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”Ansigtsløft”
uden kirurgi
Kosmetisk Mesoterapi fra
Medex Medical er tidens
mest revolutionerende
metode inden for moderne
anti-age behandling
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Kosmetisk

Mesoterapi
Hvis de mere gængse hudplejebehandlinger ikke
længere føles tilstrækkeligt til anti-age behandling,
er det muligt at optimere sine behandlinger med injektioner. Mange har dog kun kendskab til Botox og
fillers, da disse behandlinger er de mest kendte, men i
virkeligheden er der mange flere muligheder. Afhængigt af, hvad målet med behandlingen er, findes der
bl.a. disse behandlingsmuligheder:
-

Botox
Kosmetisk Mesoterapi
Rynkereducerende injektioner (fillers)
AHA frugtsyre/kemisk peeling

Hvad er kosmetisk mesoterapi?
Med Kosmetisk Mesoterapi har man adgang til uendeligt mange behandlingsmuligheder. Modsat almindelige hudplejebehandlinger, hvor de aktive ingredienser påføres ovenpå huden, og således kun
har en begrænset indtrængningsevne, kan man med
Mesoterapi injicere de aktive virkestoffer direkte under hudbarrieren. Det endelige behandlingsresultat
afhænger af antallet af Meso-behandlinger - og ikke
mindst, at de aktive ingredienser har den højest tænkelige koncentration/effekt.
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Kosmetisk Mesoterapi

Hvilket resultat kan
du opnå med
Kosmetisk Mesoterapi?
Med det rigtige antal Mesoterapi behandlinger
og de rigtige aktive ingredienser i den korrekte
høje koncentration, kan man opnå uovertrufne
behandlingsresultater.
Som oftest vil en komplet kur bestå af 5 behandlinger med et behandlingsinterval på 1 til 1,5
uge. Men det kan også i nogle tilfælde være en
mulighed med behandling hver 3. dag.
Efter endt forløb vil der være opnået en perfekt
hudtilstand, og huden vil se markant yngre og
mere opstrammet ud.
Denne kurbehandling er ligeledes et godt valg
efter en periode med fysisk eller psykisk stress.
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Din Medex behandler er både kvalificeret og
specialuddannet i denne behandling, så du
som klient kan være sikker på et garanteret
behandlingsresultat, ligesom du altid vil være i
trygge omgivelser og gode hænder.
Glæd dig til en vidunderlig fornyet hud, der
stråler af vitalitet og skønhed, og se hvordan
ujævnheder og fine linjer forsvinder – og hvordan din hud igen vil føles spændstig og levende.
Selv ved dybere rynker og synlig ældet hud,
kan man glæde sig til et tydeligt forbedret resultat, når man har gennemgået et kurforløb
med de aktive Meso-virkestoffer.
Men, man skal naturligvis være realistisk omkring
sine forventninger. Kosmetisk Mesoterapi er ikke
kirurgi eller en behandling med Botox eller fillers.
Mesoterapi er ikke at sammenligne med disse
behandlinger, men er til gengæld et fantastisk
og mere naturligt boost til den degenererede
og ældede hud.
Kosmetisk Mesoterapi kan enten anvendes som
et bevidst alternativ til kirurgi og fillers - eller som mange også vælger; i kombination med
Botox eller fillers for et forstærket resultat og ikke
mindst en smukkere og sundere hudoverflade,
som Botox og fillers alene ikke giver.
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Behandlingsresultat
Efter 5 behandlinger vil du opleve, at din
hud er frisk og strålende, som var du blevet
adskillige år yngre. Farven og vitaliteten vil
være vendt tilbage, ligesom uregelmæssigheder og små rynker er reduceret eller
helt forsvundet. Selv nedadgående mundvige, grove furer og dybe rynker er markant forbedret.
Vær opmærksom på, at du først kan se det
endelige resultat, når alle 5 behandlinger
er afsluttet, da de aktive stoffer skal have
lov at virke og opbygge over tid.

Eksempel: Kvinde 62 år før og efter 5 behandlinger
med Medex Kosmetisk Mesoterapi.

