
MEDEX WAX
P R O F E S S I O N E L  W A X  T R E A T M E N T



Medex har over 20 års erfaring i 
voksbehandlinger og leverer sys-
temer, som kan tåles af selv den 
mest sarte hud. 

Medex voks er mild og effektiv, og 
du opnår et altid tilfredsstillende og 
langvarigt resultat. Huden knopper 
ikke op, og der efterlades ingen 
hudirritation. 

Medex specialuddanner alle sine 
hudterapeuter i de professionelle 
voksbehandlinger, som også ind-
befatter beskyttende klargøring af
huden før voks samt plejende ef-
terbehandling af huden efter voks. 
På denne måde er du sikret det 
bedst tænkelige og det mest hold-
bare resultat og ikke mindst den 
bedste pleje af huden.

Til ansigtet er der udviklet en spe-
ciel skånsom voks, og ellers be-
handler vi både med oliebaseret 
og vandbaseret voks. 

Der kan som udgangspunkt vokses 
overalt på kroppen, og de forskel-
lige vokstyper er hver især udviklet 
til de forskellige områder samt til 
forskellige hud- og hårtyper, sådan 
at du altid vil blive behandlet med
den voks, som er mest hensigts-
mæssig for dig og din hud. 

Voksbehandlingerne er lige aktu-
elle for kvinder som for mænd.

MILD OG EFFEKTIV VOKS FRA MEDEX
OM MEDEX VOKSSYSTEMER
Medex Azulene voks 
• Flydende voks uden strips.
• Velegnet til især ansigt og bryn.

Medex Vandbaseret voks 
• Til den ekstremt sarte og lyse hud/hår. 
• Kan anvendes overalt på kroppen, 
   men især til armhuler samt bikinilinje/
   intimvoksning.

Medex Oliebaseret voks 
• Mild, oliebaseret. 
• Anvendes primært til benene, men kan   
   anvendes overalt på kroppen til mere ro-
   buste hudtyper samt kraftige/stride hår.

Din behandler vil altid
anvende den vokstype,
som passer bedst til 
dig og den voksbe-
handling,du skal 
have foretaget...



VOKSBEHANDLINGER
VOKSBEHANDLING 
AF BEN, RYG OG KROP
Det giver et langt bedre, mere glat og 
længerevarende resultat at få vokset sine 
ben frem for at barbere dem. Men vær 
opmærksom på, at barberede ben kan 
være svære at vokse, og vi anbefaler der-
for, at du lader hårene gro helt ud, inden 
du skal voksbehandles. Husk, det er kun en 
overgang, for når du først er blevet voksbe-
handlet, vil du aldrig mere opleve den stik-
kende fornemmelse, når hårene gror ud.

VOKSBEHANDLING AF ANSIGT
Til hårfjerning i ansigtet anvendes som regel 
den milde Azulenevoks uden brug af strips, 
men ved hjælp af træspatel, da den bed-
ste metode er at fjerne ansigtshår, især på 
hagen og ved korrektion af øjenbryn. Til 
større flader samt ved overlæbe kan også 
anvendes enten vand- eller oliebaseret 
voks med strips. 

VOKSBEHANDLING AF 
ARMHULER OG BIKINILINJE
Voksning af armhuler vinder mere og mere 
ind, da der efterfølgende ikke sker så hurtig 
eftervækst. Nogle tror, at det gør ondt at 
fjerne hår i armhulen, men det er faktisk 
ikke mere ubehageligt end at barbere sig i 
armhulerne.

BRASILIANSK INTIM
VOKSBEHANDLING
Brasiliansk er en intim voksbehandling, hvor 
man fjerner den del af kønsbehåringen, 
som inkluderer labia pudenti (kønslæber) 
og området, der strækker sig til ende-
ballerne, men hvor der levnes en smal 
stribe eller trekant af hår foran. Ideen om-
kring Brasiliansk voksbehandling startede i 
Brasilien, hvor pigerne elsker små bikinier og 
samtidigt foretrækker det “hårfrie” look. 

HOLLYWOOD INTIM
VOKSBEHANDLING
Hollywood betyder den totale fjernelse af 
kønsbehåring både foran, bagved og imel-
lem. Denne intimvoksning efterlader områ-
det helt glat. I takt med at der de senere 
år er kommet mere fokus på hygiejne og 
personlig kropspleje, er populariteten om-
kring intimvoks steget kraftigt. Mange nyder 
i dag den lækre, glatte, rene følelse ved at 
være helt bar i intimområdet.

FØR DIN VOKSBEHANDLING

For et optimalt resultat - undlad da at 
anvende cremer eller andre krops-
plejeprodukter på de pågældende 
områder den dag, du skal vokses.

Husk, alle hår skal have lidt længde, 
inden du bestiller behandling, ellers 
kan voksen ikke gribe fat.

Ved voksning af bikinilinjen anbefaler 
vi, at du tager en g-streng eller bikini-
trusse med højt bensnit på, men ikke 
en ny trusse af hensyn til vokspletter.



RÅDGIVNING 
VED INTIMVOKSNING
•  Da området er følsomt, kan der være 
lidt rødmen den første dag, men det for-
tager sig hurtigt. Det kan være en god 
ide at afholde sig fra sex, indtil rødmen 
er fortaget.

• Husk også, at efter en voksbehandling 
er huden åben og derfor sårbar. Så den
første dag efter behandlingen bør man
undlade aktiviteter, der får dig til at svede; 
såsom sport, dampbad, sauna og lign-
ende. Svømmehal og badestrand er det 
også bedst at vente med.

• Parfumerede sæber og cremer bør ikke 
anvendes det første døgn efter behandlin-
gen.

• Det anbefales, at behandlingen 
gentages ca. hver 4. uge.

HJEMMEBEHANDLING
VED INTIMVOKSNING
Vi anbefaler, at du anskaffer dig den bero-
ligende og desinficerede Medex Purus  
Mask til efterbehandling ved Hollywood og 
Brasiliansk voks.

For at forebygge nedgroede hår anbe-
fales peeling med fx. Medex Body Peeling 
Strong.

EFTERBEHANDLING MED
REDUCTIO
Medex ReductiO er en hårvækstreduce-
rende creme, som du med stor fordel kan 
anvende i forbindelse med din hårfjer-
ningsbehandling. 

Cremen forsinker og formindsker uønsket 
hårvækst og vil dermed optimere og for-
længe din behandling. 

Produktet er baseret på bl.a. palmatine 
og et soya-enzym som det aktive stof i 
præparatet. Soya-enzymet virker lokalt og 
naturligt, idet det forcerer en »hårvækst-
hvilepause«, som også forekommer i den 
naturlige hårvækst. 

Medex ReductiO har en næringsgivende 
og plejende virkning, ligesom den virker 
kølende for huden efter behandlingen.
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Din Medex forhandler:


