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Fundamentale principper i Medex-filosofien:
- Naturlige ingredienser anvendes altid, så vidt det er muligt.

- Løbende justering af produkterne på baggrund af videnskabeligt testede virkestoffer.

- Ingen anvendelse af farvestoffer eller dufttilsætning, undtagen dette er strengt nødvendigt.

- Altid anvendelse af den mest aktive form af de aktive stoffer.

- De ikke-aktive stoffer (vehikel/bærerne) i produkterne er altid af højeste kvalitet.

- Ingen dyreforsøg.

- Ingen anvendelse af PVC.

- Emballagen er lavet af genbrugspapir.

 
* Overfølsomme/stærkt overfølsomme personer anbefales altid først at teste produktet på indersiden af armen eller bag øret. Skulle testen, mod forventning, fremkalde 
en reaktion, er denne normalt uskyldig og forbigående, således at man efter en uges tid igen kan prøve at anvende produktet.

 H vor for  er  MEDEX ander ledes  og bedre?

Flere og flere søger et mere frisk, ungt og vitalt ud-
seende, ligesom mange gerne vil små rynker og ar 
samt hudproblemer som acne eller eksemagtig og 
følsom hud til livs.

For at opnå et mærkbart resultat i hudplejebehandling 
er det afgørende, at produkterne er terapeutiske. Mens 
en lang række produkter blot tilfører lidt velvære og 
fugt, trænger de terapeutiske produkter, også kaldet 
biomedicinske produkter, ind og behandler aktivt og 
effektivt.

MEDEX er en komplet serie af hud- og kropsplejepro-
dukter, der udelukkende anvendes og forhandles af 
anerkendte og specialuddannede kosmetologer og 
hudterapeuter. Dette sikrer, at du altid er i trygge og 
professionelle hænder.

Produkterne udvikles i Medex Bio Science Cosmetics 
egne laboratorier og af egne forskere. Alle produkter 
fra MEDEX bliver gennemtestet i både uafhængige 
laboratorier samt på universitetsklinikker.

MEDEX produkterne er unikke, og uanset hudtype og 
formål finder man altid produkter tilpasset de indivi-
duelle behov. Ikke mindst er MEDEX førende inden for 
acne og anti-age behandling.

Derudover findes der specialudviklede kropsprodukter 
til spa og wellness, en speciel herreserie samt en pro-
fessionel makeup serie.

Velkommen til en verden af MEDEX!

Helle Bach
Medex Scandinavia.
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Fragile/Softly® for hyper sensitiv hud
Fragile/Softly er specielt udviklet til den hyper sensitive og/eller stres-

sede hud, som intet andet tåler. Serien er 100 % parfumefri og inde-

holder heller ikke UV-filter, da dette i nogle tilfælde kan frembringe 

allergiske reaktioner. Serien kan anvendes af alle, både mænd og 

kvinder, som har en følsom hud, eller som ønsker en hudplejeserie 

helt uden parfume. Spørg din kosmetolog om brochuren for Fragile/

Softly.

Purus Acne Metoden
Biomedicinalsk produktserie og et unikt behandlingsprogram for ef-

fektiv bekæmpelse af acne, uanset om det er pubertets- eller voksen-

acne. Kosmetologen udarbejder altid et individuelt hudplejeprogram.

Xenymphus® kropspleje 
En terapeutisk og luksuriøs serie for kropspleje, spa og wellness. 

Produkterne er sammensat af havets og jordens rigdomme og tilfører 

velvære til både krop og sjæl. Spørg efter Xenymphus brochuren hos 

din kosmetolog. 

Medex for Men - hudpleje til mænd
Mandens hud er anderledes grovere i strukturen og behøver derfor sin 

egen hudplejeserie. Rynker viser sig senere, men er ofte mere dybe og 

markante. Medex for Men er en fyldestgørende og bred serie specielt 

udviklet til mandens hud og de problemer, der kan opstå med f.eks. 

skægpest. Emballagen er maskulin og produkterne er lette at anven-

de. Brochure og individuelt hudplejeskema fås hos kosmetologen.

Josephine van Steinborg - anti-age
Moderne kosmetisk teknologi forenet med eksklusiv luksus. Jose-

phine van Steinborg er en parabenefri anti-age serie med stort ind-

hold af bl.a. ægte kaviar og neuropeptide. Se mere side 28.

Quintenstein - luksus ansigtspleje
Eksklusiv serie produceret under største bevågenhed og med en 

sammensætning af de allerfineste ingredienser og komponenter i et 

nøje afbalanceret forhold for at opnå følelsen af smuk og velplejet 

hud. Se mere side 29.

Hvorfor så mange forskellige produkter 
og nogle tilsyneladende med samme indikation?

Produktlinjerne i Medex er tilsammen udviklet og baseret på 150 forskellige formler og recepter. Til trods for de mange produkter, er der ikke 

forekomst af helt ens lignende produkter. Medex anstrenger sig for at udvikle og fremstille produkter med ingredienser og virkestoffer af størst 

mulig mangfoldighed og forskellighed, da det er forskelligt fra person til person, hvordan huden reagerer. Nogle personer reagerer bedre på 

nogle virkestoffer end andre, og nogle ingredienser passer til den ene, men ikke den anden. Det store udvalg af produkter sørger for, at såvel 

behandler som klient altid kan udføre en optimal behandling af den aktuelle hudtilstand. 

Øvrige produktlinjer med egen brochure

6

Oplysninger om komponenter
For personer med overfølsom eller sensitiv hud er det især vigtigt at vide, hvordan produktet er opbygget og sammensat af 

ingredienser og virkestoffer. Produktsammensætning er angivet på alle produktemballager, og de ingredienser der er nævnt 

først, har det givne produkt størst indhold af. Medex er konstant opdateret omkring den nyeste forskning og mulige forbedring-

er i forhold til seneste udvikling. Har du spørgsmål til ingredienser og virkestoffer, er du altid velkommen til at kontakte Medex 

Scandinavia på telefon 70 20 21 11 eller info@medex.dk.
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Hvordan opnår du et optimalt resultat i din 
hudpleje?

Den bedste måde til at undgå ældning og/eller rynker længst muligt  

er, at man i en så tidlig alder som muligt begynder at tage sig godt af 

sin hud og følge vejledning fra en professionel kosmetolog.

Kun en kvalificeret kosmetolog kan foretage en korrekt analyse af din 

hud. Ofte er der ikke tale om bare én hudtilstand som f.eks. tør, fedt-

et, sensitiv eller dehydreret hud, men at forskellige områder af ansig-

tet har hver sin tilstand og kræver sin egen individuelle pleje. 

For eksempel kan huden have en lokal følsomhed, som kræver lokal 

behandling, ligesom der kræves speciel pleje til øjenområderne og 

måske en differentieret behandling til en fedtet T-zone.

Ud over at det er afgørende dagligt at anvende renseprodukter samt 

dag- og natcreme, er det også vigtigt med jævne besøg hos sin kos-

metolog for en mere specifik og intensiv behandling. 

Råd om hjemmepleje i hverdagen
De følgende trin tager kun ganske lidt tid og er nemme at udføre. 

Din Medex-kosmetolog er specialiseret i at analysere huden og kan 

derfor give den rette, individuelle produktvejledning.

AFRENSNING er vigtigt for at kunne klargøre huden til at mod-

tage de aktive geleer og cremer. Til afrens findes varianter af mild 

rensemælk og renseolie tilpasset forskellige hudtilstande. 

PLEJE TIL NATTEN foretages hver aften med afrensning og 

en anbefalet aktiv natcreme for regenerering.

PLEJE OM DAGEN med en anbefalet dagcreme, som beskyt-

ter huden mod skadelige påvirkninger udefra. Ud over ovenstående 

trin til den daglige hjemmepleje har Medex et omfattende udvalg 

af aktive specialprodukter som serum, ampuller og essentielle olier 

til at supplere med. Disse produkter kan især anbefales, hvis huden 

efter en stresset periode med sygdom eller andre forhold er blevet 

svækket og har brug for et ekstra løft. Det tilrådes, at man minimum 

en gang om ugen lægger en regenererende maske med dråber af 

ampul eller serum under.  Din Medex-kosmetolog kan udarbejde et 

individuelt kurplejeprogram.

