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OBSERV huidanalyse systemen maken het onzichtbare zichtbaar.  

bekijkt de huid tot in detail, ook van de diepere huidlagen. Geen aan-

names maar inzichten op basis van zichtbaar bewijs. Het klinkt ma-

gisch, en dat is het eigenlijk ook.

De eerste keer dat men de OBSERV ervaart is altijd een verhelderend 

moment. Een unieke beleving. Een moment van verwondering. Je ziet 

bijvoorbeeld of en in welke mate er sprake is van UV-schade, pigmen-

tatie stoornissen, verstopte poriën, actieve bloedcirculatie, huidver-

slapping of hoge talgklierproductie. Inzichten die van onschatbare 

waarde zijn voor een effectief behandelplan en voor het overtuigen 

van je cliënten met zichtbaar bewijs, waar geen speld tussen te krij-

gen is. Alles voor een gezonde en ideale huid.

             JE NIEUWE KIJK
OP HUIDANALYSE 
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OBSERV 520X MAAKT HET
ONZICHTBARE ZICHTBAAR

Als professioneel huidexpert zie je veel huidproblemen al bij 

de eerste evaluatie, maar het is onmogelijk om alle kenmer-

ken en details met het blote oog waar te nemen. Ook wil je 

jouw cliënten laten zien wat er zich in hun diepere huidlagen 

afspeelt om zo het bewustzijn te vergroten en de cliënt een 

actieve rol te geven in hun huidverbeteringsproces.

EEN BEGRIP ONDER HUIDEXPERTS

OBSERV-huidanalyse is uitgegroeid tot een begrip onder 

huidexperts, toonaangevende merken en opleidingsinstitu-

ten over de hele wereld.

PROFESSIONALISEER JOUW CONSULT

Vergelijk het bijvoorbeeld met het diagnostiseren van een 

gebroken arm. De arts ziet met het blote oog waarschijnlijk 

wel dat de arm gebroken is, maar zal altijd röntgenfoto's ma-

ken om de fractuur tot in detail onderhuids te kunnen be-

kijken en te bespreken met de cliënt. Uiteindelijk worden de 

foto's gebruikt om de genezing goed te kunnen monitoren. 

De cliënt van tegenwoordig verwacht dat de huidexpert hun 

huid niet enkel met het blote oog beoordeeld.
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ZIEN IS GELOVEN

Als huidexpert kun je jouw cliënten pas echt overtuigen 

zodra zij met eigen ogen zien waar je over spreekt. Wan-

neer je jouw consult onderbouwt met zichtbaar bewijs 

zullen ze direct overtuigd zijn van de noodzaak van een 

behandeling en bijbehorende productroutine.

HUIDANALYSE VOOR EXPERTS

De OBSERV 520X visualiseert alle huidkenmerken zoals 

ze daadwerkelijk zijn. Er worden geen metingen uitge-

voerd en er wordt ook geen waardeoordeel gegeven 

door het apparaat zelf.

Onze filosofie is namelijk dat jij als huidexpert leidend 

bent in het beoordelen van de huid van de cliënt. Je 

zal in je beoordeling namelijk niet enkel kijken naar de 

huidkenmerken, maar natuurlijk ook rekening houden 

met de persoonlijke behoeften van jouw cliënt.

De OBSERV 520X biedt je de vrijheid om de beelden 

naar eigen inzicht te vertalen en te beoordelen. Daar-

mee is dit het beste huidanalyse-apparaat voor de pro-

fessionele huidexpert die zich richt op huidverbetering.

Voor- en nafoto's kun je op verschillende manieren vergelijken.

Zo maak je zelfs de kleinste huidverbeteringen duidelijk 

zichtbaar.



8 LICHTMODI,  5 POSITIES

De OBSERV 520X brengt met 8 lichtmodi en 5 gezichts-

posities alle huidkenmerken in 8 seconden haarscherp 

in beeld. Deze 5 posities zorgen voor een overzichte-

lijk en volledig huidbeeld die zelfs de kleinste details 

en huidverbeteringen met een ongeëvenaarde helder-

heid zichtbaar maken.

De gemaakte beelden worden getoond op een volledi-

ge gezichtsweergave en hierbij kun je met de vingers 

inzoomen op ieder gebied. De iPad app maakt een ge-

integreerde cliëntendatabase aan en de foto’s kun je 

direct per email of print delen met jouw cliënt.
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CREËER BEWUSTWORDING

OVERTUIG MET ZICHTBAAR BEWIJS

Omdat jouw cliënten zichzelf dagelijks in de spiegel 

zien, en het huidverbeteringsproces geleidelijk op-

treedt, vergeten ze soms hoe ze er voor hun behandel- 

en productroutine aan toe waren en welke resultaten 

je met hen hebt behaald.

Hoe laat je jouw cliënten de progessie zien die is 

behaald, zelfs tot in de kleinste details? Dat is een 

vraag waar veel huidexperts mee te maken krijgen. De 

OBSERV 520X levert je het zichtbare bewijs waarmee 

je jouw cliënten direct kunt overtuigen en aanzetten 

tot actie.

VERHOOG DE
EFFECTIVITEIT

VAN JE
BEHANDELPLAN
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OBSERV 520X MAAKT MET 
8 UNIEKE LICHTMODI HET  
ONZICHTBARE ZICHTBAAR

De OBSERV 520X is ontworpen en 

geproduceerd in Nederland. Onze 

fabrikant heeft meer dan 20 jaar 

ervaring in het ontwikkelen van 

geavanceerde apparatuur voor de 

cosmetische industrie. Je bent dus 

verzekerd van de hoogste kwaliteit 

en de beste service.

N
EDERLANDS 

PRODUCT

1. DAGLICHT

2. TEXTUUR

3. PIGMENTATIE

4. ROODHEID

5. PARALLEL POLARISED

6. CROSS POLARISED

7. TRUE UV

8. WOOD'S

0ºL90º R40ºL40º R90º
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2. Oppervlaktetextuur is als het

ware de topografie van de huid.

Van 1. Daglicht, de ‘basisreferentie’, tot diep vanbinnen. Dit is het beginpunt van 

elke consultatie en toont het uiterlijk van de huid zoals de klant zichzelf

in de spiegel ziet en beoordeeld.

3. Pigmentatie is verantwoorde-

lijk voor de tint en huidskleur.

4. Roodheid wordt veroorzaakt 

door het netwerk van bloedvaatjes.

JE KUNT PROBLEMEN VOOR ZIJN

Veel huidaandoeningen beginnen in de diepere huidlagen 

en worden pas in de loop van de tijd zichtbaar. Het wordt 

zo mogelijk om huidproblemen voor te zijn.

WAT MAAKT DE OBSERV 520X ZOAL ZICHTBAAR?
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5. Parallel Polarised 6. Cross Polarised 7. True UV 8. Wood's

Droge huid 
(behoefte 
aan lipide)

Vette huid 
in de U-zone

Vette huid in
de T-zone

Zonneschade

Droge 
lippen

Sproetjes

Actieve 
talgklieren

Donkere kringen  
(gepigmenteerd)

Vasculaire 
activiteit 
(Couperose en 
Rosacea etc.)

Droogte- 
lijntjes

Grove 
poriën

Diepe rimpels

Microreliëf

Pigment-
verschuivingen
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COMPLEET NIEUW PLATFORM

Het ontwerp van de OBSERV 520X is gebaseerd op hetzelfde, 

bewezen ontwerp als van de inmiddels legendarische OBSERV 520. 

