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C S  b y  M E D E X  T I L  P R O F E S S I O N E L  S T Y L I N G
Når du arbejder professionelt med make-up og styling, kan dine arbejdsområder være inden 
for tv-produktion, reklamefilm, foto-sessions, teater, pladeselskaber, modelbureauer, modema-
gasiner og modeshows, men ikke mindst som assistance til private, der ønsker brude- og fest-
makeup eller styling og makeover. 

CS by MEDEX produkterne har en god dækkeevne og en stærk holdbarhed, der gør, at serien 
er et godt og sikkert valg til brude og fest make-up samt som professionel makeup ved f.eks. re-
klame, film og TV opgaver.

Som professionel makeupper er det vigtigt at kunne tage hånd om et akut opstået hudpro-
blem. Hertil findes en række effektive hudplejeprodukter fra MEDEX, som hurtigt kan bringe 
huden til ro, ligesom der kan gives et vitalt boost med ampul eller serum for dermed at skabe 
bedst mulig basis for et godt resultat.

C S  b y  M E D E X  P Å  K L I N I K K E N
CS by MEDEX er en terapeutisk og plejende makeup serie, som er velegnet til såvel sart hud 
som decideret problemhud. Hvor mange makeup mærker kan gøre svære hudtilstande 
værre, hjælper CS med at bevare hudens fugtbalance og virker således ikke udtørrende og 
belastende for huden. CS Foundation (make-up creme) tilfører både fugt og pleje og har trods 
en let og åndbar konsistens fuldt dækkende egenskaber, der udligner hud- og  farveforskelle 
optimalt. 

CS by MEDEX er inspireret af og til alle typer kvinder. Serien indeholder altid en række klassiske 
basisfarver såvel som trendgivende sæsonfarver - lige fra lette transparente og ultralight til dybere 
tonede og mere changerende farver. Serien er afstemt med flotte og matte nuancer til hverdag 
samt glitrende og iøjefaldende produkter til aften og fest. 

En MEDEX kosmetolog kan vejlede sine klienter med såvel effektiv terapeutisk hudpleje som 
anvendelse af denne komplette terapeutiske makeup serie, der passer til alle hudtyper, selv sart 
og allergisk hud.



FLUID FOUNDATION
Konsistensen er blød, silkeglat og lækker. 
Produkterne har en ultra holdbar og heldæk-
kende effekt, men virker samtidig naturlig, 
lysreflekterende og let. Den  lægger sig altid 
ensartet på huden uanset hudtype, årstid og 
temperaturforskelle. Huden forsynes med fugt- 
og plejestoffer fra bl.a. collagen, der giver en
god beskyttelse og en dugfrisk teint hele dag-
en. Indeholder desuden et beskyttende UV-
filter. CS foundation er nem at arbejde med, 
uanset om man ønsker et enkelt, tyndt lag til 
daglig brug, eller man vil komplettere med flere 
lag ved f.eks. galla-makeup, hvor makeuppen 
skal være ekstra holdbar. 

CREAM  FOUNDATION
Cremet foundation i æske og fast form med 
tilhørende påføringssvamp. Den cremede 
foundation er nem og hurtig at arbejde med
og let af have med sig. Udglatter hudfarve-
forskelle og dækker optimalt. 

COMPACT POWDER
En fast pudder med plejende egenskaber 
og en fantastisk holdbarhed. Føles let og be-
hagelig på huden og sikrer et frisk og veloplagt 
udseende. Compact Powder kan anvendes 
alene eller som ’taskepudder’ til at opfriske 
med i løbet af dagen.

TIP: Ved at anvende Medex’ matterende  dag-
cremer samt Re-indures ampul under sin foun-
dation, skaber man en holdbar primer-effekt i 
sin makeup.
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TRANSPARENT LOOSE POWDER
En fantastisk fin og  let mineralpudder til al-
le hudtyper. Neutraliserer skinnende hud og
de lysreflekterende egenskaber gør, at hud-
en tilføres et smukt og levende skær. Trans-
parent Loose Powder anvendes af de, som
ønsker et let, upudret makeup look, eller 
den kan anvendes som en afsluttende, 
holdbar finish over foundation.