MEDEX Bio Science Cosmetics
 Komplet hudpleje efter videnskabelige behandlingsmetoder og terapeutisk Medex-filosofi.

Den kvinde, som dagligt bruger en halv time på hudpleje og hver sjette uge besøger sin kosmetolog, viser 
ved 35-års alderen en synlig forskel fra andre kvinder, og for hvert år bliver forskellen mere og mere tydelig...

  Medex-filosofi om hudpleje er:

-  En videnskabelig tilgang til anvendelse af ingredienser og virkestoffer.

-  Et system hvor de naturlige barrierer i huden genopbygges og regenereres.

-  Behandlinger som ikke kun tager hensyn til hudtype, men også andre faktorer 
 som alder og hudens tilstand.

-  For professionelle kosmetologer som ønsker et højt fagligt niveau og at kunne 
 udføre mere end blot en standardbehandling.



8

Forbehandl ing med
afrensning,  dybderens  og peel ing

Afrens, dybderens og peeling er vigtigt. For 

når talg og afstødte hudceller blander sig 

med støv fra den forurenede luft, dannes 

den ideelle grobund for bakterier. Porerne 

tilstoppes, der opstår urenheder og i værste 

fald betændelse. Huden får en trist, grå farve 

og mister efterhånden sin modstandskraft og 

evne til selv at regenerere. 

Det såkaldte emulsionslag består af en blanding af lipider 

(fedtstoffer) og fugt, der danner en barriere, så intet trænger 

igennem. Vil man opnå en optimal effekt af aktive ingredien-

ser, er man derfor nødt til først at fjerne dette lag. Anvend Se-

ratoxes Gel eller Deep Clean til dybderens.

Først fjernes støv og evt. makeup. Afrens med enten ren-

semælk eller renseolie. Vand og alm. sæbe udtørrer huden.

De døde hudceller har stadig en beskyttende funktion, men gør det svært for de aktive, 

plejende stoffer at trænge igennem. Vi anbefaler, at døde/afstødte hudceller fjernes 

ved brug af peeling 1-2 gange om ugen, hvorved man opnår en hurtigere celledeling 

samt en bedre optagelse af aktive cremer/geleer. Anvend f.eks. Bio Soft Peeling eller Lait 

Exfoliante.

1
2

3
Det er også vigtigt, at rensemælk og lotion/skintonic supplerer hinanden, 

så der opnås synergieffekt. Du får bedre virkning af de fine, aktive nat-

cremer, når du først har afrenset grundigt. Lotion/skintonic stabiliserer 

pH-balancen i huden og duppes på umiddelbart efter afrensning.

D ybderensD ybderensD ybderens
AAfrensningAfrensningAAfrensningA

Eye Make-up Remover En god øjenpleje, som skal reducere rynker og linjer ved øjnene, begynder med en 

god afrensning. Denne milde øjenmakeupfjerner er specielt udviklet til den følsomme og sarte hud omkring øjnene 

og er så mild, at den også kan anvendes af kontaktlinsebrugere. Beriget med indhold af rosenolie tilføres en behage-

lig og forfriskende virkning på huden. Blodcirkulationen stimuleres og ophobning af affaldsstoffer fjernes hurtigere. 

Ablutio Milk En rensemælk til følsom hud samt acne/fedtet/uren hud. Anbefales specielt til følsom, proble-

matisk hud og er et uundværligt produkt i Purus Acne Metoden. Ablutio Milk indeholder troldnød og kamille. Virker 

beroligende og betændelseshæmmende samt regulerer og stabiliserer talgproduktionen. Ablutio Milk opløser og 

fjerner det karakteristiske hudfedt uden brug af sæbe. Anvendes morgen og aften. Masseres ind i huden med fug-

tede fingre. Fjernes med fugtet vat eller svampe.

Lait Hydermios En rensemælk særlig velegnet til fugtfattig/tør, følsom og moden hud. Indeholder troldnød, 

kamille, salvie og røllike. Virker beroligende og helende. Anvendes morgen og aften. Masseres let ind i huden med 

fugtede fingre. Fjernes med vand, brug evt. svamp eller fugtet vat.

Hydrophilic Oil En blødgørende olie til afrensning af fugtfattig og moden hud. Også ved ekstrem tør hud 

anbefales Hydrophilic Oil i stedet for en rensemælk, idet yderligere udtørring af huden derved undgås. Hydrophilic 

Oil er udviklet på biobasis med naturlige olier såsom risolie, der er rig på vitamin E for en helende og plejende effekt. 

Anvendes morgen og aften. Påfør et tyndt lag og massér med fugtede fingre til den skummer. Fjernes med vand 

og evt. svampe. 

Lait Exfoliant  Specielt udviklet til dem, som ønsker en hurtig og effektiv afrensning kombineret med en 

mild peeling. Smudspartikler fjernes, og de bløde silica-korn peeler huden skånsomt men effektivt, så døde hudcel-

ler skrubbes væk. Et indhold af mild vegetabilsk olie sørger for, at huden ikke tørrer ud, hvilket gør produktet veleg-

net til både normale samt tørre og dehydrerede hudtilstande. Derudover indeholder ’skrubbemælken’ værdifulde 

ingredienser som den beroligende calendula, ylang ylang og vitamin E. Indeholder ingen parfume, duften kommer 

naturligt fra æteriske olier i ylang ylang. Anvendes 1-2 gange om ugen. Påføres og ‘skrubbes’ med fugtede, roterende 

fingre. Fjernes med fugtet vat eller svampe. Anbefales som effektiv peeling til den travle mand/kvinde eller som 

kombineret afrens/peeling til den naturlige pige uden makeup.

Kerawash En mild vaskegele til dybderens af forhornet hud og acne. Indeholder blandt andet salicylsyre (2 %), 

som er kendt for sin antibakterielle virkning, samt kølende og beroligende Aloe Vera ekstrakt. Denne vaskegele er 

blandt produkterne i Purus Acne Metoden og er særdeles velegnet til teenagere, som er i behandling for uren hud 

og skal påbegynde et hjemmeplejeprogram. Kerawash er stærkere end Ablutio Milk og mildere end Seratoxes Gel. 

2-3 dråber masseres ind i huden med fugtede fingre, mens den skummer op. Fjernes derefter med rigeligt lunkent 

vand. 

Seratoxes Gel En dybderensende og antibakteriel, skummende gele til acne/fedtet/uren og overfølsom hud. 

Desinficerer urenheder og mindsker infektion. Geleen indeholder sebum-regulerende komponenter, som nedsæt-

ter overdreven talgproduktion. Seratoxes Gel tilhører produkterne i Purus Acne Metoden og er også velegnet til 

behandling af skægpest. Anvendes efter vejledning af din kosmetolog. Anvend 2 - 3 dråber og massér med fugtede 

fingre til den skummer. Fjernes derefter med rigeligt lunkent vand.

Deep Clean Dybderensende produkt der opløser talg på en skånsom måde og er velegnet til alle hudtyper. 

Indeholder bl.a. kamille, alger, melisse og rosmarin. Virker rensende og styrkende på huden og øger blodcirkula-

tionen. Kan også anvendes omkring øjnene. Påfør et tyndt lag og massér med fugtede fingre i et par minutter. 

Fjernes herefter med rigeligt lunkent vand, hvorefter lotion/skintonic og natcreme påføres. Dybderensningen øger 

natcremens evne for at trænge ind i huden, så et bedre resultat opnås. Anvendes 2 - 3 gange om ugen.

Bio Soft Peeling En biologisk peeling som ved hjælp af enzymer skånsomt, men effektivt opløser døde hud-

celler og renser huden. Huden efterlades ren, glat og blød. Kan anvendes af alle hudtyper også den sarte hud med 

karsprængninger. Påføres i et tyndt lag efter afrensning og evt. dybderens. Hviler på huden i ca. 15 min., hvorefter 

den fjernes med lunkent vand. 

