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TIL KLIENTEN

Hvis du ud over din gode, daglige hudpleje ønsker en ‘boost-kur’, 
som vil forbedre din hud betydeligt og med et øjeblikkeligt resultat, 
men du ikke ønsker Mesoterapi eller kosmetisk kirurgi (endnu), så 
er “Medex Serum Repair Therapy” svaret.

Medex Serum Repair er for dig som ønsker et facelift - med eller 
uden kosmetiske indgreb.

Medex Serum Repair kan anvendes som en boostende kur over 
nogle uger eller som en permanent hjælp til at stimulere fibro-
blasterne og skabe en stærk og spændstig hud. 

Virkningen af de aktive ingredienser har en så stærk effekt og 
stor gennemtrængningsevne, at behandlingen også er egnet til 
mandehud og mørke hudtyper.

Revolutionerende nye principper for

kosmetisk hudpleje 
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- Slap/løs hud
- Moden hud
- Cellulite
- “Kragetæer”

Concentrated Stam Cell Serum
+ Hyaluronic Acid

- Stærkt dehydreret hud
- Ujævn hud
- Trist/grå hud
- Følsom hud

- Tør hud
- Rynkedannelser 
- Skadet hud
- Stresset hud
- Teleangiektasier/Rosacea
- Hyperpigmentering

- Mindre rynkedannelser
- Dybere rynker
- “Kragetæer”
- Udtrykslinjer

Serum “Phyto Hormones”
+ Hyaluronic Acid

Nano Emulsion - Vit. C/E & Q10

Serum 10.5 Arnyligine
+ Hyaluronic Acid

Rynkereducerende

Regenererende

Styrkende

Ved østrogenmangel
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- Trist/grå hud
- Skadet hud
- Alderende hud
- Rød / Sensitiv hud

Highly Concentrated Vitamin E

Stimulerende og beskyttende

Aldring

- Alderende hud
- Hyperpigmentering
- Sensitiv hud

4x stabilized 30% Vit. C

- Stærkt dehydreret hud
- Træt hud
- Trist/grå hud
- Små urenheder
- Grove porer
- Pigmentering/mørke skjolder
- Irriteret og kløende hud

Highly Concentrated B5 vit. 
+ Albizia extract 
   + Hyaluronic Acid

Beroligende og helende

- Tør/ hud
- Skællede hud
- Fugtfattig hud Highly Concentrated Pro Vit. A

Helende
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Det kan anbefales at anvende Medex “Serum Repair Therapy” som en permanent forbehan-
dling. Skift gerne mellem de forskellige serums i serien. En boostende kur af et par ugers 
varighed vil behandle ethvert hudproblem, og dette er netop, hvad serien er udviklet til.
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En synapse er området imellem 2 
nerveceller, hvor det elektriske sig-
nal kan passere igennem eller blo-
keres. Herfra bliver også de små 
ansigtsmuskIer styret. Når man blo-
kerer specifikke receptorer, blokeres 
signalet til ansigtsmusklerne, og de 
afslappes. Dette skaber et mere glat 
udseende, og linjer og rynker mildnes 
og mindskes. Dette princip er det 
samme som ved anvendelse af Bo-
tulinum Toxin (Botox), men her med 
“Serum 10,5 Arnyligine” i stedet.

Pre-synaps side: Her er
området, hvor Botulinum 
Toxin,  Argireline og “10.5
Arnyligine” blokerer re-
ceptorerne ud fra gæld-
ende principper.

Serum 10,5 Arnyligine (10 % Argireline + 5 % Inyline + Hyaluronic acid)

Opstrammer huden, med eller uden fillers

Er du i tvivl om fillers, Botox eller andre kosmetiske indgreb, kan du med stor fordel an-
vende denne n on-invasive serumbehandling med 10 % Argireline og 5% Inyline i stedet. 
Efter 30 dages intensiv anvendelse af Serum 10,5 Arnyligine 2 x dagligt, vil du opnå en 
opstrammende effekt. Hvis du imidlertid ønsker fillers, kan du for en forstærket virkning 
supplere dine fillerbehandling med denne serum, som samtidig smidiggør og plejer huden i 
de øverste hudlag, mens fillers udglatter og giver volume under huden.