Er du kommet for sent i gang?
Det er altid mest optimalt at starte behandling så tidligt som muligt, når de første
små alderstegn viser sig. Kosmetisk Mesoterapi kan stadig skabe virkelig gode
resultater, selv i en sen alder, og 70-80 år
er ingen undtagelse. Men naturligvis skal
man være realistisk omkring slutresultatet.
Huden ser vidunderlig ud og føles virkelig
rar efter en Meso-kur, men decideret overskydende hud kan kun en kirurg fjerne. Og
selv efter kosmetisk kirurgi, anbefales det
at få en Meso-kur, da det er den eneste
behandling, der via sine kraftige vitaminer
og virkestoffer, kan skabe vitalitet og sundhed i hudens overflade.
Konklusion: Uanset alder, er det aldrig for
sent at få en frisk og sund hud.
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Kontraindikationer
Vigtigt
Behandling med Kosmetisk Mesoterapi med
Mesogun bør ikke udføres, hvis følgende er
aktuelt:
1. Brug af blodfortyndende medicin
2. Daglig brug af Ascal, Aspirin eller andre 		
NSAID'er (dette kan for nogle justeres i nogle
dage, når det er foreskrevet af en læge, i
dette tilfælde kun i samråd med den praktiserende læge)
3. Under 18 år
4. Autoimmune sygdomme
5.

Graviditet og amning

6. Hudsygdomme såsom alvorlig eksem
eller psoriasis
7.

Aktiv herpes simplex i området der
skal behandles

8. Ustabil diabetes
9.

Oral indtagelse af kortikosteroider,
såsom prednison

10. Har været udsat for sol én eller flere
dage inden behandling
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Kosmetisk Mesoterapi

Der er to måder at udfø re
Kosmetisk Mesoterap i på:

1. Den klassiske Mesoterapi
m. Mesogun

De aktive virkestoffer tilføres hudens dybere lag
ved hjælp af en metode med små nåle.
Nålene trænger imidlertid ikke dybere ind i huden end ved tatovering eller permanent makeup,
og derfor kan behandlingen udføres af dygtige
og erfarne kosmetologer – dog med specialuddannelse inden for Medex Mesoterapi.
Alle Medex behandlere arbejder ud fra et højt
æstetisk niveau, så du vil altid modtage den
bedste behandling og opnå det bedste resultat. Under Meso-behandlingen anvendes et lille
nåle-apparat, der ligner en pistol, og derfor kaldet en Mesogun.
Medex Mesogun er sikret således, at nålen arbejder med en nøjagtig og korrekt dybde, har
den korrekte hastighed og afgiver den korrekte
mængde af aktive virkestoffer.
Behandlingen er ikke smertefuld. Du vil naturligvis mærke de små stik, men de er ikke signifikante. Din Medex behandler udvælger 5 forskellige aktive ingredienser, som er specialudviklet til netop dig og dine hudproblemer.
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2. No-Needle Mesoterapi
m. Beau Rouge

Ved denne metode anvendes de samme 5 ingredienser, men behandlingen er uden brug af
nåle.
I stedet sluses ingredienserne ind i dermis (underhuden) ved hjælp af elektroniske impulser.
Disse impulser skaber små kanaler i epidermis
(det øvre hudlag), sådan at virkestofferne kan
trænge helt ind til dermis.
Denne Meso-behandlingsform kan være særlig
velegnet for visse hudtilstande/hudtyper.
Denne behandling er 100 % smertefri, men kræver flere behandlinger end ved brug af Mesogun for at opnå det optimale resultat.
Hvilken af de to behandlingsmetoder, der er
den bedste for dig, vil du og din Medex behandler beslutte i samråd, da begge metoder har
hver sine fordele – alt afhængigt af formål og
den aktuelle hudtilstand.
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Kosmetisk Mesoterapi