Comedo Mutilat Dybderensende specialpeeling med mineraler for acne/fedtet hud med hudorme (come-

doner) og/eller urenheder. Peelingen renser dybt ned i huden og åbner de tilstoppede porer, så hudorme bliver 

opløst/løsnet og urenheder renses og desinficeres. Anvendes 1-2 gange om ugen. Påføres i et tyndt lag, hviler på 

huden i ca. 15 min. og fjernes herefter med vand. Comedo Mutilat er et produkt tilhørende Purus Acne Metoden.
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Lotion Hydermios En beroligende skintonic til den tørre, sarte hud. Også velegnet til sensi-

bel hud med karsprængninger. Lotion Hydermios indeholder bl.a. troldnød og naturlig mælkesyre. 

Stabiliserer hudens pH-værdi og genopretter en beskyttende barriere, hvilket er en nødvendighed for 

at bevare en sund hud. Anvendes på fugtet vat efter afrensning både morgen og aften. 

Lotion Humedios En beroligende skintonic til kombineret og fedtet hud. Indeholder mælkesyre. Holder 

huden ren og forhindrer tilstopning af hudens porer forårsaget af talgkirtlernes overproduktion. Anvendes morgen 

og aften efter afrensning med Ablutio Milk. Anvend blot nogle få dråber på fugtet vat. Lotion Humedios virker sam-

mentrækkende på grove og åbne porer.

L o t i o n s / s k i n t o n i c
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Purus Lotion En skintonic til fedtet og uren hud. Tilhører Purus Acne Metoden. Indeholder bl.a. mælkesyre til stabilise-

ring af hudens pH-værdi og beskyttelsesbarriere. Har stærke desinficerende egenskaber og regulerer overdreven talgproduktion. 

Har en udtørrende og rensende effekt/virkning. Anvendes morgen og aften efter Seratoxes Gel. Anvend 1-2 dråber på fugtet vat 

og dup let hen over huden. Purus Lotion kan udtørre huden, hvorfor den kun bør anvendes direkte på urenhederne eller på den 

del af ansigtet, der er angrebet. Råd: Opstår der kløe eller irritation i en urenhed, tages et par dråber Purus Lotion på fugtet vat 

eller en vatpind og dup let på området.



A ktive plejende cremer/natcremer og specialiteter
      

Medex foretrækker at bruge betegnelsen ’aktiv plejende creme’ om sine natcremer. En sådan creme anvendes for, at huden kan få tilført de nødvendige 

aktive og plejende ingredienser, den har behov for.  Hudens evne for at modtage de aktive stoffer er mest optimal om natten, hvor den rene, afrensede hud 

har ro og ikke belastes af skadelige UV-stråler, røg og anden forurening. Afhængig af hudtype og hudtilstand er det ikke altid nok KUN at anvende dag- 

og natcreme. I sådanne tilfælde må man anvende en specialcreme eller gel, som arbejder specifikt på at bedre den pågældende tilstand eller problemet. 

Karsprængninger, rynker, ar, poser under øjnene m.v. kan bedres, men det kræver et specialprodukt.
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Papaya Night Cream  Til den tørre og læderagtige hud. Papaya Night Cream 

indeholder hydrolized elastin og har et højt indhold af papaya-enzymer. Genopretter 

hudens fugtbalance, er plejende og nærende og forbedrer elasticiteten i huden. 

Anbefales specielt til den tørre og ekstremt tørre hud. Papaya-ekstrakt anvendes 

meget i de tropiske lande til forebyggelse og forbedring af læderagtig hud. Papaya 

Night Cream efterlader huden blød og glat. I kombination med Cream Desensible ses 

forbløffende resultater i behandling af hudskader.

Cream Desensible Aktiv creme til følsom rød og irriteret hud. Cremens svagt 

grønne farve mindsker/dæmper den røde hudfarve. Cremen bedrer irriteret, eksemag-

tig hud og mindsker kløe. Cream Desensible er et supplement til Ampul Desensible. 

Forskning og tests har påvist, at antallet af karsprængninger reduceres væsentligt efter 

blot kort tids anvendelse. Indeholder bl.a. kamille, røllike, melisse og salvie. Virker bero-

ligende, betændelseshæmmende og sammentrækkende på blodkar. Anvendes under 

dag- og/eller natcreme eller som natcreme.

Re-genesis Cream Plejende, nærende og genopbyggende natcreme til den 

modne, slappe og eventuelt rynkede hud. Indeholder fugtgivende ingredienser som 

honning og hyaluronsyre, der forbedrer elasticiteten i huden og reducerer dannel-

sen af nye linjer/rynker. Re-genesis Cream modarbejder hudens ældningsproces og 

forbedrer den allerede degenererede huds modstandsevne og smidighed/elasticitet. 

Re-genesis Cream er et supplement til Re-genesis Ampuller.

24 Hours Cream En kombineret dag- og natcreme. Er særlig udviklet til den 

sporty type, den travle kvinde eller mand, for hvem den daglige hudpleje er vigtig, 

men ikke må være for tidskrævende. At cremen er i tube gør den perfekt til både ferie 

og sport, da den er nem at have med i tasken. Indeholder UV-filter der giver optimal 

beskyttelse om dagen, mens aloe vera og vitamin E sørger for pleje og genopbygning 

af huden om natten. Anbefales til alle hudtyper. Anvendes morgen og aften på af-

renset hud. Anvendes flere gange dagligt ved ekstrem tør hud.

Purus Night Cream En nærende natcreme med egenskaber rettet specielt mod fedtet, uren og acnehud. Anbefales også til overfølsom 

hud. Indeholder kamille og myrrha. Purus Night Cream virker plejende og nærende, og den genopretter hudens fugtbalance. Purus Night Cream 

trænger langt ind i huden og stimulerer/forbedrer cellemetabolismen. Ved brug af Purus Night Cream om natten og Cream Humedios om dagen 

vil procentdelen af aktive celler i det tørre hudlag allerede efter 7 dage være på basisniveau. Efter 2 uger det dobbelte og efter 4 uger har huden 

stabiliseret sig over basisniveau. Purus Night Cream er specielt udviklet og tilpasset den overfølsomme og urene hud og er et produkt i Purus 

Acne Metoden.

Iso Hydermios  En aktiv natcreme til tør og dehydreret hud. Indeholder collagen samt centella asiatica. Virker opstrammende og bedrer 

hudens elasticitet. Aktiverer dannelsen af collagen. Iso Hydermios er plejende og fugtgivende. Optages hurtigt og let, føles ikke fedtet. Denne 

creme er uden olieholdige stoffer og trænger derfor effektivt ind og tilfører huden optimal fugt og næring. Anvendes om aftenen efter afrensning.

Medex har den rigtige creme til alle hud-

typer; alt fra en vidunderlig let creme til en 

rig og fyldig med styrkende komponenter 

som f.eks. Tinticosyn® udviklet af  Medex 

selv.  Disse produkter modvirker ældnings-

tegn og hjælper en hyperfølsom hud - også 

den hyperfølsomme hud, som ofte viser sig, 

når man bliver ældre.
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S p e c i f i k k e  a k t i v e  c r e m e r

Til specielle hudtilstande og problemer findes en række unikke og ekstra aktive specialcremer og geleer, som arbejder specifikt på at bedre det 

aktuelle problem. Det kan være til behandling af karsprængninger, rynker, ar, poser under øjnene samt til produkter til før- og efterbehandling ved 

kosmetisk kirurgiske indgreb. Specialprodukterne anvendes enten alene eller under dag- og natcreme efter anvisning fra din Medex kosmetolog.
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Gelée Royale Gel Medex laboratorium har udviklet dette 

revolutionerende produkt, som forsinker hudens naturlige ældnings-

proces. En superaktiv gele der giver en hurtigere og bedre celledeling 

samt en bedre blodcirkulation. Alt dette medfører en formindskning 

af rynkelinjer samt en forbedring af ar og udvidede/grove porer. Den 

kraftfulde Gelée Royale Gel indeholder et varieret mix af vitaminer 

og sporstoffer, honning-komponenter som propolis-ekstrakt samt 

troldnød. Alt sammen kendt for en helbredende og helende virkning. 