Anvendes 2 x dagligt i min. 30 dage. Dup et par dråber fra pincetten på fingeren og masser 
blidt ind i huden. Lad huden absorbere dråberne og anvend herefter dag- eller natcreme.

Teknisk information
Serum 10.5 Arnyligine er en kombinatin af to kraftfulde, active ingredienser: Neu-
ropeptide complexet Argireline 10 %  (koncentrationer lavere end 10 % er ikke 
tilstrækkelig effektive) og Inyline 5 %. Virkningen af Argireline tager udgangs-
punkt i nervernes synapser (kontaktflade) og dermed kontrollen af de små musk-
ler under huden. Når receptorerne (muskelcellerne) i synapserne blokeres af 
Argireline, frigives der ikke neurotransmittere (signalstoffer), og musklerne be-
skyttes mod dannelse og forværring af rynker (ligesom ved virkningen af Botox). 
Forskning har vist, at Argireline 10 % (sammenlignet med placebo) har en ryn-
kereducerende effekt på op til 30 % efter 30 dages anvendelse. (Dette forsknings-
resultat blev offentliggjort i J. Cosmet. Sci. 2002, Okt.; 24 (5): 303-10.) Medex 
Laboratorierne har forsket videre og forøget virkningen af Argireline 10 % ved at 
kombinere med Intyline som et ekstra, aktivt virkestof. Insyline blokerer de små 
receptorer og giver et både øjeblikkeligt og fremadrettet resultat i behandling af 
”kragetæer” ved øjnene samt rynker i pande og ansigt. Denne dobbelte tilgang til 
at afslappe ansigtets muskler giver et hurtigt resultat og sørger ligeledes for en 
langsigtet virkning.

*) Tests viser en rynkereduktion på op til 30 % på 30 dage alene 
ved brug af Serum 10.5 Arnyligine. Og i kombination med fillers 
eller Botox vil man opleve et forstærket og velplejet resultat af hu-
dens spændstighed og glatte udseende.  

En gennemgående komponent i hele serien er Hyaluronsyre, som 
har en boostende effekt i enhver behandling.

Tip
Hvis du i særdeleshed kæmper med dybe udtryksrynker og linjer, anbefales det at 
kombinere Serum 10.5 Arnyligine med den muskelafslappende Beau Relax creme fra 
Medex Josephine van Steinborg serien. Denne creme indholder “cell relaxation fac-
tor”, som afslapper de små muskler i ansigtet.  Kombinationen Serum 10.5 Arnyligine 
og Beau Relax vil afslappe ansigtet, udglatte de hårde udtrykslinjer og give et mere 
blidt og afslappet udtryk.

Post-synaps side: Kun
“10.5 Arnyligine” har 
en dobbelt virkning, 
idet den også  blokerer
receptorerne på den
anden (post-synaps) si-
de.
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OBS: Selv med de allerbedste Medex-behandlinger vil huden kun blive endnu smukkere, 
hvis du samtidig lever et sundt liv. Hvis du vil tage dig bedst muligt ud til en speciel lej-
lighed; anbefales det at afholde sig fra rygning, kun indtage moderat (god) vin og give sig 
selv masser af hvile og motion. Morgen og aften tages en boost-kur med Medex “Serum 
Repair Therapy”, og du vil blive overrasket over resultatet!

Tip:
Ønsker man at arbejde med såvel hornlaget som de 
øvrige lag af epidermis, vil en kombination serum “Phy-
to Hormoner” + Nano Emulsion - Vit. C / E & Q10  give 
en vidunderlig behandling. efter afrensning anvendes 
først Nano Emulsion - Vit. C / E & Q10, masser let ind i 
huden og anvend derefter et par dråber Serum “Phyto 
Hormoner”. Inden for 3 dage vil du tydeligt se, hvad det 
kan gøre for huden.
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Ved hjælp af højkoncentrerede, naturlige vitaminer bliver blodcirkulationen stimu-
leret og en hudforbedring aktiveres, så du kommer tørre/grove linjer og en ujævn 
hudstruktur til livs. Igen vil der komme liv og glød i ansigtet, og huden vil føles blød 
og glat. Nano-Emulsion vit. C / E & Q10 kan kombineres med klinikbehandlinger og 
anvendes ellers dagligt derhjemme med få dråber under dag- og natcreme

