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I takt med at vi bliver ældre, bliver det
mere og mere vigtigt at anvende moder-
ne behandlingsmetoder. Medex Micro-
Needles har en revolutionerende, hudfo-
ryngende og opstrammende virkning...

Hvad er en MicroNeedles?
Medex MicroNeedles er et lille unikt red-
skab,  der rulles over ansigtet med 540 meg-
et små nåle i en længde på 0,2 mm til 1 mm 
- afhængigt af hvilken del af ansigtet, der 
skal behandles.

Effekten af  Medex MicroNeedles 
Ved at rulle hen over huden med Medex 
MicroNeedles bliver der skabt hundredevis 
af små huller. Dette indebærer, at de akti-
ve ingredienser kan trænge dybere ind i 
huden. Som følge heraf skabes en øget 
produktion af kollagen og elastin, som giver 
mere fasthed til huden og gør huden glat 
og spændstig igen.

Medex MicroNeedles er udelukkende til pro-
fessionel anvendelse og dermed din garanti 
for optimal sikkerhed...
Hos Medex mener vi, at behandling med 
MicroNeedles udelukkende skal foretages 
af fagfolk. Derfor sælger vi IKKE homekits, og 
derfor gennemgår alle vores behandlere et in-
tensivt specialkursus.

Med en behandling, der åbner huden med 
så mange små gennemtrængninger, kan der 
opstå risiko for bakterier, og denne behand-
ling bør derfor kun udføres af uddannede fag-
folk. 

Kun en professionel behandler kan varetage 
den rette desinficering og hygiejne. Uden en 
professionel baggrund og tilgang til behand-
lingen, er der stor risiko for komplikationer; en 
risiko, som under ingen omstændigheder må 
undervurderes.

Medex MicroNeedles udføres udelukkende 
med sterilt emballerede, aktive ingredienser, 
der suges op med en steril kanyle, når de skal 
anvendes. Dette er noget, en forbruger ikke 
har lært, og det er kun en professionel be-
handler, som kan udføre en korrekt behand-
ling, hvor alle krav er opfyldt hele vejen  igen-
nem.

Derfor gør Medex alt for, at denne behand-
ling skal blive, hvor den hører hjemme: Nemlig 
hos Medex-behandleren på klinikken.
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Effekt af de aktive ingredienser
Hyaluronsyre
• Et sukkerstof der findes naturligt i huden.
•  Er afgørende for kroppens evne til at binde 
 og opretholde fugten i huden 
•  Sørger for hudens fugtbalance.
•  Stimulerer bindevævet til at producere 
 fibroblaster (celler, der producerer kolla-
 gen og elastin). Nyt kollagen og elastin 
 vil få huden til at blive mere fleksibel.

Meso poly-vitamins:
• Forhindrer at huden bliver sart og tynd.
• Bringer antioxidanter til huden.
• Stimulerer produktion af kollagen.
• Stimulerer mikro-blodcirkulationen i huden.

Glycolic Acid (sukkersyre) 
• Stimulerer produktionen af fibroblaster.
• Holder fugtbalance på det rette niveau.
• Regenererer hudens væv.

DMAE (dimethylaminoethanol)
• Forhindrer frie radikaler.
•  Øger cellernes levetid.
• Hjælper mod alderspletter.

Caffeine (koffein)
-  Stimulerer blodcirkulationen.
-  Opstrammer huden.
-  Giver huden en sund kulør.

Hjemmebehandling til ansigtet i 
forbindelse med Micro Needles 
behandling...
Under behandlingsperioden skal du i din 
hjemmepleje morgen og aften anvende 
Medex Vital Recover K for at øge helings-
processen. Derefter anbefales anvendelse 
af Gelée Royale Gel med Vital Renew 
(bindevævscreme) ovenpå. 

Gelée Royale Gel
Fremmer cellefornyelsen i kraft af ingredi-
enser som gelée royale, forskellige vitami-
ner, oligio-elementer og propolis-ekstrakt. 
Har en udbedrende og gavnlig effekt på
en lang række hudtilstande som f.eks. ryn-
ker, grove porer, uren hud og acne, l ige-
som den bedrer blodcirkulationen og  mind-
sker poser under øjnene. 

Vital  Recover K
En regenererende og helende specialcre-
me. Vital Recover K er en unik og effektiv 
creme baseret på vitamin A og E. Cremen 
virker sammentrækkende på blodkar og er 
specialudviklet som en efterbehandlings-
creme for at fremme både heling og be-
handlingsresultat.

Bindevævsmassage med Vital Renew 
En helbredende og opstrammende speci-
almassage med den unikke bindevævscre-
me Vital Renew. Ansigtet har et stort antal 
af nerveender, og derfor har ansigtsmas-
sage en meget stor effekt på ansigtets ner-
vesystem, helingsproces og behandlingsre-
sultat.

Behandlingsplan Medex MicroNeedles	 	 	 	 	
	 	 	 	 for	ansigt	(og	evt.	dekolleté)
Behandlingen foregår som en kur á fem behandlinger (én behandling om 
ugen), hvor der anvendes forskellige kombinationer af aktive ingredienser 
hver uge. Behandlingsskemaet ser således ud:

1. uge 1 ampul DMAE + 1 ampul Meso poly-vitaminer
2. uge 1 ampul Caffeine + 1 ampul l Glycolic Acid + 1 ampul Hyaluronic Acid
3. uge 1 ampul DMAE + 1 ampul Meso poly-vitamins
4. uge 1 vial Caffeine + 1 vial Glycolic Acid + 1 vial Hyaluronic Acid
5. uge 1 vial DMAE + 1 vial Meso poly-vitamins
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