Wanneer je de OBSERV 520X van dichterbij en "onder de motorkap" 

bekijkt wordt duidelijk dat het hier om een compleet nieuw platform 

gaat. De innovaties van de OBSERV 520X zijn een samenspel van 

nieuwe techniek (hardware) en een compleet nieuwe iPad App 

(software). De OBSERV 520X app is te downloaden via de Apple 

App Store en wordt onderhouden en doorontwikkeld door de 

Nederlandse fabrikant. Je kunt er dus van op aan dat jouw OBSERV 

520X volledig AVG-proof is, up-to-date blijft en dat de software 

optimaal functioneert.

ALTIJD EXACT IN DE JUISTE POSITIE 

MET HET GEPATENTEERDE

'FACE POSITIONING SYSTEM'

Om perfect gelijke foto’s te maken, moet de exacte positie van 

het gezicht elke keer gerepliceerd kunnen worden. Daarom kan 

de ergonomische kinsteun in 5 verschillende posities worden 

gezet en is de OBSERV 520X uitgerust met het gepatenteerde 

‘Face Positioning System’ (FPS), welke ervoor zorgt dat het gelaat 

van je cliënt exact wordt gepositioneerd door middel van ‘visual 

feedback’-technologie.

OBSERV 520X
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FACENOTES®

FaceNotes® zal van groot voordeel zijn voor elke huidexpert 

die aantekeningen en markeringen wil maken op de foto’s. In 

eenvoudige stappen is het mogelijk om op de foto's te anno-

teren met vormen of markeringen, en deze koppelen aan spe-

cifieke producten en behandelingen. Bekende huidproblemen 

en behandelingen worden door jou geïmplementeerd in stan-

daardlijsten die volledig aan te passen zijn aan jouw eigen be-

handelingen en productaanbod.

DYNAMIC REPORTING®

De Dynamic Reporting®- functie maakt het mogelijk om aan-

tekeningen van jouw consult met de cliënt te delen per email 

of print. Met één druk op de knop ontvangt jouw cliënt direct 

een email in hun inbox met een duidelijk overzicht van uw con-

sult en hetgeen je met hen hebt besproken. Hiermee creëer je 

tevens een podium voor je bedrijf.

4 WEERGAVEMODI

5 VERGELIJKINGSMODI

Vergelijk alle beelden van jouw cliënt gemakkelijk door ze op 

verschillende manieren naast of boven elkaar te zetten. Je 

kunt de beelden vergelijken op basis van een bepaalde licht-

modus, hoek, detail of moment. Hierdoor kun je de behaalde 

resultaten tot op het kleinste detail in beeld brengen en hier-

mee de cliënt overtuigen met zichtbaar bewijs. Doordat de 

cliënt de resultaten met eigen ogen kan zien bevordert dit de 

motivatie en betrokkenheid. Zien is geloven!
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UNIEKE LICHTKAP

De unieke lichtkap zorgt voor constante lichtcondities 

en elimineert storende achtergrond elementen. 

Hierdoor zijn de lichtcondities altijd gelijk. Daarnaast 

wordt hierdoor de aandacht volledig gericht op het 

gelaat. Uniek aan de lichtkap van de OBSERV is dat hij 

rondom afsluit en daardoor al het licht buiten de kap 

kan houden.

GEPOLARISEERD DOORKIJKVIZIER

Bij de OBSERV 520X wordt naast een houder voor 

de Apple iPad ook standaard een gepolariseerd 

doorkijkvizier geleverd. Dit stelt je in staat om, zonder 

tussenkomst van een camera en beeldscherm, de 

gezichtshuid met eigen ogen te observeren.
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SYLTON SAFE CLOUDSERVICE
VOOR OBSERV 520X



CLOUDSERVICE
VOOR OBSERV 520X
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SYLTON SAFE - CLOUDSERVICE VOOR OBSERV 520X

De foto's en klantgegevens in uw OBSERV app zijn belangrijk voor jou en jouw cliënten 

en dienen dan ook met grote zorg te worden bewaard en behandeld. Daarom zijn we 

bijzonder verheugd met de komst van Sylton's cloudopslag-service voor de OBSERV 

520X: Sylton Safe.