Nano Emulsion - Vit. C/E & Q10
Når en periode i dit liv har sat sine spor

Har din hud haft en hård tid pga. sygdom eller en stressende 
periode, eller den er mærket af en lang vinter med tør, indendørs 
centralvarme, kan den have brug for særlig pleje. Din Medex-
behandler har flere forskellige behandlingsmuligheder og mange 
produkterlinjer at vælge imellem. Den individuelt anbefalede Me-
dex hudpleje kan nu suppleres med Nano-Emulsion vit. C / E & 
Q10 for hurtigt at få huden i balance igen. 

Teknisk information
Med Nano-Emulsion vit. C / E & Q10 får man en kraftfuld trio af 
antioxidanter: Vitamin C, Vitamin E og Co-enzym Q10. 

Fra naturens hånd spiller disse tre ingredienser en vigtig rolle i 
forhold til at neutralisere de skadelige frie radikaler, som kan ramme 
både over- og underhud. 

Det er derfor hensigtsmæssigt at tilføre ekstra Vitamin C, E og Q10 
til situationer, hvor frie radikaler kan opstå såsom ved UV-stråling 
(overdreven solbadning) og luftforurening. Nano-emulsionen giver 
optimal beskyttelse mod UV-gennemtrængning og giver samtidig et 
maksimalt udbytte af de aktive stoffer

NB. Professionel Vitamin C kan være ustabilt at arbejde med, effektiviteten/virkningen 
kan forsvinde i løbet af et par uger og er derfor ikke anvendeligt i praksis. Det er derfor 
vigtigt at nævne, at Medex anvender 4 x stabiliseret Vitamin C i ”Nano-Emulsion vit. 
C / E & Q10”. Dette betyder, at efter åbning er holdbarheden 6 måneder. Også når 
serummet påføres huden, forbliver den 4 x stabiliserede Vitamin C aktiv og bevarer 
virkningen.
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Hvis du ud over din daglige hudpleje vil have et boost, der straks forbedrer huden, men 
ikke vil have Mesoterapi eller kosmetisk kirurgi (endnu), da er Medex “Serum Repiar Thera-
py” med koncentreret stamcelle-serum det perfekte alternativ og valg.
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Concentrated Stam Cell Serum ( + Hyaluronic acid)

Stamcelle-teknologi der gør slap hud smuk 
igen - med eller uden kosmetiske indgreb

Slap hud samt rynker og linjer, der er blevet for dybe og grove, er 
kort sagt ikke en hud, der er ønskelig. For at kunne give huden et 
udglattende løft har du brug for et kraftfuldt produkt, og her kan vi 
anbefale ”Medex Concentrated Stam Cell Serum”. Denne serum 
kan med stor fordel anvendes i kombination med "Serum 10,5 Ar-
nyligine". Begge serums er meget velegnede til effektfuld anti-age 
behandling. De anvendes i stor udstrækning til de samme indika-
tioner, men de har alligevel hver sin specifikke effekt og virkning, 
som i kombination bliver forstærket og giver fantastiske resultater. 

Teknisk information
Denne revolutionerende stamcelle-serum stimulerer de stamceller, som findes 
dybt i huden. Først for nylig blev det vist, at disse stamceller også bevæger sig 
i hudens omliggende bindevæv, hvor de udvikler nye fibroblaster, som gør hud-
en mere fast. Medex Laboratorierne har tilført en særlig Argan-ekstrakt i denne 
koncentrerede stamcelle-serum. Denne Argan-ekstrakt indeholder stoffer, som 
beskytter og vitaliserer hudens stamceller. Således vil huden både blive mere 
glat og have lettere ved at regenerere. 

Når huden ældes, vil effektiviteten i fibroblasterne aftage, og det vil sige, at der 
bliver produceret mindre og mindre collagen og elastin til at holde huden smidig 
og fast. Som følge heraf er det vigtigt at skabe nye fibroblaster via hudens stam-
celler, og denne proces kan stimuleres ved at anvende ”Concentrated Stam Cell 
Serum”.

