kopen en betalen in 12 
Kopen in 
12 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
11x per maand
 
Huren 
Huurkoop
24 termijnen
Eerste 3 maanden
Borgsom  
3 mnd. Huur
Totaal  
Verlengen mnd. 4 t/m 12
Per maand
Na 12 maanden wordt tarief
Per maand
Na 24 maanden eigendom
Korting: 
Bij koop binnen 3 maanden 15%
Bij koop binnen 6 maanden 
Bij koop binnen 12 maanden 5%
 
 
 
 
Balletnaalden, pincetten 
Balletnaalden.nl 
Nova-Blend.nl
Ballet rvs 
Ballet gold
Ballet gold telé 
Naaldhouder
Blendpincet inox
Pincet fibroom
Scalpelhouder 
Bolelektrode ion.

 
 
 

22                           Jan 2022 

PRIJSLIJST NOVA-BLEND 
PLUS          PRIJZEN IN  € 

Graag bestellen via webshop 
afrekenen met iDEAL. 

Standaard 
Verkoopprijs  

 Incl. btw 
 3920,00 

  Incl. 
btw 

Korting  15% 588,00 
is dan  3332,00 

en betalen in 6 maanden 
in  

termijnen 
 Incl. btw 

Korting  10% 392,00 
is dan  3528,00 
  751,33 

x per maand  555,33 

en betalen in 12 maanden 
in  

12 termijnen 
 Incl. btw 

Korting  5% 196,00 
is dan  3724,00 
  490,00 

11x per maand  294,00 

Huurkoop in  
termijnen 

 Incl. 
btw 

Eerste 3 maanden 
  196,00 

3 mnd. Huur*  392,00 
 588,00 

Verlengen mnd. 4 t/m 12 
Per maand  130,67 
Na 12 maanden wordt tarief 
Per maand  196,00 
Na 24 maanden eigendom 

Bij koop binnen 3 maanden 15% 
Bij koop binnen 6 maanden 10% 
Bij koop binnen 12 maanden 5% 

Balletnaalden, pincetten etc. 
Balletnaalden.nl  

Blend.nl 
 Incl. 

btw 
  33,50 

Ballet gold  53,50 
Ballet gold telé   53,50 
Naaldhouder  49.99 
Blendpincet inox  49.95 
Pincet fibroom  15.00 
Scalpelhouder   85.00 
Bolelektrode ion.  54,95 
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NOVA-BLEND IQ 
Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent 
dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!     

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:
 Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
 Huidoneffenheden (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.)
 Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
 RF en RF + DC behandelingen 
 
De iQ heeft naast de extra’s van de iD
voor regelen van de BEEB, Handsfree instellen pijnpunt en ook instellen  
Naloogtijd. Het instellen van de tijd gaat met de toetsen sneller. Na 
uitzetten apparaat worden gangbare instellingen gereset. 
 
Nova-Blends worden, klaar om mee te werken, gele

 

Coax naaldhoudersnoer
houdt, de HF versterkt en DC geleidt.
Ejector naaldhouder van Ballet, passend op dit snoer

 

Handelektrode + sponsdoek
o.a. bij de Blendtechniek 
Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat

 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V
deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 
netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid

 Pedaal om de stroom in e
blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee 
pedalen Blenden, dan is alleen een extra pedaal nodig

 

Proefset van 10 Balletnaalden bij koop
Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 
van medisch staal of verguld. Daarnaast
naald 

 
Afkortingen: 
HF Hoog Frequent  voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataf
Blend Combineren/mengen van HF en DC
 
Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom 
hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm 
leest men naast de standen de tijd per haar af. Eventuele foutmelding
zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om 
de juiste DC standen te bepalen, dat scheelt rekenwerk. De Nova
weinig en daarom ideaal voor ambulant werk of mee naar school
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zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent 
dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook de combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!      

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt: 
Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend) 
Huidoneffenheden (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.) 
Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie 

De iQ heeft naast de extra’s van de iD-plus een extra “Sense” scherm 
voor regelen van de BEEB, Handsfree instellen pijnpunt en ook instellen  
Naloogtijd. Het instellen van de tijd gaat met de toetsen sneller. Na 
uitzetten apparaat worden gangbare instellingen gereset.  

Blends worden, klaar om mee te werken, geleverd met: 
Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen 
houdt, de HF versterkt en DC geleidt. 

van Ballet, passend op dit snoer 
+ sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals 

 of Iontho. 
voor verbinding met apparaat 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van 
deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 
netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid 

om de stroom in en uit te schakelen. Alle Nova-Blends 
blenden standaard met 1 pedaal. Wilt u traditioneel met twee 

alleen een extra pedaal nodig 

10 Balletnaalden bij koop. 
Ons assortiment Balletnaalden bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 

verguld. Daarnaast is er een vergulde Telé 

Hoog Frequent  voor Thermolyse, Diathermie en RF 
Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d. 
Combineren/mengen van HF en DC 

Fouten voorkomen, eenvoudige bediening en intuïtief werken! Daarom 
hebben we voor de hoofdfuncties aparte schermen gemaakt. In het scherm 
leest men naast de standen de tijd per haar af. Eventuele foutmeldingen zijn te 
zien. Ook kabelcontrole is mogelijk! Op de achterkant staat een Blendtabel om 

cheelt rekenwerk. De Nova-Blend weegt 
aarom ideaal voor ambulant werk of mee naar school te nemen.  