WAAROM SYLTON SAFE?

Met al jouw Observ-informatie gedigitaliseerd in de cloud, kun je opgelucht ademhalen, 

wetende dat er nooit klantgegevens verloren gaan. Sylton Safe zorgt voor het automatisch 

uploaden en opslaan van Observ-sessies en klantgegevens.

KLANTGEGEVENS BINNEN HANDBEREIK

Sylton Safe geeft alle huidexperts, werkzaam in hetzelfde bedrijf, direct toegang tot klant- 

en sessiegegevens in de cloud, met behulp van hun eigen iPad. Met Sylton Safe kun je veel 

efficiënter samenwerken met je collega's en een betere service bieden aan jouw klanten, 

waarbij je altijd de volledige klantgeschiedenis binnen handbereik hebt.

2 JAAR GRATIS SYLTON SAFE

Werken met Sylton Safe zal je gebruikerservaring nóg beter maken. Daarom zijn we 

verheugd dat we al onze klanten, die een nieuwe Observ 520x hebben gekocht, 2 jaar 

Sylton Safe gratis kunnen aanbieden. Na deze periode kun je ervoor kiezen om een 

abonnement af te sluiten tegen maandelijkse kosten of om Sylton Safe op te zeggen. Wil je 

geen gebruik blijven maken van Sylton Safe, dan behoud je altijd 5 GB gratis cloudopslag. 

Ook blijft al je data op jouw iPad bewaard.
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SYLTON CONNECT

WEBPORTAL VOOR OBSERV 520X 
(ICM SYLTON SAFE)

NIEUW
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NIEUW!

SYLTON CONNECT - WEBPORTAL VOOR OBSERV 520X

Observ 520x gaat verder dan de iPad met Sylton Connect. Je kunt het nieuwe Sylton 

Connect Portal vanaf nu ontdekken. Bekijk en pas al je account-, catalogus- en 

klantgegevens ook op je lap- of desktop aan. Om toegang te krijgen tot de portal, 

gebruik je je Observ 520x-inloggegevens en zorg je ervoor dat je Sylton Safe cloud 

hebt geactiveerd.

WAAROM SYLTON CONNECT?

• Alle Observ 520x-cliënt data en fotogegevens inzien;

• Catalogi beheren met de catalogusbeheer functie;

• Jouw bedrijfs- en accountgegevens bewerken.

Je hebt een actief Sylton Safe cloud-abonnement nodig om de synchronisatie tussen 

de Sylton Connect portal en de Observ 520x iPad-app te kunnen uitvoeren.
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360º LICHT
UITBREIDINGSKIT

BRENG STRUCTUUR
EN VOLUMEVERLIES
IN BEELD MET DYNAMISCH 
STRIJKLICHT

360

360
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NIEUW! 360º-LICHT UITBREIDINGSKIT (PRO+ PAKKET)

ONTDEK DE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING

De manier waarop schaduw en schaduwen op de huid zichtbaar zijn, laat de tekenen 

zien van: veroudering zoals verlies van collageen, progressieve botveranderingen, 

verminderde elasticiteit en herverdeling van vet.

De unieke 360   Light-technologie stelt u in staat: om de richting van het licht 

dynamisch te veranderen om zelfs de kleinste lijntjes, rimpels en volumeverlies in alle 

gezichtsgebieden duidelijk in beeld te brengen.

IDENTIFICEER BEHANDELGEBIEDEN DYNAMISCH

Tekenen van huidveroudering gaan verder dan het uiterlijk en zijn effecten van 

verschillende weefselveranderingen in alle lagen van het gezicht. Deze cumulatieve 

effecten kunnen worden verklaard met een diepgaand consult via de OBSERV 

520X-app. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde behandelplannen worden 

gemaakt om klanten te helpen hun verjongingsdoelen te bereiken.

ZICHTBAAR BEWIJS

Door de afbeeldingen van voor en na de behandeling met elkaar te vergelijken, worden 

zelfs de kleinste veranderingen in de stevigheid van het gezicht zichtbaar gemaakt. 

Hoge kwaliteit voor en na foto's zullen jouw esthetische consultaties kracht bijzetten 

en bijdragen aan de betrokkenheid van uw cliënten.

INCLUSIEF EN LOS VERKRIJGBAAR

De 360º-Licht uitbreidingskit is direct te bestellen bij de OBSERV 520X. Wil je deze 

uitbreidingskit op een later moment aanschaffen, dan kan dat ook. Met  het OBSERV 

520X Pro Plus pakket ontvangt u twee extra analysemodi (360º-Licht en 360º-Grey 

Modus) en de speciale esthetische kinsteun.

360º-Licht Modus

360º-Grey Modus

360

360
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ENKELE VOORDELEN

VAN DE OBSERV 520X

+ Nederlands kwaliteitsproduct

+ Inclusief training bij installatie

+ Eenvoudig in gebruik

+ Professionaliseer jouw consult

+ Het kost weinig tijd (± 8 sec. 8 foto’s/ ± 10 sec. 10 foto's)

+ Als huidexpert kun je de beelden naar eigen inzicht  

vertalen naar een behandeling en advies op maat. 

Hierdoor houd je de volledige regie in eigen hand.

+ Meer verkoop van behandelingen en producten

+ Maak zelfs de kleinste huidverbeteringen zichtbaar

+ Creëer bewustwording met bewijs

+ Versterk de therapietrouwheid van cliënten

+ Creëer jouw eigen portfolio en deel jouw mooiste re-

sultaten op professionele wijze online

+ Laat zien wat jij kunt betekenen voor bestaande en 

nieuwe cliënten

+ Ideaal om in te zetten tijdens events

+ Face Positioning System voor exacte positionering

+  Resultaten met eerdere sessies vergelijken

+  AVG/GDPR-proof app voor Apple iPad

OPTIONELE ACCESSOIRES

+ OBSERV X-tend - Mobiel statief (met één hand 

traploos in hoogte verstelbaar van 101 - 145 cm)

GEVOERDE REISTAS,

STANDAARD BIJGELEVERD

De OBSERV 520X wordt standaard geleverd in een 

handige gevoerde reistas en is zeer mobiel. Hij is ge-

makkelijk te demonteren en te monteren, dus je kunt 

hem gemakkelijk overal mee naartoe nemen. Ben je 

vaak onderweg? Kies dan voor de optionele reistrolley.

OBSERV X-TEND

Stel de OBSERV eenvoudig, met 

één druk op de knop, in op de 

perfecte hoogte voor de cliënt.
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INSTALLATIE EN TRAINING

Bij aanschaf van een OBSERV 520X ontvang je altijd een training. Deze training wordt in overleg met jou inge-

pland en zal tegelijk met de installatie plaatsvinden. Je kunt kiezen voor een installatie bij jullie op locatie of een 

installatie live via Zoom. Kies je voor een installatie via Teams, dan ontvang je hiervoor een prijsvoordeel van 

€510,00 ex. btw. en kunnen jouw collega's vanaf iedere locatie de installatie bijwonen. De installatie en training 

duren gezamenlijk ongeveer 2 uur.