De aktive virkestoffer
De aktive virkestoffer hedder Medex Acti-Lift og består af 5 ampuller med hver sine aktive ingredienser. I
kraft af de forskellige koncentrationer, er det muligt at
skabe præcis den ingredienssammensætning, der er
mest hensigtsmæssig for din hud. Som oftest er huden
ikke kun ældet, men også tør og uelastisk. Mesoterapi
har mange indikationer, og således kan der med den
korrekte dosis og koncentration arbejdes på forskellige
hudtilstande.
De 5 Acti-Lift ampuller består af:
- Hyaluronic Acid (hyaluronsyre)
- Meso Polyvitamins (multivitamin)
- Glycolic Acid (glycolsyre)
- DMAE (dimethylaminoethanol)
- Caffeine (Koffein)
Hyaluronsyre
Hyaluronsyre er den vigtigste komponent i den fugtholdige
del af hudens bindevævsfibre (collagen og elastin). Fra en
alder af 30 år halveres hudens naturlige produktionen af
hyaluronsyre, hvilket forårsager, at miljøet i bindevævscellerne ikke længere fungerer optimalt. Denne degenerering kan Kosmetisk Mesoterapi kompensere for, da man
med denne metode kan injicere hyaluronsyre direkte i
dermis. Effekt: Effekten er tydelig, og hudforbedringen sker
ved, at kommunikationen mellem hudcellerne (fibroblaster) øges, så en regenerering og forskønnelse af huden kan
begynde. Hyaluronsyre er især vigtig for hudens fugtbalance. Anvendelse: Til tør, dehydreret hud og forbedring af
hudtilstanden.
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Meso Poly-Vitamin (Meso poly-vitaminer)
Polyvitaminer er sammensat af mange forskellige
vitaminer (”poly” betyder ”manage”), herunder vitamin A, C og E samt forskellige B-vitaminer. Blandingen af vitaminer modvirker degenerering af huden og dermed for tidlig ældning. De kraftige vitaminer genererer fugt og sørger for en generel
forbedring af hudtilstanden. Effekt: Bringer anti-oxidanter til huden, stimulerer produktion af collagen
og stabiliserer mikro-blodomløbet. Anvendelse: Til
anti-age og generel forbedring af hudens tilstand.
Caffeine (koffein)
Koffein har en meget positiv effekt på blodcirkulationen i hudens kapillærer. For mange mennesker,
især hos rygere, er kapillærerne ofte blokeret og
blodgennemstrømningen er svag. Konsekvensen af
dette er en bleg, grå og ældet hud. Effekt: Koffein
stimulerer blodcirkulationen og giver huden en
sund farve. Anvendelse: Specielt til huden med
dårlig blodcirkulation for at opnå en sund og frisk
hudfarve.
DMAE
DMAE er et stof, der også findes naturligt i kroppen.
Stoffet har stor anti-aging effekt som en kraftfuld
antioxidant, der styrker og genopbygger cellemembranerne i den hud, der er præget af alder og
en slap hudstruktur. Effekt: DMAE tilbyder effektiv
beskyttelse mod de frie radikaler, hvilket øger levetiden af cellerne, giver en god og stabil tilstand
af cellemembranerne og forhindrer dannelse af
alderspigmenter i huden. Anvendelse: Den vigtigste effekt af DMAE er at vække den aldrende hud.
Glykolsyre
Glykolsyre hører til familien af alfa-hydroxysyrer,
også kaldet frugtsyrer. Glykolsyre har en eksfolierende effekt på det øverste lag af huden, således
at hornlaget bliver mere gennemtrængeligt, og der
kan arbejdes i dybden. Glykolsyre stimulerer endvidere produktionen af nye bindevævsfibre, collagen og elastin. Effekt: Styrker produktionen af nye
fibroblaster (celler, der udskiller collagen og elastin)
og sørger samtidig for, at gamle, døde hudceller afstødes og fjernes. Anvendelse: Til solskadet hud og
rygerhud, men også til den hud, som har behov for
”fornyelse”.
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Før og efter
din Meso-behandling
For at opnå det bedste resultat med Kosmetisk
Mesoterapi, er der udviklet et specielt forbehandlingsprogram. Efter en god forbehandling
med en mild eksfoliering og opstrammende
creme, kan behandling begynde.
En Mesoterapi behandlingskur består af 5 behandlinger og herefter en opfølgende behandling 1-2 gange årligt for at opretholde det gode resultat.
De første 5 behandlinger bør foregå ca. en
gang ugentligt.
Ved behandling med Mesogun er metoden
baseret på en meget lille nål, som injicerer de
aktive ingredienser direkte ind i huden. Denne
proces varer omkring 15 til 20 minutter. Med
Mesogun bliver alle de aktive ingredienser injiceret lige dybt og med samme mængde.
Efter hver Meso-behandling anvendes en efterbehandling med Medex Acti Collagen Mask,
så underhuden får tid til at absorbere de aktive
ingredienser - og de hudområder, der er blevet
behandlet, bringes til ro.
Herefter afsluttende hudpleje med Medex Vital Recover K creme for en styrkende effekt og
en hurtigere opheling af huden.
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Før- og efterbehandlingsmasker
Maske 1: Acti-Hyaluron Mask
Den første maske anvendes som forbehandling
1 dag før Mesoterapi. (Dette vil gøre din hud perfekt forberedt til næste dags Meso-behandling).
Maske 2: Acti-Collagen Mask
Den anden maske påføres af din Medex-behandler straks efter Meso-behandlingen. Denne
maske anvendes for at lindre huden og fjerne
spor efter nålestik, ligesom den hjælper de aktive Meso-ingredienser til at trænge dybt ind i
huden. Masken føles både lindrende og herligt
forfriskende.
Maske 3: Acti-Collagen Mask
Den sidste maske får du med hjem, og den anvendes dagen efter din Meso-behandling som
en plejende og regenererende efterbehandling. Masken skal hvile på huden i 15 minutter.
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4 skridt mod en strålende hud
Vi opfordrer til, at du et par uger før din Meso-kur
påbegynder en god, daglig Medex hjemmepleje med
individuelt tilpasset hudplejeprodukter, udvalgt og
anbefalet af din Medex-behandler.
Dette er en vigtig faktor for at opnå den højest tænkelige
synergieffekt med din Mesoterapi. De aktive Mesoingredienser er meget kraftige, og derfor skal
huden forberedes bedst muligt, så der ikke opstår evt.
overfølsomhed, når du er i Meso-behandling.
Det er vigtigt, at du følger din personlige og nøje
tilrettelagte behandlingsplan, for at din behandler
kan udføre den korrekte behandling.