Du gennemgår et 2 mdrs. kurforløb i kombination med den anbefalede Medex hud-
pleje. “Concentrated Stam Cell Serum” er et vidundermiddel til dig, hvis du ikke 
ønsker kosmetiske indgreb og/eller fillers, men er lige så velegnet som kombinations-
behandling i forbindelse med indgreb eller fillers. Der påføres et par dråber ”Concen-
trated Stam Cell Serum” på huden, lad det trænge ind i ca. 3 minutter og anvend den 
anbefalede Medex dag- og/eller natcreme herover.
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OBS:
Effekten er meget kraftfuld og giver en øjeblikkelig virkning. Ud 
over den allerede beskrevne hudforyngende effekt, vil huden 
straks genvinde sin fugtbalance. Dette skyldes den kraftige ef-
fekt af Hyaluronsyre. Men vær opmærksom: Den høje koncen-
tration af Hyaluronsyre vil have en sammentrækkende effekt på 
den hypodermiske fugt, og dette kan et kort øjeblik føles stramt 
i huden. Efter påføring af dag- eller natcreme vil denne følelse 
forsvinde igen inden for et par minutter. Fortsæt de 6 ugers 
cyklus og huden vil blive smuk som aldrig før.

Medex “Serum Repair Therapy” er en behandling, du kan tage inden 
eller i stedet for Mesoterapi eller kosmetisk kirurgi.
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For kvinden 40+

Medex Serum “Phyto Hormones”( + Hyaluronic acid)

En kombination af vegetabilske hormoner og hyaluronsyre 
afhjælper de negative ældningsproblemer, der kan forekom-
me i huden grundet hormonelle forandringer 
Klimakteriet kan skabe betydelige ændringer i hormonbalancen, og disse ændringer medfør-
er ofte en nedgang i hudens fugtbalance, hvilket resulterer i en tyndere og mere tør hud, hvor 
rynker og slap hud begynder at vise sig. Allerede fra 40 års alderen falder østrogenniveauet, 
og dette påvirker hudbarrieren samt hudens produktion af filaggriner. (Filaggrin er det protein, 
der binder hudcellernes keratinfibre sammen for at opretholde en normal hudbarriere).

Teknisk information
Serum ”Phyto Hormones” (plantehormoner) er udviklet på baggrund af
de unikke egenskaber fra Fagus-Sylvatica-ekstrakt (bøgeknopper). 
Plantehormonerne udvindes på en speciel måde fra helt unge bøgeknop-
per og fryses umiddelbart efter, de er høstet. På denne måde bevares 
de kraftfulde egenskaber. Herefter bliver de aktive stoffer stabiliseret og 
beskyttet, så effekten ikke går tabt, når produktet påføres huden. Disse 
plantehormoner giver en uovertruffen mærkbar forbedring til hudstruktur 
samt fine linjer og rynker.

I 40 års alderen opdager man måske hudproblemer, som man aldrig har bemærket 
før. Disse ændringer er forårsaget af mangel på hormoner i huden. ”Serum Phyto Hor-
mones” indeholder en høj dosis hyaluronsyre, som booster huden tydeligt og samtidig 
genererer masser af fugt. Serum ”Phyto Hormones” anbefales til stærkt dehydreret 
hud, ujævn hudstruktur, grå/trist hudtone samt sensitiv hud. Et par dråber påføres på 
huden morgen og aften. Herpå anvendes den sædvanlige anbefalede Medex-creme-
pleje, og snart vil huden stråle igen.