 
. 
 

PRIJSLIJST NOVA
IQ                  
Graag bestellen via webshop
en afrekenen met 
 

Standaard 
Verkoo
 
Kopen 
Kopen  
 
Uw Korting 
Uw prijs is dan
 
Kopen en betalen
Kopen in 
6 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
5x per maand
 
Kopen en betalen in 12 maanden
Kopen in 
12 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
11x per maand
 
Huren 
Huurkoop
24 termijnen
Eerste 3 maanden
Borgsom  
3 mnd. Huur
Totaal  
Verlengen mnd. 4 t/m 12
Per maand
Na 12 maanden wordt tarief
Per maand
Na 24 maanden eigendom
Korting: 
Bij koop binnen 3 maanden 15%
Bij koop binnen 6 maanden 10%
Bij koop binnen 12 maanden 5%
 
 
 
Balletnaalden, pincetten 
Balletnaalden.nl 
Nova-Blend.nl
Ballet rvs 
Ballet gold
Ballet gold telé 
Naaldhouder
Blendpincet inox
Pincet fibroom
Scalpelhouder 
Bolelektrode ion.
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PRIJSLIJST NOVA-BLEND 
IQ                   PRIJZEN IN  € 
Graag bestellen via webshop 

afrekenen met iDEAL. 

Standaard 
Verkoopprijs  

 Incl. btw 
 4400,00 

  Incl. 
btw 

Korting  15% 660,00 
is dan  3740,00 

en betalen in 6 maanden 
in  

termijnen 
 Incl. btw 

Korting  10% 440,00 
is dan  3960,00 
  843,33 

x per maand  623,33 

en betalen in 12 maanden 
in  

12 termijnen 
 Incl. btw 

Korting  5% 220,00 
is dan  4180,00 
  550,00 

11x per maand  330,00 

Huurkoop in  
termijnen 

 Incl. 
btw 

Eerste 3 maanden 
  220,00 

3 mnd. Huur*  440,00 
 660,00 

Verlengen mnd. 4 t/m 12 
Per maand  146,67 
Na 12 maanden wordt tarief 
Per maand  220,00 

24 maanden eigendom 

Bij koop binnen 3 maanden 15% 
Bij koop binnen 6 maanden 10% 
Bij koop binnen 12 maanden 5% 

Balletnaalden, pincetten etc. 
Balletnaalden.nl  

Blend.nl 
 Incl. 

btw 
  33,50 

Ballet gold  53,50 
Ballet gold telé   53,50 
Naaldhouder  49.99 
Blendpincet inox  49.95 
Pincet fibroom  15.00 
Scalpelhouder   85.00 
Bolelektrode ion.  54,95 
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NOVA-BLEND IQ-SUMMUM
Alle Nova-Blends zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent 
dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk!

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt:
 Elektrisch ontharen (Diathermie, Flash en Blend)
 Huidoneffenheden (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.)
 Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie
 RF en RF + DC behandelingen 
 
De iQ-Summum werkt met de drie rechter toetsen net zo als de iQ. We 
noemen het de iQ mode. Gaat men de linker toetsen gebruiken, dan zijn de 
pedalen overbodig geworden. Men kan zich nu volledig concentreren op de 
klant. Lekker makkelijk! Maar nog belangrijker is de betere werkhouding 
waarmee rug en nekklachten kunnen worden v
Mede mogelijk gemaakt door onze geavanceerde software.
 
De Nova-Blend wordt compleet geleverd met:

 

Coax naaldhoudersnoer
houdt, de HF versterkt en DC geleidt.
Ejector naaldhouder van Ballet, passend op 

 

Handelektrode + sponsdoek
o.a. bij de Blendtechniek en bij werken zonder pedalen
Handelektrodesnoer voor verbinding met apparaat

 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V
deze adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 
netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid

 

Pedaal om de stroom in en uit te schakelen. 
kan men ook zonder pedalen werken
ideaal. Ook ontharen is makkel
Met 1 of 2 pedalen werken blijft mogelijk

 

10 Balletnaalden bij koop
bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 medisch staal en verguld. 
Daarnaast is er een vergulde Telé naald

 
Afkortingen: 
HF Hoog Frequent  voor Thermolyse, Diathermie en RF
DC Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d.
Blend Combineren/mengen van HF en DC
 
Bij de iQ-Summum wordt steeds gedetecteerd of de naald contact heeft met 
de huid. Zodra dat het geval is, geeft hij automatisch stroom. 
altijd. U kunt de activeringstijd instellen. De optimale activeringstijden zijn 
voorgeprogrammeerd. Maar u kunt ze wijzig
verbroken, dan stopt de stroom. De timer schakelt in de pedaal loze stand de 
stroom uit. In de iQ-mode niet. Dan hoort men alleen de BEEB. 

Geen pedaal nodig 
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SUMMUM 
zijn voorzien van een HF en een DC unit. Dat betekent 

dat alle behandelingen (Diathermie en Gelijkstroom) kunnen worden 
uitgevoerd. Ook combinatie HF + DC (Blendmethode) is mogelijk! 

Deze technieken worden voor de volgende behandelingen gebruikt: 
ch ontharen (Diathermie, Flash en Blend) 

Huidoneffenheden (Telé’s, Spinnaevie, Fibromen e.d.) 
Ionthoforese, (Soft) Mesotherapie, Kataforese, Elektroporatie 

ummum werkt met de drie rechter toetsen net zo als de iQ. We 
men het de iQ mode. Gaat men de linker toetsen gebruiken, dan zijn de 

pedalen overbodig geworden. Men kan zich nu volledig concentreren op de 
klant. Lekker makkelijk! Maar nog belangrijker is de betere werkhouding 
waarmee rug en nekklachten kunnen worden voorkomen. 
Mede mogelijk gemaakt door onze geavanceerde software. 

Blend wordt compleet geleverd met: 
Coax naaldhoudersnoer is een complex snoer, dat straling tegen 
houdt, de HF versterkt en DC geleidt. 

van Ballet, passend op dit snoer 
+ sponsdoek, noodzakelijk bij gebruik DC, zoals 

o.a. bij de Blendtechniek en bij werken zonder pedalen 
voor verbinding met apparaat 

AC/AC adapter/voeding 230V naar 12V. Door gebruik te maken van 
adapter, is het apparaat niet meer gekoppeld aan de 

netspanning. Dat is gedaan voor de veiligheid 

om de stroom in en uit te schakelen. Met deze Nova-Blend 
kan men ook zonder pedalen werken. Bij Telé’s, Fibromen e.d. 
ideaal. Ook ontharen is makkelijk.  
Met 1 of 2 pedalen werken blijft mogelijk 
10 Balletnaalden bij koop. Ons assortiment Balletnaalden 
bestaat uit de maten K2, 3, 4, 5, 6 medisch staal en verguld. 

een vergulde Telé naald 

Thermolyse, Diathermie en RF 
Gelijkstroom voor Elektrolyse, Ionthoforese, Kataforese e.d. 
Combineren/mengen van HF en DC 

wordt steeds gedetecteerd of de naald contact heeft met 
de huid. Zodra dat het geval is, geeft hij automatisch stroom. Dit hoeft niet 

de activeringstijd instellen. De optimale activeringstijden zijn 
voorgeprogrammeerd. Maar u kunt ze wijzigen. Wordt contact met de huid 
verbroken, dan stopt de stroom. De timer schakelt in de pedaal loze stand de 

mode niet. Dan hoort men alleen de BEEB.  

 

PRIJSLIJST NOVA
IQ-SUMMUM

Graag bestellen via webshop
en afrekenen met 
 

Standaard 
Verkoo
 
Kopen 
Kopen  
 
Uw Korting 
Uw prijs is dan
 
Kopen en betalen
Kopen in 
6 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
5x per maand
 
Kopen en betalen in 12 
Kopen in 
12 termijnen
Uw Korting 
Uw prijs is dan
Termijn 1  
11x per maand
 
 
 
Huren 
Huurkoop
24 termijnen
Op dit moment 
mogelijkheid 
huren 
 
 
 
 
 
Balletnaalden, pincetten 
Balletnaalden.nl 
Nova-Blend.nl
Ballet rvs 
Ballet gold
Ballet gold telé 
Naaldhouder
Blendpincet inox
Pincet fibroom
Scalpelhouder 
Bolelektrode ion.
 
 

Wel pedaal nodig 

22                           Jan 2022 

PRIJSLIJST NOVA-BLEND 
UMMUM    PRIJZEN IN  € 

Graag bestellen via webshop 
afrekenen met iDEAL. 

Standaard 
Verkoopprijs  

 Incl. btw 
 5300,00 

 Incl. 
btw 

Korting  15% 795,00 
is dan  4505,00 

en betalen in 6 maanden 
in  

termijnen 
 Incl. btw 

Korting  10% 530,00 
is dan  4770,00 
  1015,83 

x per maand  750,83 

en betalen in 12 maanden 
in  

12 termijnen 
 Incl. btw 

Korting  5% 265,00 
is dan  5053,00 
  662,50 

11x per maand  397,50 

Huurkoop in  
termijnen 

 Incl. btw 

Op dit moment is er geen 
mogelijkheid  de IQ-SUMMUM te 

Balletnaalden, pincetten etc. 
Balletnaalden.nl  

Blend.nl 
 Incl. 

btw 
  33,50 

Ballet gold  53,50 
Ballet gold telé   53,50 
Naaldhouder  49.99 
Blendpincet inox  49.95 
Pincet fibroom  15.00 
Scalpelhouder   85.00 
Bolelektrode ion.  54,95 