1. Afrens & Peeling
Lait Exfoliant
Hveranden dag renses med Lait Exfoliant, en mild rensemælk med blide
peeling-korn, der gør huden blød og
glat. Før en Meso-kur anvendes Lait
Exfoliant to uger før behandlingsopstart, og efter Meso-kuren 2-3
gange om ugen (ud over den
daglige afrensning).

2. Regenerering
Vital Recover K
Beroligende creme uden parfume.
Indeholder Arnica og kamille samt
vitamin A og E. Har en genoprettende og beroligende virkning på
huden.
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3. Frugtsyre-peeling
alpha-HYCID Gel 10% pH 3,8
Blid frugtsyre-peeling med vinsyre,
citronsyre og mælkesyre, som sikrer,
at hudcellerne fornys hurtigere og
porerne gøres finere. Før Meso-kur
anvendes den hveranden dag
i to uger, og efter Meso-kur
1 gang ugentligt.

4. Efterbehandling
Medex Kosmetisk Mesoterapi er udviklet med de
bedste aktive ingredienser og vitaminer; koffein,
hyaluronsyre, DMAE og glycolsyre, for at kunne
give huden lige præcis det, den har brug for.
Medex Laboratorierne har opdaget en vigtig synergieffekt for nervesystemet mellem anvendelse
af Mesoterapi og neuropeptider. Ud fra denne
forskning er det nye produkt “Cellular” Meso “AntiAging Fluid SPF 25” blevet udviklet. Når det handler
om anti-aging, spiller hudens nervesystem en stor
rolle. Hudceller såvel som keratinocytter, melanocytter, fibroblaster og adipocyter er således i
direkte kontakt med nervesystemet.
Med indhold af neuropeptider, Nerve Growth Factor og neuropeptiden LGI, sørger Cellular Meso Anti-Aging Fluid SPF 25 for vedligeholdelse og vækst
af hudens nervesystem. Kommunikationsprocesserne i huden styrkes, så de gode virkestoffer fra Mesoterapien optimeres. Ved efterbehandling med Medex specialcreme Cellular Meso Anti-Aging Fluid
SPF 25, får man det maksimale ud af sine Mesoterapi behandlinger og huden den korrekte efterpleje.
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Botox, fillers eller Mesoterapi?
Forskning og erfaring har vist, at ved en tidlig og rettidig opstart med Kosmetisk Mesoterapi, kan anden behandling med Botox eller fillers udskydes eller endda
helt fravælges. Men desværre begynder mange for
sent med anti-aging behandling. Ofte begynder man
først at gøre noget aktivt for sin hud, når alderstegnene allerede er tydelige.
Heldigvis findes der mange gode kosmetiske produkter på markedet, som plejer huden godt, udsætter
alderstegn og reparerer småskaderne. En tidlig opstart med en god og korrekt hudpleje, gør det som
udgangspunkt lettere at forebygge frem for senere
at helbrede. Vent ikke med anti-aging behandling –
begynd nu.