*Filaggrin er det protein, der oprindeligt binder alle keratinfibre sammen i keratinocytterne. Når kerationocytterne dør, får 
filaggrin proteinet en ny funktion, da det vil placere sig selv mellem de lipide lag og fungere som kilde for aminosyrer og 
oligiopeptider. Denne funktion er en faktor for hudens naturlige fugtbalance. Hudbarrieren kan kun fungere optimalt, når 
der er en konstant og korrekt fugtbalance, og det er filaggrinernes opgave at sørge for dette. En hud, der fra naturens 
side indeholder meget få filaggriner, vil være en hud, som er meget følsom over for hudsygdomme som for eksempel 
atopisk eksem (astma-eksem) og ichthyosis (fiskeskællet hud). Enhver hud, som ikke har tilstrækkeligt med fugt, vil 
føles tør, stram og kløende. Derfor er det afgørende at bruge de rigtige hudplejeprodukter for at bevare og stabilisere 
fugtbalancen.
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Personer med hudproblemer vil gerne have et magisk produkt, som kan kurere 
problemet hurtigt. Mange produkter lover dette, men kun professionel, tera-
peutisk hudpleje og specialuddannede behandlere kan give dig et smukt og 
varigt resultat. 
I perioder hvor der er behov for et ekstra boost, er Medex “Serum Repair Therapy” lige det, 
huden har brug for.
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Highly Concentrated B5 vit.
+ Albizia extract ( + Hyaluronic acid)

For dehydreret hud med tildens til urenheder og acne
Ofte kan man have en smuk hud, men alligevel en følsom og problematisk hud, hvor et 
eller flere hudproblemer kan gøre sig gældende. Ofte kan huden været dehydreret, træt, 
irriteret og farveløs og samtidig plaget af små urenheder og forstørrede porer. Denne 
serum er lige så velegnet til ung, problematisk hud som til moden og tør hud med ir-
ritationer. ”Highly koncentreret B5 vit.” vil bringe huden i balance igen og gøre den blød.

Påfør et par dråber to gange dagligt og herover den anbefalede dag- og/eller natcreme. 
Allerede efter én kur vil der være et tydeligt forbedret resultat. Kuren gentages efter 
behov eller anvendes dagligt som en fast del af hjemmeplejen i kombination med de 
anbefalede cremer. Allerede efter et par kure kan det meget vel være, at man vil opleve 
et permanent forbedret resultat, men dette afhænger af udgangspunkt for hudtilstand.

Teknisk information
”Highly koncentreret B5 vit.” indeholder stærkt koncentreret vitamin B5. 
Medex Laboratorierne har anvendt højest mulig koncentration af B5 
efter farmaceutisk kvalitet og standard og i henhold til gængs Medex-
filosofi ligeledes med de korrekte dextrorotatory stereo-isomer, der i 
sagens natur er dobbelt så aktive som racemic mixture. Efterfølgende 
er serummet udvidet med Albizia ekstrakter, og på denne måde vil de 
blødgørende, fugtgivende og rensende egenskaber fra B5 blive forstær-
ket og tilføre huden præcis de næringsstoffer, der er brug for. Denne 
Albizia ekstrakt er udviklet i Medex Laboratorierne, men oprindeligt an-
vendt allerede på Det Gamle Testamentes tid i Mellemøsten, hvor man 
opdagede, at den havde en beroligende virkning på hudirritation og kløe 
samt en lindrende virkning på solskoldet hud. De anti-inflammatoriske 
egenskaber af Albizia kommer derfor til stor gavn i behandling af uren 
hud og acne tilbøjelighed. Albizia har været anvendt altid, men kombina-
tionen med Albizia og B5 vit. er ny.

Behandleren kontaktes jævnligt for at få kontrolleret, at der anvendes de korrekte dag- og 
natcremer. Med en problematisk hud er det vigtigt, at produkterne er korrekt tilpassede. 
Medex Cream Desensible eller produkter fra Fragile/softly serien kan være blandt de 
anbefalede produkter.