GOLD & SILVER LOOSE POWDER
Den samme mineralpudder med alle de 
gode egenskaber, men tilført fint guld el-
ler sølv-støv, som giver en fantastisk flot 
effekt på huden ved såvel fester som i som-
merperioden.
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CAMOUFLAGE GREEN
En dækkende primer der med sin grøn-
ne farve neutraliserer og dækker rødme 
og karsprængninger. Lægges lokalt og 
påføres før foundation.

COVER STICK
Dækker skygger og mørke rande under 
øjnene og udtoner farveforskelle i huden. 
Giver en smuk og ensartet hud med u-
synlig overgang til foundationen. 

LIQUID CONCEALER
En flydende concealer i smuk guldem-
ballage og med praktisk klik-doserings-
pen. Udvisker farveforskelle, mørke rander 
og lysner op ved øjenomgivelserne. 

C O N C E A L E R



TERRA EXOTIC
En kombination af to gyldne farver i fint, fast 
solskinspudder. Giver huden et naturligt, 
solbrunt og gyldent skær . Lægges med 
en stor blød børste de steder, hvor solen 
ellers rammer huden naturligt. Findes i to 
farvekombinationer og indeholder et let 
guldskær.

COMPACT BLUSH
Silkeblød pudder rouge i flotte, tilpassede 
farver. Giver ansigtet et levende, varmt 
og naturligt skær. Løfter  og fremhæver 
ansigtets form. Kan bruges alene eller 
sammen med pudder.
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LIPSTICK
En klassisk læbestift, der opfylder alle 
krav til farve, glans, pleje og holdbarhed. 
Indeholder plejende collagen og beskyt-
tende UV-filter. Læbestiften er i smuk guld-
emballage og fås i flotte, afstemte farver.

LIPGLOSS
Holdbar og plejende gloss i variant af 
creme, glimmer og hel klar naturel. An-
vendes alene, evt. med lipliner eller som 
afsluttende finish oven på læbestift.
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EYE SHADOW TRIO
Skønne trio pudderskygger i flotte nuancer, der matcher hinanden 
og kan mikses i utallige kombinationer. Æskerne er sammensat med 
både lyse, lette og mørke farver og er nemme at arbejde med. 

SILKY EYE SHADOW
Single vandfast cremeskygge i et utal af smarte farver og med flot 
shine effekt. Hurtig at anvende og nem at have med i tasken. 

SINGLE EYE SHADOW
Single øjenskygger i mange, nye farver, som kan anvendes alene 
eller mikses. Perfekte skyggekombinationer til ”smokey eys”.

E Y E S H A D O W
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KAJAL PENCIL
Giver smukke og udtryksfulde øjne. Er blød og nem at bruge og 
farverne er afstemt ed paletten af skygger.
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EYEBROW POWDER
Et uundværligt produkt til øjenmakeup-
pen. Eyebrow Powder  anvendes til op-
tegning af brynene på en flot og naturlig 
måde. Æsken indeholder tre farver, som 
kan avendes enkeltvis eller mikses, så 
den helt rigtige brynfarve opnås. Den 
medfølgende børste med skrå spids gør 
det nemt og enkelt at tegne brynene 
perfekt op fra inderpunkt til yderpunkt.
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MASCARA
En klassisk og plejende mascara der gør 
vipperne synligt længere og smukt bue-
de. Marscaraen er  ligesom vippebal-
samen i en flot guldemballage og fås 
som tåre- eller vandfast.

MASCARA VOLUME BASE
Vippebalsam der kan bruges som pleje 
om natten eller under mascara om dag-
en. Indeholder Keratin, som styrker vip-
perne samtidig med, at de stimuleres til  at
vokse sig kraftigere. 
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N A I L P O L I S H

NAILPOLISH
CS neglelak skaber indbydende, flotte 
negle og giver en strålende overflade og 
glans. Indeholder styrkende og plejende 
keratin og er uden formaldehyd. Nem og 
ensartet at påføre, dækker perfekt og 
har lang holdbarhed. 

Findes i matchende farver, der passer til 
læbestifterne. Derudover findes et spe-
cielt udvalg af hippe farver, metalliske 
glimmerfarver samt en helt klar, som og-
så er velegnet som overlak. 
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