Efter et par ugers brug er huden faldet til ro, og en betydelig for-

bedring er opnået. Sammen med Actiprotin er Gelée Royale Gel et af 

de mest aktive præparater på det kosmetiske område. Gelée Royale 

Gel aktiverer cellestofskiftet og har en positiv indflydelse på cellernes 

iltoptagelse. Gelée Royale Gel kan anvendes af alle hudtyper som et 

godt, aktivt og forfriskende ‘boost’ til huden, men anbefales især i de 

tilfælde, hvor huden er beskadiget, forsømt eller degenereret f.eks. 

ved rynker, ar, udvidede/grove porer, dårlig blodcirkulation, poser 

under øjne o.s.v. Anvendes i et tyndt lag under dag- og/eller nat-

creme eller som kurbehandling om vinteren.

Gel de Liposome Gel de Liposome regenererer huden og 

regulerer fugt- og fedtbalancen. Forebygger for tidlig ældning af 

huden. Ideel til den trætte og glansløse hud. Liposomer skal man 

forestille sig som små, fine bobler indeholdende virkningsfulde stof-

fer. Selve liposomen fungerer som transportør af de indkapslede 

aktive stoffer, som ellers ikke ville kunne trænge ind i huden - enten på 

grund af manglende evne til at trænge ind, eksempelvis ved forhornet 

hud - eller fordi det virkningsfulde stof ville blive inaktivt pga. uba-

lance i pH-værdien. Liposomer er desuden med til at forlænge hold-

barheden af de virksomme stoffer. Såvel den fugt- som fedtfattige hud 

kan med fordel bruge denne gele. Indeholder bl.a. gele royal og sød 

mandelolie. Gel De Liposome er transparent og kan anvendes til både 

ansigt, hals og dekolleté. Anvendes under dag- og/eller natcreme, 

f.eks. den beskyttende dagcreme Protective Hydermios med UV-filter.

Vital Renew (bindevævscreme) Vital Renew fungerer 

som massage- og/eller underlagscreme og er et uundværligt produkt 

til behandling af degenereret bindevæv. Cremen har en vitaliserende 

og opstrammende effekt på underhud og bindevæv. Indholdet af Skt. 

Johns urt, geranium, hestekastanje samt naturlig vitamin E stimulerer 

blodcirkulationen og styrker blodkarrene. Vital Renew har i kraft af 

disse egenskaber også en forbedrende virkning på ar og arvæv. 

Cremen har endvidere en antibakteriel virkning. Anvendes både under 

dag- og natcreme. Kan om natten evt. anvendes alene uden natcreme. 

For optimal virkning anbefales det at anvende Vital Renew 2 gange 

dagligt. Vital Renew masseres ind i huden og kan anvendes overalt 

på ansigt og krop. Vital Renew er også udviklet til efterbehandling 

ved kosmetisk kirurgiske indgreb som f.eks. liposuction (fedtsugning) 

samt som opstrammende pleje i forbindelse med graviditet.

Albapearl “skin whitening” Et revolutionerende og helt 

igennem mildt, trygt og sikkert blegeprodukt. Ved anvendelse af 

Albapearl hæmmes produktionen af tyrosinase, der er det enzym, 

som er involveret i dannelsen af hudens pigment, melanin. Albapearl 

både bleger allerede tilstedeværende hyperpigmentering (mørke 

skjolder) samt forhindrer yderligere forværring. Albapearl er mild, 

hudvenlig og ganske ufarlig. Albapearl gør huden blødere og lysere 

og virker fugtgivende. Et markant synligt resultat vil vise sig efter ca. 6 

ugers brug. Anvendes 2 gange dagligt på afrenset hud. Bør kun anven-

des lokalt på selve problemområdet. I forbindelse med anvendelse af 

Albapearl bør huden altid beskyttes mod sol og UV-stråling med enten 

Medex Special Care F30 normal/tør eller Special Care F30 fedtet/acne.

Vital Recover K  En regenererende og helende specialcreme. 

Vital Recover K er en unik og effektiv creme baseret på vitamin A og

E. Cremen virker sammentrækkende på blodkar og er specialudviklet 

som en efterbehandlingscreme til behandling af ar ved skønheds-

kirurgiske indgreb. Anvendes også til efterbehandling ved IPL- og 

laserbehandling, indsprøjtning med vævsfyldere og mesoterapi. 

Helbredelsesprocessen styrkes og fremskyndes, så sårene heler bedre 

og risikoen for grimme ar og arvæv reduceres væsentligt. Cremen er 

ligeledes det mest effektive valg til hjemmebehandling af karspræng-

ninger og mørke rande under øjnene. 

Anvendelse: Til heling af ar anvendes cremen flere gange dagligt, 

således at sår/ar områderne hele tiden er holdt fugtige af cremen. 

Anvendes rundt om såret/arret når bandagerne er fjernet. Under Vital 

Recover K kan anvendes den beroligende og betændelseshæmmende 

Purus Mask. Til behandling af karsprængninger i ansigtet og mørke 

rande under øjnene anvendes cremen for natten. 

Opbevaring:  Vitamin K er lyssensitiv, og cremen skal derfor opbevares 

et mørkt og køligt sted.
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80 % af den ældning huden gennem tiden 

udsættes for er forårsaget af eksterne fak-

torer. En helt unødvendig ældning som kan 

forebygges ved brug af Medex’ beskytten-

de dagcremer. I dagtimerne skal huden be-

skyttes mod de skadelige UV-stråler, påvirk-

ning fra kunstigt lys, temperatursvingning-

er, støv, røg og den generelle luftforure-

ning. Ud over den beskyttende dagcreme, 

som beskytter hudbarrieren og holder hud-

en smidig, er natten det tidspunkt, hvor 

huden skal have en mere indtrængende og

dybdegående pleje for at regenerere. Til 

dette anvendes de specielle aktive cremer 

og masker, enten alene som natcreme, eller 

som underlag under dagcreme. Hvis huden 

i en periode er i en eget dårlig tilstand pga. 

sygdom, stress  eller lignende, anbefales en 

aktiv gele eller serum,  for eksempel Acti-

protin eller Gelée Royale Gel som underlag 

for dag- og/eller natcreme. Lad altid din 

Medex kosmetolog tage udgangspunkt i din 

aktuelle hudtilstand og få fastlagt et indivi-

duelt behandlingsprogram.

B e s k y t t e n d e  d a g c r e m e r
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Protective Hydermios  Til den fugtfattige og følsomme hud. 

Protective Hydermios er en næringsgivende og beskyttende dag-

creme rig på planteekstrakter. Indeholder bl.a. kamille, salvie, røl-

like og sød mandelolie. Virker beroligende og genopbyggende. 

Anbefales specielt mod udtørring. Er velegnet som beskyttelse i tørt 

indeklima f.eks. på kontorer, i butikker, hvis man opholder sig meget 

i neonlys og ved edb-skærm, som alle er negative faktorer, der bevir-

ker, at huden ældes hurtigere end normalt, hvorfor det er vigtigt at 

beskytte sig mod disse skadelige indvirkninger. Anvendelse af Pro-

tective Hydermios resulterer i en blød og livskraftig hud.

Papaya Day Cream En beskyttende dagcreme til tør og ek-

strem tør hud. Også læderagtig hud evt. forårsaget af overdreven sol 

opnår gode resultater med Papaya Day Cream. Indeholder enzymer 

fra papaya samt kamille, salvie og følfod og beroligende olier. Virker 

fugtgivende. Hjælper huden med at genvinde eller bibeholde elasti-

citeten og beskytter mod UV-stråling.

Eugentic Day Cream Anbefales til normal og kombineret 

hud. Som i alle andre Medex produkter er kun de reneste og fineste 

komponenter anvendt. Indeholder bl.a. sød mandelolie, salvie og 

følfod. Eugentic Day Cream kan også anvendes til sart og tør hud. 

Huden bliver blød og glat uden at føles fedtet. Beskytter mod 

UV-stråling og neonlys. Velegnet under makeup.

24 Hours Cream Se side 13.

Cream Humedios  En let dagcreme karakteristisk pga. sin 

fugtgivende virkning. Cremen henvender sig til en fedtet og kombi-

neret hud, hvorfor alle aktive ingredienser er specielt rettet mod at 

løse hudens fugtproblem. Indeholder allantoin, kamille, melisse og 

røllike. Virker beroligende samt genopbyggende. I dag er tør/udtør-

ret hud et problem, der ofte ses på hudplejeklinikkerne. Det skyldes 

bl.a., at vi opholder os meget indendørs i tør varme. Acnebe-

handling kan også medføre tør/udtørret hud. Cream Humedios an-

befales altid i forbindelse med Purus Acne Metoden. Fugtbalancen 

bliver genoprettet, uden at udtørringsprocessen af urenheder forstyr-

res. Cream Humedios anbefales også til overfølsom hud, da den har 

en beroligende virkning.

Din Medex kosmetolog er en af de allerbedste, 

fordi der ud over uddannelsen jævnligt er opfølgende  

Medex kurser, både teoretiske og praktiske. Således vil din 

behandler altid være ajourført med de nyeste behandlingsmetoder 

og produktsammensætninger inden for moderne hudpleje.
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14

Ø j e n p l e j e

Fordi huden omkring øjnene er blødere og mere sensibel og ligeledes er det område, hvor ældningstegn viser sig først, 

har Medex lagt mange kræfter i udvikling af professionel hudpleje til øjenområderne. Medex producerer en række forskellige 

meget effektive øjenplejeprodukter, hvoraf serummet Actiprotin er det ypperste.

Udseendet er vigtigt for os og fortjener derfor at blive plejet 

med det bedste af det bedste. Huden omkring øjne, hals 

og læber er områder, hvor ældning træder tydeligt frem. 

Din kosmetolog kan hjælpe dig med specifikke behand-

lingsprodukter inden for øjen-, hals -og læbepleje.
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Crème pour les Yeux Medex øjen-

gele anvendes dagligt på den fine, ofte 

tørre hud på øjenområderne. Indeholder 

bl.a. kamille og quercus. De første tegn på 

hudens ældning viser sig altid som smile-

rynker omkring øjnene. Ved daglig anvend-

else af Créme pour les Yeux opretholdes 

fugtbalancen, og den sarte hud omkring 

øjnene får et opstrammet, mere glat og 

yngre udseende. Créme pour les Yeux er 

som gele let og behagelig i konsistensen og 

kan anvendes af alle hudtyper.

Hydermios Eye & Neck Cream
En kombineret mild øjen- og halscreme 

som bl.a. indeholder salvie, røllike, følfod, 

melisse, alge-ekstrakter samt berolig-

ende olier som sød mandelolie. Specielt 

udviklet og særlig velegnet til den sarte 

hud omkring øjnene og på halsen. Virker 

nærende, opstrammende og fugtgivende. 

Øger blodcirkulationen. Forebygger for tid-

lig ældning og giver en blødgørende virk-

ning.  Anvendes morgen og aften.

Eye Make-up Remover  En god 

øjenpleje begynder med omhyggelig afrens-

ning. Denne øjenmakeupfjerner er specielt 

udviklet til den følsomme og sarte hud 

omkring øjnene. Indeholder rosenolie som 

har en behagelig, forfriskende virkning på 

huden. Fjerner blidt øjenmakeup uden at 

irritere øjnene og er derfor god at anvende 

for kontaktlinsebrugere. Stimulerer også 

hudens blodgennemstrømning, så affalds-

stoffer fjernes hurtigere og øjnene ser frisk-

ere ud.

Actiprotin Et stærkere ”familiemedlem” til Medex Gelée Royale Gel. Et andet produkt til 

de samme hudproblemer som beskrevet under Gelée Royale Gel. Actiprotin er et yderst ef-

fektivt middel til behandling af mindre hudskader og er specifikt rettet mod poser under 

øjnene, ar, rynker og grove/udvidede porer. Et serum der forebygger hudens ældningspro-

ces samt forbedrer hudens struktur. Indeholder quercus, centella asiatica, (pro)vitamin A og 

naturlig vitamin E. Virker opstrammende og opretholder fastheden i huden. Actiprotin giver et 

varigt positivt resultat på ar, rynker, poser under øjnene samt grove porer. Anvendes morgen 

og/eller aften under dag- eller natcreme. Kan anvendes i hele ansigtet. Få dråber af det kraft-

fulde serum er nok. Anbefales specielt til den modne hud omkring øjnene, på halsen samt til 

de små rynker omkring munden. Kan anvendes af alle hudtyper.



M e d e x  s p e c i a l  p r o d u k t e r
Tre Medex produkter er så unikke, at de ikke er i samme kategori, men må beskrives for sig. Medex Causaal Deodorant, som kun behøver 

blive påført én gang om ugen, er mere sikker og effektiv end nogen anden deodorant. Medex Hand & Body Cream gør på et øjeblik hænd-

erne smukke og velplejede, men kan også afhjælpe problemer med meget degenererende hænder eller påvirket hud. Actiprotin har en så 

speciel plads og betydningsfuld anvendelse, at produktet er beskrevet hele to gange i denne brochure.
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MEDEX Causaal Deodorant Et af de første produkter

Medex fremstillede, og som virkelig har bevist sit værd. Medex Cau-

saal Deodorant er en utrolig effektiv og langtidsvirkende deodo-

rant. Ved brug bibeholdes virkningen i 3-7 dage – også efter bad, 

sportsudøvelser, svømning og sauna. Medex Causaal Deodorant virker 

bakteriehæmmende og bekæmper årsagen til transpirationslugt. Lidt 

deodorant i armhulen eller under foden forhindrer den kendte, ube-

hagelige gennemtrængende lugt. En naturlig deodorant fremstillet i

cremeform. Uden aluminium, alkohol og stærke kemikalier. Medex 

Causaal Deodorant indeholder morgenfrue og arnica (guldblomme).

Anvendelse: Påføres hver dag i ca. 14 dage. Herefter kun efter behov.  

Cremen duppes let på huden, skal ikke masseres ind.

MEDEX Hand & Body Cream  En håndcreme ud over  det

sædvanlige. Optages fuldstændigt af huden og føles ikke fedtet.

Indeholder bl.a. kamfer, allantoin, røllike og salvie – naturlige ingre-

dienser, der blødgør, plejer og beskytter huden. Anbefales specielt til 

ru, eksemagtige hænder, hvor der kan være opstået sprækker, revner 

og små rifter, ligesom den er ideel beskyttelse til vintertørre hænder. 

Beskadiget hud på hænderne er forbedret allerede efter ca. 3 dage. 

Anbefales også til personer, der bruger hænderne meget i deres 

arbejde. For køkkenpersonale, laboranter, frisører m.fl., som dagligt ud-

sætter hænderne for masser af vand og sæbe, udtørrende stoffer og 

kemikalier, er beskyttelse med Medex Hand & Body Cream især vig-

tig. Cremen lægger sig som en usynlig handske på huden og kan 

derfor også anvendes mod stærktlugtende madvarer som fisk og løg. 

Her påføres cremen kort før madlavningen påbegyndes, og når denne 

er afsluttet, vaskes hænderne. 

Anvendelse: Til normal håndpleje påføres cremen dagligt om morge-

nen og før sengetid. Ved arbejde med vand eller andre stoffer, eller 

ved ekstrem tør og sprukken hudtilstand, påføres cremen flere gange 

dagligt/efter behov.

Actiprotin Et stærkere ”familiemedlem” til Medex Gelée Royale 

Gel. Et andet produkt til de samme hudproblemer som beskrevet 

under Gelée Royale Gel. Actiprotin er et yderst effektivt middel til 

behandling af mindre hudskader og er specifikt rettet mod poser under 

øjnene, ar, rynker og grove/udvidede porer. Et serum der forebygger 

hudens ældningsproces samt forbedrer hudens struktur. Indeholder 

quercus, centella asiatica, (pro)vitamin A og naturlig vitamin E. Virker 

opstrammende og opretholder fastheden i huden. Actiprotin giver et 

varigt positivt resultat på ar, rynker, poser under øjnene samt grove 

porer. Anvendes morgen og/eller aften under dag- eller natcreme. 

Kan anvendes i hele ansigtet. Få dråber af det kraftfulde serum er nok. 