NB. Denne serum har en ekstra virksom effekt, som afhjælper træt og aldrende hud 
forårsaget af glykolysering i elastin og collagenfibre. Glykoliseringen gør indvirkning 
på hudens proteiner (fx collagen og elastin), hvilket gør huden usmidig og er med-
virkende til en fremskyndet aldringsproces. Ekstrakten af Albizia (barken fra Persisk 
Silketræ) stimulerer hudens detox-system, hvorved glykosyleringsskader forebygges 
og hæmmes.
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Serum 4x Stabiliseret 30% Vit. C er et serum baseret på olie og bør derfor bruges om natten. 
Efter rensning af huden skal du anvende et par dråber på huden og massere forsigtigt ind. 
Du kan bruge serumet alene eller kombineret med en natcreme, hvis huden er meget tør.
Om morgenen vil du vågne op med en silkeblød hud. Det bedste resultat opnås ved brug 
af serum som kur, 6 uger i træk, og gentager dette mindst en gang om året.
Derefter kan du fortsætte med en af de andre serum fra Serum Repair Therapy.
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4x stabilized 30% Vitamin C oil 
Til alle hudtyper og mange hudproblemer
Opløst i Kokosnød og Clover olie + 2% E-vitamin
I hudpleje har rollen af C-vitamin (L-Ascorbinsyre) altid været 
begrænset. Der er en grund til det: Det absorberes ikke godt, 
det er ustabilt og det er irriterende. Nye udviklinger og nye 
teknikker har skabt muligheden for at stabilisere vitamin C. 
Vitamin C-molekylet har 4 grupper, der gør det ustabilt. Medex 
har stabiliseret alle de 4 grupper, hvorigennem den komplette 
værdi af C-vitamin, som er rigtig stor, kommer i kraft.

Indikationer: Det kan bruges meget bredt til mange / alle hudtyper 
og hudproblemer. Fra hudens aldring til hyperpigmentering 
og følsom hud. Læs forklaringen, og du vil se, at denne 4x 
stabiliserede C-vitamin altid er, enten svaret på problemet eller i 
det mindste en god støtte til et andet udvalgt mål.

Medex er det eneste laboratorium, der lykkedes at stabilisere C-vitamin, opløst i 
olie og tilbyder det nu i en procentdel på 30%.

Teknisk information:
Den 4 x stabiliserede C-vitamin fra Medex er meget stabil; Det accepteres af de mest følsomme hudtyper. En fordel er, at 4 x stabiliseret C-vitamin 
fremstilles lipofilt (olieopløseligt), hvilket gør absorptionen af huden meget effektiv. På denne måde anvendes de fremragende egenskaber af C-
vitamin fuldstændigt.
4 x stabiliseret C-vitamin fra Medex har mange aktive kræfter med forskellige mål:

1) Anti-aging processen er fanget af kombinationen af   4 x stabiliseret vitamin C og naturligt vitamin E. På denne måde dannes et antioxidantpar, 
som er et aktivt af naturen, og som er i stand til at undgå uønsket (per) oxidation af hudlipider ved UV-stråling (som er årsagen til cellens aldring), 
hvorved huden beskyttes mod celleskader ved UV-stress (såvel UV-B som UV-A). I praksis betyder det, at huden forbliver ung.
2) En anden vigtig egenskab af 4 x stabiliseret C-vitamin er at den stimulerende virkning på collagesyntesen. For dette aspekt spiller den stærkt 
hævede hudindtrængning af 4 x stabiliseret C-vitamin en afgørende rolle, da de dybtliggende fibroblaster bør nås her. Gennem de stærkt lipofile 
egenskaber ved 4 x stabiliseret C-vitamin er det ikke kun fordi syntagen af   kollagen stimuleres, men også fordi nedbrydning af collagen er for-
mindsket (derfor dræber to fugle med en sten!)
3) Vit. C Serum (30%) med 4 x stabiliseret C-vitamin er et så kraftfuldt og allround middel, at det kan bruges til forskellige indikationer. Medex-
dosisens højde på 30% gør dette muligt, når du tænker på, at aktiviteten af   4 x stabiliseret C-vitamin allerede er begyndt fra 8%. Og alligevel er 
denne 30% velegnet til den mest følsomme hud, selv til behandling af den.
4) Stabiliseret C-vitamin anvendes endog meget succesfuldt som en “hvidt” ingrediens, da det reducerer produktionen af   enzymet Tyrosinase 
drastisk, hvilket betyder, at pigmentsyntesen minimeres / normaliseres. Derfor sørger 4 x stabiliseret C-vitamin for en smuk, jævn hud, der er fri for 
alderspletter, efter et par uger. (Huden skal bruge en eller to fornyelsescyklusser for at slippe af med det gamle pigment.)
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Forskellige varianter har en anden 
aktivitet.
Medex tilbyder den 100% aktive, 
100% naturlige variant: “D-alpha-
tocopherol”.
 
Acetat formen beskytter og 
stabiliserer.
 
Den aktive D-alpha-tocopherol 
frigives i huden, præcis hvor det 
er nødvendigt.

d-α-tocopherol

d-β-tocopherol

d-γ-tocopherol

d-δ-tocopherol

d-α-tocotrienol

d-β-tocotrienol

100%

50%

10%

3%

50%

5%

Aktivitet af Vitamin E

Serum Highly concentrated Vit E er baseret på olie og derfor bør det bruges om natten. 
Efter rensning af huden skal du anvende et par dråber på huden og massere forsigtigt ind. 
Du kan bruge serumet alene eller kombineret med en natcreme, hvis huden er meget tør.
Om morgenen vil du vågne op med en silkeblød hud. Det bedste resultat opnås ved brug 
af serum som kur, 6 uger i træk, og gentager dette mindst en gang om året.
Derefter kan du fortsætte med en af de andre serum fra Serum Repair Therapy.
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Silkeblød og skøn hud ved en betydelig forbedring af hudens 
tekstur.1 Dette opnås ved den meget positive virkning på 
mikrocirkulationen.

Din hud bliver smuk og rolig, da E-vitamin er en stærk radikal af 
antioxidant.

Beskadiget hud2 bliver hurtigt genoprettet af den stimulerende 
virkning af E-vitamin på de naturlige reparationsmekanismer i 
din hud.

For hver hudtype, men bestemt for den ældre hud, er den 
naturlige beskyttelse mod indflydelse af UV-stråling.3

Forskningen har valgt hvilken en kombination af 3 forskellige 
typer E-vitamin: Den ene er den mest aktive, D-alfa-
tocopherylacetat4, den anden er beskyttende for selve produktet, 
for at holde aktiviteten på det maksimale niveau5, den tredje 
er en komponent af “oliebæreren”, som også er en rig kilde til 
vitamin E.

Teknisk information:
1) Hudens tekstur: Det væv der liggende nedenunder, såsom dit kollagen / bindevæv
2) Beskadiget hud: fine linjer / uregelmæssigheder / rødme etc.
3) Bemærk meget vigtigt: Dette er ikke en erstatning for hudbeskyttelse ved UV-filtre, når du “solbader”
4) “E-vitamin” er det navn, vi bruger til en gruppe af forbindelser med en lignende kemisk struktur. Molekyler med navnet Tocopherol eller Toco-
trienol er en del af denne gruppe “E-vitamin”, men de adskiller sig fra hinanden i visse egenskaber: nogle varianter af E-vitamin skal anvendes “in 
vivo” som et anti-oxidant / Andre varianter af E-vitamin bruges bedst til at beskytte hudforbedrende / anti-aging produkterne selv ved at hæmme 
auto-oxidation.
D-alfa-tocopherol har den højeste aktivitet in vivo; Denne aktivitet betegnes som 100%. Indtagelse af alpha-tocopherol ved ernæring vil ikke øge 
beskyttelseskoncentrationen i huden signifikant, mens applikationen på huden tydeligvis øger koncentrationen i huden (Lopez-Torres M. et al., Br. 
J. Dermatol, 1998, 138, 207-215 og Tavakkol A. og al., J. Cosmet. Sci. 2004, 55, 177-187). I Medex-produkter anvendes D-alpha-tocopherylacetat 
hovedsageligt som vitamin E. Denne 100% naturlige D-alfa-form har den højeste aktivitet som antioxidant / radikalafgrøder: 100%, mens ace-
tatformen gør molekylet stabil. Denne ester funktionalitet modificeres ved esterase aktivitet i huden til det mest aktive D-alfa-tocopherol, f.eks. 
også under påvirkning af UV-B-stråling (Norkus E.P. et al., Photochemistry and Photobiology, 1993, 57, 613-615). En anden kvalitet af D-alpha-
tocopherylacetat er erytem sænkende effekt, hvilket gør den meget velegnet til sol og efter solprodukter (Trevithick J.R. et al., Arch. Biochem. 
Biophys. 1992, 296, 575-582).
5) For at beskytte den naturlige olie mod auto-oxidation har den naturlige a, β, γ, δ-tocopherol-blanding vist sig at være den bedste løsning.