Positionering af Mesoterapi
Hvis du overvejer at få rynkereducerende behandlinger med Botox eller fillers, er første skridt at starte
med Kosmetisk Mesoterapi. Basen er herefter god, huden er i fin og god stand, og som oftest vil små rynker
og linjer være forsvundet. I mange tilfælde viser det
sig endda, at Mesoterapi er nok, og det ikke er nødvendigt med Botox eller fillers. Det anbefales derfor at
se tiden an efter endt Meso-behandling og vurdere
behovet igen, eller måske blot følge op med Botox
og/eller fillers i mindre områder - fx ved meget dybe
rynker eller markant hængende mundvige.
Naturligvis spiller alderen ind på, hvor smuk og glat
huden ser ud. Og i bestræbelserne på at genvinde
en yngre hud, er det vigtigt, at de kosmetiske indgreb ikke overdrives. For en helt glat hud uden spor af
smilerynker, er et ansigt uden udtryk, og det ønsker ingen. De fleste sætter pris på de fine smilerynker, som
både giver ansigtet karakter og et venligt, imødekommende udtryk.
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Hvad er Botox?
Botox er et kraftfuld middel, der lammer musklerne.
Men anvendes det korrekt, kan det være et godt
middel, hvis du er generet af dybe rynker.
Botox har af og til fået et negativt omdømme på
grund af forkert eller for hyppig anvendelse (som
stadig sker). Botox bør kun anvendes i den øvre del
af ansigtet - med andre ord, i den del af ansigtet,
hvor der ikke er mimiske muskler, ellers kan man
ende op med et ”hårdt” ansigt uden personlighed
og udtryk. Men hvis behandlingen bliver udført
med omtanke, kan det være en rigtig god metode
til dybe og uskønne rynker og furer, fx i panden.
Botox er en behandling, der skal udføres af en læge.
Injektion med et muskel-lammende produkt er ikke
let, og skal udføres af en speciallæge inden for
feltet. Din kosmetolog kan hjælpe dig med mere
detaljerede oplysninger.
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Hvad er fillers?
For de områder af ansigtet, hvor de mimiske rynker
er placeret, kan der anvendes "rynkereducerende injektioner" , som typisk er hyaluronfillers. Med denne
type injektion/fillers, kan man fylde de dybe folder eller dybe linjer.
Den nuværende generation af behandling med en
rynkereducerende injektioner er sikker og god. Hvis
du har hørt om fillers, som har givet problemer, og
disse skal fjernes kirurgisk, har der været tale om de
gamle typer af fillers. De gamle typer fillers bestod
af plast og krævede kun en enkelt, permanent behandling. Resultatet heraf var, at det kunstige stof
blev omsluttet af arvæv (som kroppen typisk gør med
fremmedlegemer) og derefter blev materialet hårdt
og ude af oprindelig placering og måtte fjernes
kirurgisk. I dag anvender man naturlige stoffer som
naturligt hyaluron, der gradvist forsvinder igen og
ligeledes er helt ufarligt
De rynkereducerende injektionsmetoder/fillers, som
findes i dag, er ideelle til at fjerne de dybe rynker,
der for eksempel udvikler sig ved områderne omkring
munden. Disse behandlinger giver et godt resultat.
Og selvom vi anbefaler at være forsigtig med ikke at
overdrive disse behandlinger, kan de være en rigtig
god løsning ved de første tegn på nedadhængende
mundvige, da det kun kræver en smule injektion og
effekten på dette område er stor. Det er et ganske lille
”indgreb”, proceduren er enkel og udgiften forholdsvis lille.
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Men igen vil vi anbefale, at man først starter med Kosmetisk Mesoterapi og så igen vurderer, om der stadig er behov for Botox eller fillers. Mesoterapi er altid
den bedste start for at opnå en smuk hud. I et tidligt
stadie kan der opnås tilstrækkelig effekt med Mesoterapi alene, men ved en ”for sen” behandling vil det
måske stadig kræve Botox eller fillers. Derfor kan du til
at begynde med anvende Mesoterapi behandlingen
og nyde det privilegium, at den giver en smuk hud, og
efter denne behandling ved du med sikkerhed, hvad
vil være nødvendigt. Ud over at Mesoterapi er mindre smertefuldt og en billigere metode, kan fillers der
injiceres under huden komme for dybt og forårsage
skade på blodkar og nerver, og derfor skal disse injektioner altid udføres af en erfaren læge.
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Det lille ekstra...
Det behøver ikke være en uoverkommelig proces at
komme til at se godt ud, men intet kommer helt af sig
selv. Med en forholdsvis lille indsats bliver resultatet
pænere, og det varer længere, før din hud igen har
behov for en Mesoterapi behandling. Med få, gode
tips om livsstil kan du selv være med til at optimere
din sundhed og dermed holde din hud vital og smuk.
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Gode tips til en fortsat smuk hud
1. For at få det maksimale ud af Mesoterapi behandlingen, bør der følges op med efterbehandling. Her
vil din kosmetolog give dig de korrekte tips til hjemmepleje inden for anti-aging. God anti-aging pleje
handler ikke kun om dyre cremer, for uden det rigtige
hjemmeplejeprogram og de rigtige professionelle
produkter, opnår man ikke den ønskede effekt.
2. Du ved at rygning ikke er godt. Men vidste du også, at dette er det allerværste for din hud? Det kan
være svært at stoppe, men det er ikke desto mindre
den bedste beslutning for din krop og din hud.
3. Motion er godt. Ikke kun for at holde sig i form, men
fordi bevægelse øger blodcirkulationen og dermed
optager huden mere ilt, og der skabes en sundere
hudtilstand. Få øvelser, som f.eks. 3-10 squats hver
morgen, kan sagtens gøre en god forskel.
4. Drik godt med vand hver dag. Tag også gerne 1-2
fiskeoliekapsler dagligt, da fiskeolie er rigtig gavnligt
for både krop og hud.
5. Vær forsigtig, når du er ude i solen. Vi har brug for
solens D-vitamin, men huden skal beskyttes mod de
skadelige stråler. Anvend altid solcreme med høj faktor og beskyt gerne ansigtet med en hat eller parasol
ved direkte solbadning. Undgå helst solen ml. 12 og
15, hvor påvirkningen er stærkest.
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Serum & Fluid Repair Therapy
Med de professionelle Medex linjer kan din Medex
klinik til enhver tid garantere, at produkterne følger
de højeste videnskabelige krav og standarder, ligesom de nyeste trends og produktbehov følges på alle
punkter. Forbrugerne ønsker regelmæssigt nyheder,
og det er de professionelle klinikkers opgave at kunne
opfylde disse krav og ønsker på bedst mulig vis.

Josephine van Steinborg
Det absolut bedste og mest
eksklusive inden for anti-age
hudpleje er Josephine van
Steinborg serien fra Medex.
Dette er en serie, som er baseret på koncentrat af ægte
caviar. Serien fokuserer på
det gennemført overdådige
– både hvad angår den luksuriøse fornemmelse ved
anvendelse af produkterne samt den eksklusive
emballage.
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MEDEX distribuerer sine eksklusive produkter
i forskellige lande verden over.
MEDEX er ISO-certificeret (9001: 2008).
MEDEX har eksisteret i 35 år og er
specialiseret i bl.a. anti-aging.

Das Labor ist das innovativste

Ingrid ist seit 23 Jahren für die

Drs. R.W. de Groot leitet

Medex laboratoriet
Helle Bach
Drs. R. W. de Groot,
nnovativste
Ingrid ist seit 23 Jahren
für dieKontakte Drs.
R.W.
de Groot leitet das
er det mest
Agent for
ansvarlig for Forschungslabor
in der Kosmetik
externen
bei MEDEX
externen
Kontakte bei
MEDEX
Forschungslabor
innovative
i
Medex
Medex
verantwortlich
professionel
Scandinavia
forskningsverantwortlich
hudpleje.

Produktlinjer i Medex
Medex Professional
Quintenstein 		
Josephine van Steinborg
Purus Acne Metoden
Vital Renew		
2M			
a-Hycid			
Fragile Softly		
Xenymphus		
Elégance raffinée
Serum Repair Therapy
Cure Therapy Series
Herb Repair Therapy

laboratorium

Basis hudpleje
Anti-aging
Caviar serie/anti-ageing
For problemhud
Bindevævscreme
Kosmetisk mesoterapi
Frugtsyre
For ekstremt følsom hud
Spa & Wellness
Makeup
Stamcelle-stimulerende
Regenerering af huden
Anti-aging/pigmentering
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2M
Din Medex forhandler:

MEDEX SCANDINAVIA
V/ HELLE BACH • SKANDERBORGVEJ 230 • DK-8260 VIBY J
TLF.: (+45) 70 20 21 11 • INFO@MEDEX.DK
WWW.MEDEX.DK

www.medex.dk
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Bio Science Cosmetics

medex.dk