Anbefales specielt til den modne hud omkring øjnene, på halsen samt 

til de små rynker omkring munden. Kan anvendes af alle hudtyper.

 

Aktive hænder skal beskyttes med en creme, 

som bliver absorberet af huden øjeblikkeligt 

og samtidig giver en langvarig beskyttelse. 

Med Medex  Hand & Body Cream er hjælpen 

lige ved hånden.

Medex Causaal Deodorant er det mest 

spektakulære produkt, du nogensinde vil 

finde. I mindst en uge vil den være aktivt 

virkende, og den vil ikke påvirke din krops 

fysiologi.
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M a s k e r 

Maskerne fra Medex giver dig mulighed for at være ekstra god ved din hud. De effektfulde maskebehandlinger behøver ikke kun at være 

begrænset til dit besøg på klinikken, du kan gøre det samme derhjemme. Afsæt 20 minutter og anvend en af de mange aktive Medex 

masker som supplement til den daglige hudpleje, og det vil være en velsignelse for din hud. Med råd og vejledning fra din kosmetolog/

hudterapeut får du præcis den maske, der passer til din hudtilstand, og som opfylder din huds aktuelle behov. Masker anbefales 1-2 gan-

ge om ugen. Eksempel: Man har en tør og samtidig lidt slap eller sart hud, og i den daglige hudpleje bruges produkter til tør hud, 

men 1-2 gange om ugen kan der med stor fordel anvendes en maske til slap eller sart hud.
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Face Lift Mask  Et »facelift« på kort tid. En blød, cremet maske 
der styrker, smidiggør og opstrammer huden øjeblikkeligt. Genop-
retter også hudens fugtbalance. Indeholder bl.a. gærekstrakt og 
rødalger. Gærekstrakt hjælper med dannelsen af kollagen og bedrer 
hudens elasticitet og fasthed. Rødalgen - fra havområdet omkring 
Hawaii - har et højt fugtindhold samt cellefornyende egenskaber. 
Face Lift Mask styrker huden og mindsker de synlige tegn på æld-
ning såsom små overfladiske linjer og begyndende rynker. Påføres i 
et tyndt lag og hviler derefter på huden i ca. 20 min. Masken stivner 
ikke. Fjernes først med fugtet vat og de sidste rester med skintonic. 
Anvendes 1 gang om ugen efter afrensning og eventuel peeling med
Bio Soft Peeling. Efter masken anvendes dag- eller natcreme. En sær-
deles velegnet maske hvis man har brug for en frisk hud og et vel-
oplagt udseende i en fart.

Transparent Collagen Mask Masken til den modne, 
slappe og tørre hud. Transparent Collagen Mask er en usynlig creme-
maske, der ikke stivner og ikke skal vaskes af. Anbefales at anvende 
om aftenen 2 gange ugentligt, hvor den påføres som natcreme i et 
tyndt lag. Den fjernes altså ikke, men fungerer som en ekstra næren-
de creme, der trænger effektivt ind i huden. Indeholder honning, 
hyaluronsyre, allantoin og mælkesyre. Hyaluronsyre er en naturlig 
bestanddel, der findes i bindevævet, og som ’booster’ huden mærk-
bart. Transparent Collagen Mask virker genopbyggende og efterlader 
huden blød og smidig. Sørger for en optimal fugtbalance og forbedrer 
hudens tilstand synligt. I perioder med en svækket hudtilstand kan 
masken også anvendes i et tyndt lag under dagcremen, ligesom der 
kan kombineres med Actiprotin under crememasken.

Purus Mask Purus Mask er en usynlig gel-maske med en kombi-
neret effekt. Purus Mask er en rensende og desinficerende maske til 
fedtet og uren hud, men kan også anvendes til både irriteret og sol-
brændt hud. Indeholder bl.a. troldnød og en høj koncentration af aloe 
vera, som virker helende og beroligende. Stabiliserer hudens fugt-
balance, øger blodcirkulationen og efterlader huden med en sund og 
frisk teint. Purus Mask er uundværlig i behandling af uren hud/acne.  
Påføres i et tyndt lag og hviler på huden i ca. 15 min. Fjernes herefter 
med lunkent vand. Anvendes 1-2 gange om ugen efter afrensning 
med Seratoxes Gel. Råd: Man kan evt. undlade at fjerne masken og 
sove med den på om natten. Ved acnetilstande kan den også anven-
des i et tyndt lag under dagcreme (Creme Humedios). 

Roxace Mask En let peelende, beroligende og rensende (anti-
septisk) maske til især fedtet og uren hud. Anvendes efter den dyb-
derensende og comedonløsende peeling, Comedo Mutilat. Roxace 
Mask anvendes efter udrensning/fjernelse af urenheder. Øger blod-
cirkulationen og normaliserer talgproduktionen. Fremmer helings-
processen og stimulerer dannelsen af nye hudceller. 

Ampul Desensible, Actiprotin, Gelée Royale Gel eller Purus Mask kan 
med stor fordel anvendes under Roxace Mask. Masken påføres i et 
tyndt lag og hviler på huden i ca. 15 min. Fjernes med lunkent vand. 
Anvendes 1 gang om ugen som afsluttende og desinficerende maske 
efter brug af Comedo Mutilat eller afrens med Seratoxes Gel. 
Råd: Ved svær acne kan man sove med masken 1 til 2 gange om ugen. 
Masken bruges enten lokalt på problemområdet eller i hele ansigtet.

Vitalis+ Mask En vitaliserende og behagelig maske til den tørre 
og følsomme hud, evt. med tilstoppede porer. Vitalis+ Mask er en tyk, 
cremet og blød maske rigt baseret på plejende protein af hvedekim. 
Vitalis+ Mask aktiverer huden. Virker opstrammende og nærende. 
Beskytter og genopbygger vævet ved at stimulere produktion af nye 
hudceller. Forhindrer udtørring og stabiliserer hudens fugtbalance. 
Brugsanvisning: Anvendes 2 gange om ugen, påføres i et jævnt lag 
på afrenset hud. Hviler på huden i ca.15-20 min., hvorefter den fjernes 
med lunkent vand og svampe og/eller skintonic på fugtet vat.

Klinikbehandlinger
Masque Membraneux  En intensiv bindevævsmaske med 
kollagen og vitamin C.  Masque Membraneux indeholder kollagen, 
som ligner hudens eget kollagen. Dette betyder, at man ved anven-
delse af denne maske, kan være helt sikker på, at man arbejder med 
en maske af allerhøjeste kvalitet. Huden har to slags fibriller, som 
afgør hudens elasticitet og fasthed, de såkaldte kollagene og ela-
stine fibriller. Kort sagt afgør de dybdegående elastine fibriller hud-
ens elasticitet og de tværgående kollagene fibriller hudens elastici-
tetsgrænse. Degenereret og ødelagt kollagen forårsager rynker og 
slap hud, hvorfor denne hudtilstand har behov for Masque Mem-
braneux. Masken formes individuelt over ansigtet og udføres kun
af en professionel Medex kosmetolog. Kan anvendes af alle hud-
typer og kan udvides som dekolletébehandling.

Toscana Thermo Masque Denne mineral-maske, som 
modelleres over ansigtet, har en meget behagelig, varmende effekt 
på huden. Den er velegnet til alle hudtyper, undtaget acne og følsom 
hud. Masken åbner op for huden, så den bedre kan absorbere de 
intensive, aktive ingredienser fra ampuller, serum og cremer. Varmen 
vil ikke kun få de aktive stoffer til at trænge dybere ind i huden, men 
giver også en rar, afslappende virkning til dit velvære. Denne behand-
ling kan specielt udføres for at forme ansigtskonturerne og forbedre 
hudstrukturen, og den dybdegående virkning fra de aktive stoffer, 
som blev påført under masken, har en langvarig gavnlig effekt.

Venezia Modelling Mask Venezia Modelling Mask er en 
unik elastisk maske, som i flydende form modelleres over ansigtet. 
Under masken påføres aktive ingredienser fra udvalgte ampuller, 
serum eller essentielle olier, som herved trænger dybt og effektivt 
ind i huden. Masken har en vidunderlig kølende effekt, og behand-
lingen opstrammer ansigtets konturer, udglatter fine linjer og skaber 
en frisk overflade. En behandling der efterlader huden sund og styrket 
og desuden giver et behageligt og afslappet velvære. Er velegnet til 
selv den mest følsomme hud. 
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Med disse intensive ampuller 

opnås den største hudforbedring. 