Highly Concentrated Vitamin E
For hver hudtype, beskadigt hud og anti-age

Den højeste koncentration, hvilket betyder:
En højere koncentration end dette er ikke muligt; I Medex-Research-laboratoriet 
findes den rigtige / optimale balance mellem sikkerhed og maksimal aktivitet / kon-
centration.
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Carotenoider, som beta-caroten, 
pro-vitamin A, omdannes til den 
“rigtige” vitamin A i de humane 
talgkirtler og epidermier.

De to halvdele af beta-caroten 
omdannes begge til et aktivt 
vitamin A-molekyle. Således 
frigives de i huden, præcis hvor 
de er nødvendige.

Aktivitet af Vitamin A

Serum Highly Concentrated pro-Vit A er baseret på olie og derfor bør det bruges om natten. 
Efter rensning af huden skal du anvende et par dråber på huden og massere forsigtigt ind. 
Du kan bruge serumet alene eller kombineret med en natcreme, hvis huden er meget tør.
Om morgenen vil du vågne op med en silkeblød hud. Det bedste resultat opnås ved brug 
af serum som kur, 6 uger i træk, og gentager dette mindst en gang om året.
Derefter kan du fortsætte med en af de andre serum fra Serum Repair Therapy.
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Serum lavet af en 100% naturlig vegetabilsk kilde til 
pro-vitamin A. Omdannes til vitamin A
(Retinol) 1 af enzymer i huden.

Anti-aging, da det stimulerer hudens naturlige 
opbygning2, balancerer talgproduktionen og nærer 
fibroblasterne i dermis 3.

Serumet glatter ud i huden, herunder hudens grove 
porer.

Til alle hudtyper, specielt tør hud.

Stærk synergi med Vitamin E4, der danner en anti-
oxidant5-duo sammen og forbedrer derfor hudens 
forsvar ved hjælp af dens detox-funktion 6,7.

Teknisk information:
1) Carotenoider, som beta-caroten, pro-vitamin A, omdannes til den “rigtige” A-vitamin i de humane talgkirtler og
epidermis. Derfor frigives dette vitamin A i huden, præcis hvor det er nødvendigt. (Antille C. et al., Exp. Dermatol. 2004,Vol. 13, 558-561).
2) A-vitamin spiller en afgørende rolle i metabolismen af   mange celletyper. Især danner epidermale hudceller nytte af vitamin A, da det styrer 
cornification- og pigmenteringsprocesserne i huden ved siden af   tilstanden til den ekstracellulære matrix. (Sorg O. et al. I dermatologisk terapi, 
2006, bind 19, 289-296).
3) Anti-aging: Hudens elasticitet og fasthed er sikret med et fint netværk af dermale fibre: kollagen og elastin, der fremstilles af fibroblaster i hudens 
bindevæv. (Riahi et al., Am. J. Clin Dermatol, 2016, bind 17, 265-276.)
4) Disse naturlige Daucus Carota-ekstrakter tilbyder meget mere end blot at være en kilde til pro-vitamin A. Funktionen af   carotenoider i mange 
grønne planter er at beskytte og støtte klorofylen, som er en del af chloroplasterne, som planten bruger til skabe sin energi Carotenoider er i 
stand til at yde beskyttelse mod luftforurening og frie radikaler. Og selv om disse carotenoider ikke er “ægte” radikale skældere som tocopheroler 
(E-vitamin), er det vist, at en kombination af Vitaminerne A og E har en positiv synergistisk virkning, når det kommer til fjernelse af frie radikaler. 
(Palozza et al., Arch. Biochem & Biophys, 1992, bind 297, 184-187).
5) Sorg et al. Dermatologi 2014, 05; DOI: 10,1159 / 000.360.527
6) Nikoleit, Vitaminspur 1997, Vol 12, 5-19
7) Goffin et al. Skin Pharmacol, 1997, bind 10, 85-89

Highly Concentrated pro-Vit. A.
Til alle typer hud, specielt tør hud, anti-age.

Den højeste koncentration, hvilket betyder:
En højere koncentration end dette er ikke muligt; I Medex-Research-labo-
ratoriet findes den rigtige / optimale balance mellem sikkerhed og maksimal 
aktivitet / koncentration.
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