
- for optimal beskyttelse, fugt og pleje
samt en intensiveret og ensartet bruning 

High  
protection 
solserie fra 

MEDEX

Sun With Sense



Sun With Sense er en terapeutisk  og specialudviklet 
solserie fra Medex Bio Science Cosmetics. Serien 
er udviklet til den individuelle hud og de forskellige 
behov - alt efter hudtype og ferieform. 

Alle Medex’ solprodukter sørger for optimal 
beskyttelse mod de skadelige UV-stråler, ligesom 
de virker plejende og beskytter huden mod 
udtørring, således at hudens spændstighed
 både øges og bevares.

Ud over at beskytte huden mod de farlige 
stråler, og dermed for tidlig ældning, 
intensiveres bruningsprocessen, således 
at man får en både hurtigere, mere
 ensartet og smukkere kulør. 

Til ansigtet anbefaler vi Special Care F25
eller Mountain Sun F30+, der plejer 
og beskytter optimalt og samtidig 
forhindrer pigmentpletter. 

Følg din Medex-behandlers råd 
og vejledning og hav altid omtanke, 
når du er ude i solen.

Sun With Sense
Der er solcremer, og så er der Medex.
- Med denne solserie er hele familien sikret både 
optimal solbeskyttelse og en nærende hudpleje 
helt ud over det sædvanlige...



AFTER SUN CREAM - beroligende og nærende
Ønsker man at bevare hudens pæne solbrune farve, er After Sun perfekt til formålet. Cremens 
indhold af bl.a. aloe vera og kamille sørger sammen med nærende ingredienser for bero-
ligelse og optimal pleje af huden. Bibeholder hudens spændstighed og modvirker tørhed.

SELF BRONZING F6 - selvbruner med UV-filter
Selvbrunende creme til både ansigt og krop. Før brug afrenses ansigt/krop nøje, hvorefter 
huden tørres grundigt. Cremen påføres i et jævnt lag - undgå at komme for tæt på hår-
grænse og øjenbryn. Efter ca. 4 timer har man opnået en pæn, jævn, brun farve. Ønskes en 
meget mørk farve anbefaler vi at bruge Self Bronzing 3 dage i træk. Farven vedligeholdes 
ved brug af cremen 1 gang om ugen. Husk altid at vaske hænderne grundigt efter brug. 

SPECIAL CARE F25
Beroligende, plejende og beskyttende dagcreme. Findes til normal/tør hud samt til 
fedtet/acne hud. Anbefales også til følsom hud. Har solfaktor 25. Er specielt udviklet til 
klienter, der behandles for chloasma (pigmentpletter) og derfor bør undgå sollys. Bruges i 
sommerhalvåret eller ved solbadning. Kan enten anvendes alene eller oven på dagcreme.

HIGH PROTECTION F30+
Den ultimative beskyttelse til børn samt personer med problematisk, sart og sensitiv hud. En 
vandfast solcreme der sikrer effektiv og plejende beskyttelse i mange timer uanset aktivitet.

SUN SENSITIVE SKIN F20 - for optimal beskyttelse og bruning
Til den følsomme hud der langsomt skal vænnes til den allerførste (forårs)sol. Gennem 
bruningsøgende ingredienser stimuleres huden til at opbygge en naturlig beskyttelse mod 
solens stråler. Cremens indhold af vitaminer og planteekstrakter medvirker til, at hudens 
pæne og spændstige udseende bibeholdes. Virker plejende og fugtgivende.

NORMAL SKIN F15 - til huden der bruner let
Giver huden optimal beskyttelse mod solens skadelige UV-stråler samt følgerne heraf. Sun 
With Sense Normal Skin er vandfast og derfor perfekt til vandsport og badeferie. Indeholder 
både fugtgivende, beroligende og plejende ingredienser.

MOUNTAIN SUN CREAM F30+ - high protection til vintersport & tropisk klima
Både i bjergene samt tæt ved ækvator er huden udsat for megen intens UV-stråling. Sun 
With Sense Mountain Sun Cream giver optimal beskyttelse mod de skadelige UV-A og UV-B 
stråler og forhindrer solskoldning ved vintersport eller ophold i tropisk klima. Virker plejende 
og fugtgivende.
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