VRAAG EEN
DEMO AAN VIA
SQINNO.COM

OBSERV 520X EN TOEBEHOREN

+ OBSERV 520X

+ Gevoerde reistas

+ OBSERV 520X iPad App

+ Florence Barret-Hill referentiegids

+ Snelle-referentiekaart

+ Vizier/ houder voor Apple iPad (excl. Apple iPad)

+ Gepolariseerd doorkijkvizier

+ Ergonomische 5-positie-kinsteun

+ iPad oplaadkabel (USB-C / lightning)

+ Een verwijderbare verduisterende lichtkap

+ Een gevoerde reistas

+ 2 jaar fabrieksgarantie op OBSERV 520X

SQINNO  21

https://www.sqinno.com
https://www.sqinno.com
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LICHTMODI

DAGLICHT ✓ ✓ ✓
PARALLEL POLARISED ✓ ✓
CROSS POLARISED ✓ ✓
TRUE UV ✓ ✓
WOOD'S ✓ ✓
TEXTUUR ✓ ✓ ✓
PIGMENTATIE ✓ ✓ ✓
ROODHEID ✓ ✓ ✓
FIRMNESS ✓
360º LICHT ✓
360º GREY ✓
KENMERKEN

ANALYSEMODI 5 ANALYSEMODI 8 ANALYSEMODI 10 ANALYSEMODI

FOTOSNELHEID 6 SEC. (i.c.m. iPad Pro 2021) 8 SEC. (i.c.m. iPad Pro 2021) 10 SEC. (i.c.m. iPad Pro 2021)

KINSTEUN 3 POSITIES 5 POSITIES 5 POSITIES + Aesthetic Chinrest

VERGELIJKINGSMODI 2 VERGELIJKINGSMODI 5 VERGELIJKINGSMODI 5 VERGELIJKINGSMODI

SYLTON SAFE® 
CLOUDSERVICE ✓ (optioneel / 1e 2 jaar gratis*) ✓ (optioneel / 1e 2 jaar gratis*) ✓ (optioneel / 1e 2 jaar gratis*)

FACE POSITIONING 
SYSTEM® ✓ (3 posities) ✓ (3 posities)

FACENOTES® ✓ (2e generatie) ✓ (2e generatie) ✓ (2e generatie)

DYNAMIC REPORTING® ✓ (2e generatie) ✓ (2e generatie) ✓ (2e generatie)

GEPERSONALISEERDE 
CATALOGI ✓ (2e generatie) ✓ (2e generatie) ✓ (2e generatie)

FACIAL THIRDS  ✓

PRO+PRO



Uitsluitend NL

Voordeel 
Prijs ex. btw

Reguliere 
Prijs ex. btw

Leasing 
v.a. 36 mnd

LIVE ONLINE
TRAINING

(dmv teams)

Training bij
jou op locatie

LIVE ONLINE
TRAINING

(dmv teams)

OBSERV 320 5.990,- 6.500,- *169,- p/m

OBSERV 520X PRO 8.990,- 9.500,- *229,- p/m

OBSERV 520X PRO+ 9.990,- 10.500,- *239,- p/m

OBSERV 520X PRO+ incl. X-tend Statief 10.689,- 11.199,- *309,- p/m

PRO+ UITBREIDINGSKIT (360º LICHT) 1.495,-

OBSERV X-tend (Mobiel Statief) 799,-

PRIJSVOORDEEL 
BIJ EEN ONLINE

INSTALLATIE!
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* Genoemde leasing betreft langetermijnhuur;
* Genoemde leasingtarieven zijn per maand, indicatief, onder voorbehoud van wijzigingen en acceptatie d.m.v. financiële toetsing;
• Genoemde prijzen zijn in Euro's, exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen;
• Genoemde prijzen zijn exclusief Apple iPad, inclusief vizier / houder voor Apple iPad (OBSERV werkt uitsluitend met Apple iPad);
• Genoemde prijzen van OBSERV 520X zijn inclusief installatie en basistraining. Alle vervolgtrainingen zijn optioneel;
• Aan deze brochure/prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend;
• Vraag voor de actuele prijzen altijd een offerte en de voorwaarden aan via onze website of stuur een email naar systems@sqinno.com.

INVESTERING

https://www.sqinno.com
mailto:systems%40sqinno.com?subject=Aanvraag%20n.a.v.%20OBSERV%20brochure




NOTITIES
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