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Fragile/Softly
Plejende terapeutisk hudplejeserie
med 0 % parfume og 0 % parabener
til den ekstremt sarte hud

F
Fragile/Softly
Fragile/Softly er det blideste af det blideste inden for hudpleje. En
terapeutisk hudplejeserie til dem, som ønsker sig det bedste, men
har en ekstra følsom og sart hud...
Fragile/Softly er en vidunderlig, specielfremstillet hudplejeserie, som er
meget nænsom for den sarte og hyper følsomme hud. Serien er udviklet
og fremstillet med stor opmærksomhed og udelukkende brug af de pureste og fineste ingredienser. Perfekt
til den sarte hud, der reagerer på alt.
Udviklingen i vores livsstil har bevirket en
konstant voksende gruppe, som lider af allergiske reaktioner med overfølsom eller
stresset hud med tørhed, rødme, udslæt og
lokale hævelser, ligesom mange er allergiske over for parfume. Fragile/Softly indeholder 0 % parfume og 0 % parabener og
ligeledes 0 % UV-filter, da også UV-filter kan
forårsage allergiske reaktioner.
I stedet for parabener har Medex udviklet
og anvendt et naturligt konserveringssystem baseret på urter, og hvor en af komponenterne har en mild og naturlig rosenduft.
Fragile/Softly har en helende virkning på
eksemhud og har en regenererende effekt
på forsømt og underernæret hud samt ældre og ødelagt hudstruktur.
For kvinder, som har rundet 50, kan det faldende østrogen-niveau med tiden have bevirket en tyndere, sart og sensitiv hud, som
er følsom over for mange almindelige produkter og på grund af fugtmangel har fået
et ’creppet’ udseende og en ødelagt hudstruktur.

Blandt ingredienserne i Fragile/Softly findes
også blødgørende olier samt Vitamin E,
der anses for værende det vigtigste vitamin til forebyggelse af hudens ældning og
cellernes metabolisme.
Serien er samtidig et fantastisk alternativ til
de forbrugere, som foretrækker en mere
naturlig og organisk linie - og er ligeledes
den foretrukne blandt mange mænd, som
enten ikke kan tåle eller bryder sig om parfumerede produkter, men i stedet foretrækker det helt rene og naturlige.

Fragile/Softly anvendes og forhandles udelukkende af professionelle MEDEX hudplejeklinikker, hvor alle hudplejeterapeuter
har gennemgået en specialuddannelse i
behandling af ’sensitiv/overfølsom’ hud.

Fragile/softly produktserie
består af...

For at fastlægge det rette hjemmebehandlingsprogram er det vigtigt først at foretage
en hudanalyse, herefter sammensættes produkterne ud fra hudens diagnosticerede
tilstand. Endvidere skal terapeuten oplyses
om eventuel medicinbrug, resultat af ”stiktest”, fødevareallergi o.l. for at kunne stille
den rigtige diagnose og vejledning.

• Creme Fragile Legere
• Creme Fragile Grasse
• Masque Fragile
• Gel Fragile
• Lait Fragile
• Eau Fragile

Ved svære hudtilstande vil det være tilrådeligt med regelmæssige klinikbehandlinger, hvor Medex-terapeuten har mulighed
for at behandle med en forstærket, intensiveret terapeutisk Fragile/Softly linje, som er
udviklet udelukkende til professionel klinikbrug.

På Medex klinikkerne udføres Fragile/Softly specialbehandlinger,
hvortil der er udviklet en forstærket
særlig terapeutisk linje udelukkende
til klinikbrug.

AFRENSNING		

Ekstrem og overfølsom

Lait Fragile

LOTION			

Ekstrem og overfølsom

Eau Fragile

SPECIALPRODUKTER		
			
			
			
			
			

Fugt og regenerering
Fugt og beroligende
Fugt			
Rød/sart/irriteret		
Rød/sart/irriteret		
karsprængninger/heling

Gelee Royale
Eluctor Mask
Hydro-gen ampul
Creme Desensible
Desensible ampul
Vital Recover K

DAG & NAT CREMER		
			
			

Ekstrem overfølsom/tør
Ekstrem overfølsom/fedtet
Ekstrem overfølsom		

Creme Fragile Grasse
Creme Fraile Légére
Gel Fragile

MASKER			
			
			

Ekstrem og overfølsom
Sart/rød/følsom/inflamm.

Masque Fragile
Purus Mask

UGENTLIG

AFTEN

MORGEN

HUDPLEJESKEMA FOR FRAGILE/SOFTLY

			

INFO TIL KLIENT
Fragile/Softly er fremstillet til eksemagtig, allergisk, ekstrem følsom hud og underernæret hudtype.
Når man gennemgår en Fragile/Softly specialbehandling, er det derfor vigtigt at oplyse hudterapeuten om et eventuelt medicinbrug, resultat af »stiktest« fra lægen eller oplysning om anden
overfølsom reaktion (fødevarer m.v.), som kan være skyld i denne hudtilstand. Dette er vigtigt, for
at hudterapeuten kan stille en rigtig diagnose og vejlede korrekt i sammensætning af Medex produkter og hjemmebehandling.

MEDEX FORHANDLER

www.medex.dk