Medex ampuller er et resultat af 

den mest avancerede forsknings-

teknik på det kosmetiske område. 

Ampullernes indtrængningsevne 

samt aktiviteten af de virknings-

fulde ingredienser bevirker en 

dybdegående effekt på huden. 

Et bredt udvalg af ampuller gør, 

at det altid er muligt at behandle

ud fra hudens behov og den 

aktuelle hudtilstand. Ampuller 

anvendes både i klinikbehandling 

samt som hjemmeplejeprodukt i 

forbindelse med en evt. kurbe-

handling. Ønsker man en optimal 

hudpleje anbefales det at anvende 

ampul 1 gang om ugen og meget 

gerne i forbindelse med brug af 

peeling og maske.
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Hydro-gen Ampul Udviklet til tør og dehydreret hud. Som et 

resultat af vind og vejr samt tørt indeklima har alle hudtyper brug for 

regelmæssig fugtbehandling. Disse ampuller indeholder ren, koncen-

treret fugt, som trænger ind i huden øjeblikkeligt. Kan anvendes af alle 

hudtyper også uren/acne hud. Anvend 1 ampul om ugen som kur eller 

anvend få dråber under dag- eller natcreme efter behov.

Desensible Ampul Ampul til følsom, rød og skællet hud. 

Virker beroligende og har en sammentrækkende virkning på ud-

videde blodkar, hvilket vil sige, at den med stor fordel kan anvendes 

til couperose/karsprængninger. Har en meget høj koncentration af 

beroligende urteekstrakter og indeholder bl.a. kamille, salvie, aloe 

vera og troldnød. Er også en del af Purus Acne Metoden til behand-

ling af følsom og irriteret acnehud. Anvend 1 ampul om ugen som kur 

eller anvend få dråber under dag- eller natcreme efter behov.

Re-genesis Ampul Anvendes til moden, slap og rynket hud. 

Re-genesis ampuller er specielt udviklet til huden, der har behov for 

ekstra regenererende og virkningsfulde stoffer. Indeholder forskel-

lige aktive planteekstrakter bl.a. timian og rosmarin. Bedrer blod-

cirkulationen og styrker huden ved at tilføre elastin. En tydelig forbe-

dring ses allerede efter første behandling. Anvend 1 ampul om ugen 

som kur eller anvend få dråber under dag- eller natcreme efter behov.

Re-indures Ampul (“askepot-ampul”)  Denne vidun-

der ampul anvendes, når man ønsker en holdbar makeup ud over det 

sædvanlige f.eks. til brude- eller gallamakeup. Er baseret på ekstrakt 

udvundet fra svampe. Re-indures virker vævsopstrammende og 

fugtgivende og sørger for et glat og opstrammet hudstruktur forud 

for makeuppen. Ampullen sammentrækker udvidede porer og kan 

bruges enten lokalt i f.eks. T-zonen eller i hele ansigtet. Også til fedt-

et hud kan der med fordel anvendes Re-indures ampul. En tredjedel 

ampul påføres huden før makeupcreme/foundation. Man kan også 

vælge at anvende en halv ampul under Face Lift Mask og derefter 

anvende den sidste halvdel under makeuppen.

Aromaterapi med Essentielle Olier  Aromaterapi  med

essentielle olier (også kaldet æteriske eller aromatiske olier) er selve 

naturen udvundet af planternes hormoner. Disse olier har en positiv 

biologisk effekt på den menneskelige krop, men har også en stor 

gennemtrængningskraft, som gør det let for huden at absorbere de 

aktive stoffer. Et kraftfuldt værktøj for den professionelle kosmetolog. 

Medex’ essentielle olier er specielle, fordi ampul-indholdet på forhånd 

er blandet og tilpasset de forskellige hudtyper, så kosmetologen ikke 

længere skal blande ingredienserne selv. Dette har Medex laboratoriet 

allerede gjort. På denne måde behøver man hverken at frygte overdo-

sering, eller at nogle af de mest virksomme olier glemmes eller tilføjes 

i for små doser. 

På klinikken udføres massage med de essentielle olier. Disse olier er 

ikke kun en fordel for huden, men har også en stor gavnlig virkning for 

psyke og velvære. Med andre ord: Essentielle olier er velværebehand-

ling for både krop og sjæl. Medex’ essentielle olier leveres i ampuller 

tilpasset forskellige hudtyper og tilstande. Der skal højest anvendes 

en fjerdedel af en ampul pr. gang.

M edex ampuller forbedrer 

hurtigt og synligt huden. Der findes et bredt 

udvalg af ampuller med hver sin målrettede 

virkning til forbedring af det aktuelle hud-

problem. Efterfølgende jævnlig anvendelse 

af ampul sørger for, at den nye, gode hud-

tilstand bibeholdes og bevares.
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Afrensning Acne/fedtet/følsom  Ablutio Milk
  Tør/normal/ældre Lait Hydermios
  Ekstrem tør/ældre Hydrophilic Oil
  Alle hudtyper Eye Make-up Remover

Afrens/peeling Normal/tør/forhornet Lait Exfoliante
  Acne/forhornet Kerawash

Dybderens Acne/fedtet/følsom Seratoxes Gel
  Alle hudtyper Deep Clean

Peeling Fedtet/acne/comedoner Comedo Mutilat
  Alle hudtyper Bio Soft Peeling

Lotion Acne Purus Lotion
  Fedtet/kombineret hud Lotion Humedios
  Normal/tør/ældre/sart Lotion Hydermios

Beskyttende Acne/fedtet/følsom Cream Humedios
Dagcreme Kombineret/ung Eugentic Day Cream
  Tør/evt. moden Protective Hydermios
  Meget tør Papaya Day Cream

Aktiv natcreme Acne/fedtet/følsom Purus Night Cream
  Tør/evt. moden Iso Hydermios
  Sart/rød/følsom Cream Desensible
   (kan anvendes under dagcreme)

  Meget tør Papaya Night Cream
  Rynket/grovporet Re-genesis Cream

Følg vejledning om råd om hjemmepleje, som din kosmetolog/hudterapeut anbefaler dig.

Din kosmetolog/hudterapeut anbefaler dig at anvende flg. produkter:

morgen aften 

Pe r s o n l i g t  h u d p l e j e s k e m aPe r s o n l i g t  h u d p l e j e s k e m aPe r s o n l i g t  h u d p l e j e s k e m aP
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Dag- & Natcreme Alle hudtyper 24 Hours Cream

Øjen- og halspleje  Sart/følsom/normal Crème Pour Les Yeux    
   (øjengel)

  Tør/ældre Eye & Neck Cream
   (øjen- og halscreme)

  Poser under øjnene/ Actiprotin
  ar/rynker   
  

Specifikke aktive cremer Ar/grove porer/rynker Gelée Royale Gel
  Alle hudtyper Gel de Liposome
  Bindevævscreme Vital Renew
  Blegecreme/pigmentering Albapearl
  Karsprængninger/ Vital Recover K
  mørke rande/arheling

Masker Fedtet/acne Purus Mask
  Fedtet/acne Roxace Mask
  Alle hudtyper Face Lift Mask
  Tør/evt. med Vitalis+ Mask
  tilstoppede porer
  Slap/rynket/tør Transparent Collagen
   Mask   

Ampuller Tør/fugtfattig Hydro-gen
  Rød/følsom/irriteret Desensible
  Moden/slap/rynket Re-genesis
  Træt hud/udvidede porer Re-indures
   (Anvendes også som
   base under makeup) 

morgen aften

Pe r s o n l i g t  h u d p l e j e s k e m a
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TIL DIN INDRE LUKSUSDIVA

Luksur iøs  og plejende ant i -age 
hudplejeser ie  med ægte caviar- ekstrakt 

og uden t i l sætning af  parabener

Josephine van Steinborg er en luksuriøs og parabenefri serie udviklet til effektiv 

anti-age og pro-age behandling. Jo før man begynder at anvende serien og beskytte huden, 

des længere kan man udsætte alderstegn og holde huden glat og stærk. 

Seriens høje indhold af kaviar giver en naturlig og meget luksuriøs sammensætning af ingredienser.

 Nødvendige aminosyrer og fedtsyrer, unikke oligo-peptides samt  proteiner og sporstoffer har 

sammen med collagen og kaviar en stærk, fugtgivende og regenererende effekt, som gør Josephine 

van Steinborg til det bedste valg for at genvinde eller bibeholde en blød og stærk hud.

Josephine van Steinborg er udviklet specielt for en moden hud, eller hvis man vil undgå en for 

tidlig ældningsproces. Serien består af luksuriøse produkter til hjemmepleje 

samt specielle, eksklusive klinikbehandlinger.

Crème de Caviar
Stærk nærende creme

Beau Relax
Muskelafslappende creme (anti-rynke)

Ampoules Hyaluron
Kraftfulde og aktive ingredienser i koncentreret form

Crème de Caviar Forte
Ekstra rig og styrkende creme til ekstrem tør hud

Ampoules de Caviar Supérieur
Intensiv celle-regenererende ampul 

Lait de Caviar Emollient
Blid afrens beriget med caviar 

Caviar Balancing Lotion
Pore-sammentrækkende renselotion 

Caviar  Eye-Lift Emulsion
luksuriøs øjencreme med neuropeptide og caviar

Caviar Peeling 2-Minutes 
Dybderensende, men blid caviar-peeling

Masque de Caviar
(Kun til professionel klinikbrug)
For regenerering af nedbrudt eller ødelagt kollagen
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D a g c r e m e r

Cream Cypresse Special

Equendio Cream Special

Cream Osmolair Special

N a t c r e m e r

Lavendula Cream Special

Exoliere Cream Special

Cream Triticum Special

M a s k e r

Masque Myrrha Special

Avostem Eye Mask Special

R e n s e m æ l k ,  s k i n t o n i c

o g  r o s e n v a n d

Lait Elure Special

Lotion Fragilis Special

Aqua Rosa de Medex Special

Ø j e n g e l ,  g e l ,

a m p u l  o g  p e e l i n g

Actiprotin Special

Gel de Calendula Special

Ampoules Neuropeptide Special

Bio Exqur Peeling Special

H u d p l e j e  t i l  d e n  k v a l i t e t s b e v i d s t e  k v i n d e ,  d e r  ø n s k e r  n o g e t  s p e c i e l t  o g 

u n i k t .  Q u i n t e n s t e i n  e r  p r o d u c e r e t  u n d e r  s t ø r s t e  b e v å g e n h e d  o g  m e d  e n 

s a m m e n s æ t n i n g  a f  d e  a l l e r f i n e s t e  i n g r e d i e n s e r  o g  k o m p o n e n t e r ,  s o m  e r 

n ø j e  u d v a l g t  o g  a f s t e m t  f o r  a t  k u n n e  g i v e  d e n  l u k s u r i ø s e  f ø l e l s e  a f  e n 

s m u k  o g  v e l p l e j e t  h u d .

Kontakt din Medex 

hudterapeut for mere 

information.
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M e d e x  S c a n d i n a v i a

Om Medex Scandinavia
Bag Medex Bio Science Cosmetics i Skandinavien står Helle Bach, som i over ti år har 

været agent og chefterapeut for det skandinaviske marked samt direktør i Medex Scan-

dinavia. Men faktisk rækker Helle Bachs erfaring med Medex endnu længere, idet hun 

gennem de seneste 20 år har arbejdet med Medex - dels som terapeut i egne klinikker 

og dels som underviser. At valget i sin tid faldt på Medex er ikke tilfældigt. Som klient 

oplevede Helle på egen hud, hvordan Medex gjorde en markant forskel i kampen mod 

acne. Herefter var interessen for såvel kosmetologfaget som Medex vakt, og målrettet 

uddannede Helle sig til hudterapeut og åbnede egne Medex klinikker, inden hun selv 

overtog det skandinaviske agentur i 2000.

De professionelle Medex terapeuter
Gennem mange år har Medex været et førende behandlingsmærke på landets kostme-

tologskoler, hvor rigtig mange kosmetologelever hver sæson bliver uddannet i brugen 

af Medex. Efter endt uddannelse ønsker langt de fleste at fortsætte det professionelle 

arbejde med Medex, ligesom mange øvrigt uddannede på et tidspunkt i deres karriere 

ønsker at blive specialiseret i Medex, og mange nye Medex klinikker ser således hvert år 

dagens lys. Det er vigtigt for Medex, at vores terapeuter altid er opdateret på det faglige, 

og derfor afholder vi løbende kurser og efteruddannelser, således at de altid er opda-

teret med såvel nye Medex produkter og behandlinger som den konstante videreud-

vikling af de nuværende.

Medex Cosmeceuticals ved kosmetisk kirurgi
I forbindelse med kosmetisk kirurgi er før- og efterbehandlinger af stor betydning for 

en bedre helingsproces og et optimalt slutresultat. Forud for et indgreb vil en plejet og 

gennemfugtet hud være en stærkere hud og dermed bedre rustet til det forestående 

indgreb. Efter indgrebet kan den rette efterbehandling intensivere metabolismen og 

dermed generere en hurtigere og bedre heling af huden. Medex Scandinavia har derfor 

indledt samarbejde med en række danske plastikkirurger, som nu med Medex’ special-

program inden for cosmeceuticals kan tilbyde deres patienter en optimeret behandling 

og opfølgning i forbindelse med de kosmetiske indgreb.

Medex Styling
Foruden den omfattende virksomhed med Medex’ biomedicinske hudplejeprodukter, 

er Helle Bach også uddannet i London som stylist, makeup-artist og hairstylist.  Alle Me-

dex terapeuter har som minimum en basisuddannelse i makeup, og Medex har sin egen 

terapeutiske makeup serie, CS by MEDEX.  Dette betyder, at man som klient kan få en 

fuld skønheds-makeover med alt samlet på ét sted.
 

Medex Styling arbejder med professionel makeup og styling ved bl.a. fotosessions, re-

klamefilm, tv-optagelser og modeshows samt makeup og makeovers for både kendte 

og private personer, som har brug for et ‘boost’ til den personlige fremtræden f.eks. i 

forbindelse med jobbet eller ved en stor event. Endvidere vil man jævnligt kunne se og 

opleve Medex Styling vise CS by MEDEX makeup-tips og makeovers for de førende uge-

blade og magasiner i forbindelse med læser-stylings og redaktionelle temaer. 
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Medex Bio Science Cosmetics er en 
komplet helhed af skønhed og videnskab

Medex er et succesfuldt valg for såvel hudterapeuter som klienter, 

fordi Medex fuldt ud imødekommer behovene hos nutidens for-

brugere. 

Forbrugerne i dag har lært at stille krav til kvalitet og er kritiske i 

deres valg af hudplejeprodukter. Vores forbrugere forventer det 

bedst mulige resultat, opnået på kortest mulig tid og på den mest 

behagelige måde. 

Med udgangspunkt i Medex’ baggrund og filosofi, kan man være 

helt sikker på, at alle disse krav bliver imødekommet og opfyldt. 

Medex’ baggrund er medicinsk/videnskabelig og filosofien er; at 

skabe de allerbedste, mest resultatskabende og mest hudvenlige 

produkter. 

Produkterne skal have en behagelig, men neutral og naturlig duft.

Sammensætningen af de fine ingredienser skal give en luksuriøs 

og velplejet følelse på huden, og produkterne skal være så natuligt 

baseret som muligt. Men ikke mindst, skal produkterne være så ef-

fektive, at der opnås et klart og tydeligt resultat på kort tid. 

Der hersker derfor ingen tvivl om, at Medex er det oplagte valg 

for et afgørende behandlingsresultat ved såvel de professionelle 

klinikbehandlinger som for klienterne selv ved den opfølgende 

hjemmebehandling.
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info@medex.dk
www.medex.dk

Din Medex kosmetolog/hudterapeut:


