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Hvorfor er Medex anderledes 
og bedre?
Flere og flere søger et mere frisk, ungt og 
vitalt udseende, ligesom mange gerne 
vil små rynker og ar samt hudproblemer 
som acne eller eksemagtig og følsom hud 
til livs.

For at opnå et mærkbart resultat i hudple-
jebehandling er det afgørende, at pro-
dukterne er terapeutiske. Mens en lang 
række produkter blot tilfører lidt velvære 
og fugt, trænger de terapeutiske produk-
ter, også kaldet biomedicinske produkter, 
ind og behandler aktivt og effektivt.

Medex er en komplet serie af hud- og 
kropsplejeprodukter, der udelukkende an-
vendes og forhandles af anerkendte og 
specialuddannede hudterapeuter. Dette 
sikrer, at du altid er i trygge og professio-
nelle hænder.

Velkommen t i l  en verden af Medex

Fundamentale pr incipper i  Medex-f i losof ien:
- Naturlige ingredienser uden parabener anvendes altid, så vidt det er muligt.
- Løbende justering af produkterne på baggrund af videnskabeligt testede virkestoffer.
- Ingen anvendelse af farvestoffer eller dufttilsætning, undtagen dette er strengt nødvendigt.
- Altid anvendelse af den mest aktive form af de aktive stoffer.
- De ikke-aktive stoffer (vehikel/bærerne) i produkterne er altid af højeste kvalitet.
- Ingen dyreforsøg.
- Ingen anvendelse af PVC.
- Emballagen er lavet af genbrugspapir.
 
* Overfølsomme/stærkt overfølsomme personer anbefales altid først at teste produktet på indersiden af armen eller 
bag øret. Skulle testen, mod forventning, fremkalde en reaktion, er denne normalt uskyldig og forbigående, således at 
man efter en uges tid igen kan prøve at anvende produktet.

Helle Bach,
Medex 
Scandinavia

V
Produkterne udvikles i Medex Bio Science 
Cosmetics egne laboratorier og af egne 
forskere, og alle produkter fra Medex 
bliver gennemtestet i både uafhængige 
laboratorier samt på universitetsklinikker.

Medex produkterne er unikke - og uanset 
hudtype og formål, finder man altid pro-
dukter tilpasset de individuelle behov. 

Medex er førende inden for bl.a. acne og 
anti-age behandling og har desuden en 
unik position i før- og efterbehandling i 
forbindelse med fillers og kosmetisk kirur-
giske indgreb.
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Hvor for så mange 
forskel l ige l in jer og 
produkter?
Produktlinjerne i Medex er tilsammen 
udviklet og baseret på 150 forskellige 
formler og recepter. Til trods for de 
mange produkter, er der ikke fore-
komst af helt ens lignende produkter. 
Medex anstrenger sig for at udvikle og 
fremstille produkter med ingredienser 

Oplysn ing om ingredienser og vi rkestof fer
For personer med overfølsom eller sensitiv hud er det især vigtigt at vide, hvordan produktet er opbygget 
og sammensat af ingredienser og virkestoffer. Produktsammensætning er angivet på alle produktem-
ballager, og de ingredienser der er nævnt først, har det givne produkt størst indhold af. Medex er kon-
stant opdateret omkring den nyeste forskning og mulige forbedringer i forhold til seneste udvikling. Har 
du spørgsmål til ingredienser og virkestoffer, er du altid velkommen til at kontakte Medex Scandinavia 
på telefon 70 20 21 11 eller info@medex.dk.

og virkestoffer af størst mulig mang-
foldighed og forskellighed, da det er 
forskelligt fra person til person, hvor-
dan huden reagerer. Nogle personer 
reagerer bedre på nogle virkestoffer 
end andre, og nogle ingredienser pas-
ser til den ene, men ikke den anden. 
Det store udvalg af produkter sørger 
for, at såvel behandler som klient altid 
kan udføre en optimal behandling af 
den aktuelle hudtilstand.
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Hvordan opnår du et 
opt imalt  resultat i  d in 
hudpleje?
Den bedste måde til at undgå ældning og/eller 
rynker længst muligt  er, at man i en så tidlig al-
der som muligt begynder at tage sig godt af 
sin hud og følge vejledning fra en professionel 
kosmetolog.

Kun en kvalificeret kosmetolog kan foretage en 
korrekt analyse af din hud. Ofte er der ikke tale 
om bare én hudtilstand, som f.eks. tør, fedtet, 

Råd om hudpleje i  hverdagen
De følgende trin tager kun ganske lidt tid og er 
nemme at udføre. Din Medex-kosmetolog er spe-
cialiseret i at analysere huden og kan derfor give 
den rette, individuelle produktvejledning.

AFRENSNING er vigtigt for at kunne klargøre huden 
til at modtage de aktive geleer og cremer. Til 
afrens findes varianter af mild rensemælk og ren-
seolie tilpasset forskellige hudtilstande. 

PLEJE TIL NATTEN foretages hver aften med afrens-
ning og en anbefalet aktiv natcreme for regene-
rering.

sensitiv eller dehydreret hud, men at forskel-
lige områder af ansigtet har hver sin tilstand og 
kræver sin egen, individuelle pleje. 

For eksempel kan huden have en lokal følsom-
hed, som kræver specifik behandling, ligesom 
der kræves speciel pleje til øjenområderne og 
måske en differentieret behandling til en fedtet 
T-zone.

Ud over at det er af afgørende faktor at anven-
de renseprodukter samt dag- og natcreme dag-
ligt, er det også vigtigt med jævnlige besøg hos 
sin kosmetolog for en mere intensiv behandling. 

PLEJE OM DAGEN med en anbefalet dagcreme, 
som beskytter huden mod skadelige påvirkninger 
udefra. Ud over produkter til den daglige hjem-
mepleje har Medex et omfattende udvalg af 
aktive specialprodukter som serum, ampuller og 
essentielle olier til at supplere med. Disse produkter 
kan især anbefales, hvis huden efter en stresset 
periode med sygdom eller andre forhold er blevet 
svækket og har brug for et ekstra løft. 

Det tilrådes, at man minimum en gang om ugen 
lægger en regenererende maske med dråber af 
ampul eller serum under. Din Medex-kosmetolog 
kan udarbejde et individuelt kurplejeprogram.
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Medex Profess ional -  basic sk incareM
En regenererende og fugtgivende serie for 

alle hudtyper, uanset alder og behov
Basis serien er vores største serie og omfatter mere end 40 produkter 

at vælge imellem til den daglige hudpleje. 

Ideel for alle, der har behov for masser af god pleje og fugt og øn-
sker et mærkbart resultat for en glat og spændstig hud.

Den omfattende serie dækker ethvert individuelt behov inden for 
afrensning, dagcremer, natcremer, ampuller, serum og gels.
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Eye Make-up Remover Denne milde øjenma-
keupfjerner er specielt udviklet til den følsomme 
og sarte hud omkring øjnene. Indhold af rosenolie 
tilfører en behagelig og forfriskende virkning på 
huden. Blodcirkulationen stimuleres og ophobning 
af affaldsstoffer ledes hurtigere væk.

Ablutio Milk En rensemælk til følsom hud samt 
acne/fedtet/uren hud. Ablutio Milk indeholder 
troldnød og kamille. Virker beroligende og betæn-
delseshæmmende samt regulerer og stabiliserer 
talgproduktionen. 

Lait Hydermios En rensemælk særlig velegnet til 
fugtfattig/tør, følsom og moden hud. Indeholder 
troldnød, kamille, salvie og røllike. Virker beroli-
gende og helende. 

Hydrophilic Oil En blødgørende olie til afrensning 
af fugtfattig og moden hud. Også ved ekstrem 
tør hud anbefales Hydrophilic Oil i stedet for en 
rensemælk, idet yderligere udtørring af huden 
derved undgås. Hydrophilic Oil er udviklet på 
biobasis med naturlige olier såsom risolie, der er 
rig på vitamin E.

Deep Clean Dybderensende produkt der opløser 
talg på en skånsom måde og er velegnet til alle 
hudtyper. Indeholder bl.a. kamille, alger, melisse 
og rosmarin. Virker rensende og styrkende på 
huden og øger blodcirkulationen. Dybderens gør, 
at dag- og natcreme optages bedre.

Lotion Hydermios En beroligende skintonic til den 
tørre, sarte hud. Også velegnet til sensibel hud 
med karsprængninger. Lotion Hydermios inde-
holder bl.a. troldnød og naturlig mælkesyre. 
Stabiliserer hudens pH-værdi og genopretter en 
beskyttende barriere.

Lotion Humedios En beroligende skintonic til 
kombineret og fedtet hud. Indeholder mælke-
syre. Holder huden ren og forhindrer tilstopning 
af hudens porer forårsaget af talgkirtlernes over-
produktion. Lotion Humedios virker sammentræk-
kende på grove og åbne porer.

Af rens og tonic 



8

Protective Hydermios  Til den fugtfattige og føl-
somme hud. En næringsgivende og beskyttende 
dagcreme rig på planteekstrakter. Indeholder 
bl.a. kamille, salvie, røllike og sød mandelolie. 
Beroliger, genopbygger og giver en blød og livs-
kraftig hud. 

Papaya Day Cream En UV-beskyttende dagcre-
me til tør og ekstrem tør hud. Også læderagtig 
hud evt. forårsaget af overdreven sol har stor 
fordel af Papaya Day Cream. Indeholder enzy-
mer fra papaya samt kamille, salvie og følfod og 
beroligende olier. 

Eugentic Day Cream Anbefales til normal og 
kombineret hud. Indeholder bl.a. sød mandel-
olie, salvie og følfod. Eugentic Day Cream med 
UV-beskyttelse kan også anvendes til sart og 
tør hud. Huden bliver blød og glat uden at føles 
fedtet. 

Cream Humedios  Cremen henvender sig til en
fedtet og kombineret hud, hvorfor alle aktive 
ingredienser er specielt rettet mod at løse hudens 
fugtproblem. Indeholder allantoin, kamille, me-
lisse og røllike. Virker beroligende og genopbyg-
gende og anbefales også til overfølsom hud.

24 Hours Cream En kombineret dag- og natcre-
me til alle hudtyper. Særlig udviklet til den sporty 
og travle type, hvor daglig hudpleje er vigtig, 
men ikke må være for tidskrævende. Indeholder 
UV-filter samt plejende aloe vera og vitamin E.

Créme de Reveil SPF15 En revolutionerende anti-
aging dagcreme, der indeholder de mest aktive 
stoffer fra krokus. Cremen reparerer huden ved 
at stimulere den epidermale produktion af Grow 
Factors, der fremmer hudens vedligeholdelse og 
regenerering. Til sensitiv, moden og ældet hud.

Créme Riche de L’Ocean 24 timers marine eliksir 
med UV filter, rig på antioxidant, alger og tang 
ekstrakter. For at opnå maksimal genopbyg-
gelse og beskyttelse til alle hudtyper, anvendes 
cremen hver morgen 
og aften på grundigt 
afrenset hud.

Dagcremer

Medex Bas ic Sk incare

Iso Hydermios  En aktiv natcreme til tør og 
dehydreret hud. Indeholder collagen samt cen-
tella asiatica. Virker opstrammende og bedrer 
hudens elasticitet. Aktiverer dannelsen af colla-
gen. Iso Hydermios er plejende og fugtgivende. 
Optages hurtigt og let, føles ikke fedtet. 

Papaya Night Cream Genopretter hudens fugt-
balance, er plejende og nærende og forbedrer 
elasticiteten i huden. Indeholder hydrolized ela-
stin og har et højt indhold af papaya enzymer. 
Anbefales specielt til den tørre og ekstremt tørre 
hud samt til forbedring af læderagtig hud. 

Purus Night Cream En nærende natcreme med 
egenskaber rettet specielt mod fedtet, uren og 
acnehud. Anbefales også til overfølsom hud. 
Indeholder kamille og myrrha. Purus Night 
Cream virker plejende og nærende, og den 
genopretter hudens fugtbalance. 

Natcremer

Cream Desensible Aktiv underlagscreme til føl-
som, rød og irriteret hud samt hud med kar-
sprængninger.  Indeholder bl.a. kamille, røllike, 
melisse og salvie. Virker beroligende, betænd-
elseshæmmende og sammentrækkende på 
blodkar. 

Re-genesis Cream Plejende, nærende og gen-
opbyggende natcreme til den modne, slappe 
og rynkede hud. Indeholder fugtgivende in-
gredienser som honning og hyaluronsyre, der 
forbedrer elasticiteten i huden og forebygger 
nye linjer/rynker. Re-genesis Cream modarbej-
der hudens ældningsproces og forbedrer dege-
nereret hud.

Créme de Reveil - Night En ultra nærende nat-
creme, som vækker hudens stamceller, mens du 
sover. Cremen beskytter følsom og moden hud 
mod indre og ydre stress og vil således synligt 
reducere aldrende linjer og rynker. Créme de 
Réveil er kraftfuld anti-age og hudplejeforbed-
ring i én og samme creme.
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Gelée Royale Gel En superaktiv gele der giver 
en hurtigere og bedre celledeling og en bedre 
blodcirkulation. Formindsker rynkelinjer, forbed-
rer ar og grove porer. Indeholder et varieret 
mix af vitaminer og sporstoffer, honningkompo-
nenter som propolis ekstrakt samt troldnød. - Alt 
sammen kendt for en helbredende og helende 
virkning.

Purus Mask Purus Mask er en usynlig gel-maske 
med en kombineret effekt. Purus Mask er en 
rensende og desinficerende maske til fedtet og 
uren hud, men kan også anvendes til både irrite-
ret og solbrændt hud. Indeholder bl.a. troldnød 
og en høj koncentration af aloe vera, som virker 
helende og beroligende. Stabiliserer hudens 
fugtbalance, øger blodcirkulationen og efter-
lader huden med en sund og frisk teint. Purus 
Mask er uundværlig i behandling af uren hud/
acne og er en del af Purus Acne Metoden.

Gel de Liposome Gel de Liposome regenere-
rer huden og regulerer fugt- og fedtbalancen. 
Forebygger for tidlig ældning af huden. Ideel til 
den trætte og glansløse hud. Indhold af liposo-
mer, der transporterer de aktive stoffer dybt ind i 
huden, samt gele royal og sød mandelolie.

Akt ive cremer,  gels 
og øjenpleje

Actiprotin Til behandling af mindre hudskader 
og er specifikt rettet mod poser under øjnene, 
ar, rynker og grove/udvidede porer. Et stærkt 
serum der forebygger hudens ældningsproces 
samt forbedrer hudens struktur. Indeholder quer-
cus, centella asiatica, (pro)vitamin A og naturlig 
vitamin E. 

Hydermios Eye & Neck Cream En kombineret 
mild og nærende øjen- og halscreme, som bl.a. 
indeholder salvie, røllike, følfod, melisse, alge-
ekstrakter samt beroligende olier som sød man-
delolie. Specielt udviklet og særlig velegnet til 
den sarte hud omkring øjnene og på halsen. 

Crème pour les Yeux Medex øjengele anvendes 
dagligt på den fine, ofte tørre hud på øjenområ-
derne. Indeholder bl.a. kamille og quercus. Den 
sarte hud omkring øjnene får et opstrammet og 
fint, glat udseende. 

MEDEX Causaal Deodorant En utrolig effektiv 
og langtidsvirkende deodorant. Ved brug bibe-
holdes virkningen i 3-7 dage – også efter bad, 
sportsudøvelser, svømning og sauna. Medex 
Causaal Deodorant virker bakteriehæmmende 
og bekæmper årsagen til transpirationslugt. Lidt 
deodorant i armhulen eller under foden forhin-
drer den kendte, ubehagelige gennemtræn-
gende lugt. En naturlig deodorant fremstillet i 
cremeform. Uden aluminium, alkohol og stærke 
kemikalier. Medex Causaal Deodorant indehol-
der morgenfrue og arnica (guldblomme).

MEDEX Hand & Body Cream  En håndcreme ud 
over  det sædvanlige. Optages fuldstændigt af
huden og føles ikke fedtet. Indeholder bl.a. kam-
fer, allantoin, røllike og salvie – naturlige ingre-
dienser, der blødgør, plejer og beskytter huden. 
Anbefales specielt til ru, eksemagtige hænder, 
hvor der kan være opstået sprækker, revner og 
små rifter, ligesom den er ideel beskyttelse til vin-
tertørre hænder. Beskadiget hud på hænderne 
er forbedret allerede efter ca. 3 dage. Anbefales 
også til personer, der bruger hænderne meget i 
deres arbejde og ofte er i berøring med vand.

Specialprodukter
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Masker

Medex Bas ic Sk incare

Transparent Collagen Mask En nærende hya-
luron crememaske til den modne, slappe og 
tørre hud. Transparent Collagen Mask skal IKKE 
vaskes af, men anvendes som natcreme eller i 
et tyndt lag under dagcreme. Indeholder hon-
ning, hyaluronsyre, allantoin og mælkesyre. 
Hyaluronsyre er en naturlig bestanddel, der fin-
des i bindevævet, og som ’booster’ huden 
mærkbart. 

Face Lift Mask  Et »facelift« på kort tid. En blød,
cremet maske der styrker, smidiggør og opstram-
mer huden øjeblikkeligt. Genopretter også hud-
ens fugtbalance. Indeholder bl.a. gærekstrakt 
og rødalger. Gærekstrakt hjælper med dannel-
sen af collagen og bedrer hudens elasticitet og 
fasthed. Perfekt at bruge, når man skal ud, inden 
makeuppen skal lægges.

Roxalic Mask En let peelende, beroligende og 
rensende (anti-septisk) maske til især fedtet og 
uren hud. Anvendes efter en dybderensende og
comedonløsende peeling. Øger blodcirkulati-
onen og normaliserer talgproduktionen. Frem-
mer helingsprocessen og stimulerer dannelsen 
af nye hudceller. 

Bio Soft Peeling En biologisk peeling som ved hjælp 
af enzymer skånsomt, men effektivt opløser døde 
hudceller og renser huden. Huden efterlades ren, 
glat og blød. Kan anvendes af alle hudtyper også 
den sarte hud med karsprængninger. Påføres i et 
tyndt lag efter afrensning og evt. dybderens. Hviler 
på huden i ca. 15 min., hvorefter den fjernes med 
lunkent vand. 

Vitalis+ Mask En vitaliserende og behagelig 
mas-ke til den tørre og følsomme hud, evt. med 
tilstoppede porer. Vitalis+ Mask er en tyk, cremet 
og blød maske rigt baseret på plejende pro-
tein af hvedekim. Vitalis+ Mask aktiverer huden. 
Virker opstrammende og nærende. Beskytter og 
genopbygger vævet ved at stimulere produk-
tion af nye hudceller. Forhindrer udtørring og 
stabiliserer hudens fugtbalance. 

Eluctor Mask Til den stressede, eksemagtige og 
sarte hud. Eluctor Mask er i gel-form og inde-
holder røllike, morgenfrue, salvie og quercus. 
Stimulerer celle-stofskiftet, virker betændelses-
hæmmende og helende. Formindsker/berolig-
er hudens røde udseende. Har en behagelig og 
beroligende duft naturligt fra salvie.

Mask Desensible Maske til den røde, irriterede 
hud evt. med karsprængninger. Mask Desensible 
er en crememaske indeholdende ginseng, aloe 
vera samt cypresse. Virker plejende, fugtgivende 
og betændelseshæmmende. Beroliger huden 
og har en kapillærsammentrækkende virkning, 
hvorfor den med stor fordel kan anvendes til hud 
med karsprængninger. 

Mask Defetiscor Essential  Til fedtet og kombine-
ret hud. En aromatisk maske indeholdende es-
sentielle olier fra lavendel, citron og enebær. 
Regulerer talgproduktionen, stimulerer blodcir-
kulationen, virker sammentrækkende på udvid-
ede porer samt opstrammende og rensende. 

Peel inger
Lait Exfoliante  En ‘skrubbemælk’specielt udviklet 
til dem, som ønsker en hurtig og effektiv afrensning 
kombineret med en mild peeling. Smudspartikler 
fjernes, og de bløde silicakorn peeler huden 
skånsomt, men effektivt, så døde hudceller skrub-
bes væk. Derudover indeholder den parfumefri 
Lait Exfoliante værdifulde ingredienser som den 
beroligende calendula, ylang ylang og vitamin E. 
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Ampul ler

Hydro-gen Ampul Udviklet til tør og dehydreret 
hud. Som et resultat af vind og vejr samt tørt 
indeklima har alle hudtyper brug for regelmæssig 
fugtbehandling. Disse ampuller indeholder ren, 
koncentreret fugt, som trænger ind i huden øje-
blikkeligt. Kan anvendes af alle hudtyper også 
uren/acne hud. 

Desensible Ampul Ampul til følsom, rød og skællet 
hud. Virker beroligende og har en sammentræk-
kende virkning på udvidede blodkar, hvilket vil 
sige, at den med stor fordel kan anvendes til 
couperose/karsprængninger. Har en meget høj 
koncentration af beroligende urteekstrakter og 
indeholder bl.a. kamille, salvie, aloe vera og 
troldnød. Er også en del af Purus Acne Metoden til 
behandling af følsom og irriteret acnehud. 

Obs. 
Der findes også ampuller i øvrige Medex linjer  (se 
Josephine van Steinborg og Quintenstein). Den 
professionelle Medex behandler råder endvidere 
over særlige essentielle/æteriske olier samt ampul-
ler fra Medex Medical Line til klinikbehandling.

MM edex ampuller forbedrer 
hurtigt og synligt huden. Der fin-
des et bredt udvalg af ampuller 
med hver sin målrettede virkning 
til forbedring af det aktuelle hud-
problem. Regelmæssig anvend-
else af ampul sørger for, at den 
nye, gode hudtilstand bibeholdes.

Re-genesis Ampul Anvendes til moden, slap og 
rynket hud. Re-genesis ampuller er specielt udviklet 
til huden, der har behov for ekstra regenere-
rende og virkningsfulde stoffer. Indeholder forskel-
lige aktive planteekstrakter bl.a. timian og rosma-
rin. Bedrer blodcirkulationen og styrker huden ved 
at tilføre elastin. En tydelig forbedring ses allerede 
efter første behandling. 

Re-indures Ampul (“askepot-ampul”)  Denne 
vidunder ampul anvendes, når man ønsker en 
holdbar makeup ud over det sædvanlige f.eks. til 
brude- eller gallamakeup. Er baseret på ekstrakt 
udvundet fra svampe. Re-indures virker vævsop-
strammende og fugtgivende og sørger for en glat 
og opstrammet hudstruktur forud for makeup-
pen. Også fedtet hud kan med fordel anvende 
Re-indures ampul. 
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Quintenstein er en anti-age serie med fine 
ingredienser baseret på essentielle olier 
for den modne og underernærede hud

Hudpleje til den kvalitetsbevidste kvinde, der ønsker noget specielt 
og unikt til pleje af den modne og underernærede hud. 

Quintenstein er produceret under største bevågenhed og med en 
sammensætning af de allerfineste ingredienser og komponenter 

med aromatiske olier og vitaminer, som er nøje udvalgt og afstemt 
for at kunne give en luksuriøs følelse af en smuk og velplejet hud. 

Den koncentrerede kraftfulde effekt, som Quintenstein har, gør 
produkterne velegnet som supplement til kosmetiske behandlinger 
som f.eks. fillers samt opfølgende behandling ved kosmetisk kirurgi.

QuintensteinQ
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Rensemælk, sk intonic & rosenvand

uintenstein er afslappen-
de aromaterapi og luksuriøs anti-
age i én og samme produktserie. 
På Medex-klinikkerne tilbyder de 
dygtige behandlere forskellige 
behandlinger, hvor de æteriske 
produkter indgår i afstressende

og velgørende behandlinger

QQ

Lait Elure Special
Rensemælk til sart hud. Særlig velegnet til fugtfattig og tør hud. Lait Elure Special er til kvinden, der 
har opdaget, at afrensning kan være mere end blot at rense huden. Afrensning med aromatiske olier 
beriget med vitaminer er fundamentet i unik hudpleje.

Lotion Fragilis Special
Skintonic til sart hud. Velegnet til fugtfattig og tør hud. Regelmæssig brug af Lotion Fragilis Special efter 
afrensning med Lait Elure Special sikrer pleje af selv den mest problematiske hud.

Aqua Rose de MEDEX Special
Original rosenvand til sart hud. Opfriskning til alle hudtyper. Rosenvand har altid været kendt som 
værende mild og blødgørende. Rosenvand er kostbar, men der findes heller ikke noget bedre. Opfrisker 
huden, giver den ny energi, kraft og vitalitet. Anvend Aqua Rose de Medex mindst 1 gang om ugen.



14

Creme Cypresse Special
Til fugtfattig og sart hud. Med essentiel olie fra cypresse.
Cream Cypresse Special beskytter huden mod blandt andet forurening og de farlige UV-stråler. 
Huden bevares smuk og levende.

Equendio Cream Special
Til tør og følsom hud. Velegnet til meget tørre hudtyper.
Denne specielle, eksklusive, beskyttende creme er til kvinden, der ud over at beskytte sin hud, også 
ønsker at pleje huden. Med indhold af bl.a. Vitamin E, F og A sørger denne creme for optimal pleje 
af huden. 

Cream Osmolair Special
Til fedtet og kombineret hud. Let og fløjlsblød.
Produceret efter højeste standard. En nøje sammensat kombination af bl.a. myrra og andre aktive 
ingredienser sikrer den absolut højeste effektivitet. Beskytter mod UV-stråler og frie radikaler.

Lavendula Cream Special
Til fugtfattig og sart hud. Med essentiel olie fra lavendel.
En meget speciel, fløjlsblød natcreme med specifikke egenskaber, der som ekstra stimulans underbygger 
brugen af dagcreme. 

Exoliere Cream Special
Til tør og følsom hud. Velegnet til meget tørre hudtyper.
Til forebyggelse mod ældning af huden. I fremstillingen af Exoliere Cream Special har MEDEX lagt hele sit 
kendskab og al sin viden. Cremen giver vished om, at huden bevares smuk og smidig.

Cream Triticum Special
Til fedtet og kombineret hud. Let og silkeblød.
En velgørende aktiv natcreme der indeholder de fineste ingredienser i nøje afbalancerede forhold. Sikrer 
en luksuriøs følelse af smuk og velplejet hud og genopretter fugtbalancen i huden.

Dagcremer

Natcremer

Quintenstein

Bio Expur Peeling Special
Til tør og sart hud. Essentiel biologisk peeling til huden.
Navnet ’Bio Expur Peeling Special’ indeholder ordet ’Bio’, fordi peelingen er en enzympeeling, og 
ordet ’Special’ fordi kornene er sammenklumpede dybhavsalger, der let knuses ved tryk. Alger har en 
positiv indflydelse på hudens tilstand. I stedet for at angribe huden med almindelig slibende peeling 
forbedres huden på en blid og naturlig måde.

Peel ing
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10 % Argireline Eye Cream
Argireline 10 % er et lille vidundermiddel til mimiske rynker ved øjnene samt vandrette 
pandefurer og linjerne mellem bryn. Virkningen af Argireline tager udgangspunkt i 
nervernes synapser og dermed kontrollen af de små muskler under huden. Når man 
blokerer specifikke receptorer, blokeres signalet til ansigtsmusklerne; de afslappes og 
huden glattes. 

Avosten Eye Mask
Øjenmaske til alle hudtyper. Med synergistisk mikstur.
En kombination af avokado, quercus og bukkehorn ekstrakt giver masken en sådan 
effektivitet og kraft, at man allerede efter brug 1. gang vil kunne se, at huden omkring 
øjnene er forbedret, føles mere glat og blød. Fine linjer udviskes.

Gel de Calendula
Til følsom og sart hud. En mild hydro-gel.
Genopbyggende og blødgørende egenskaber. Myrra, ginseng og calendula 
(morgenfrue) gør denne gel til en ’Special’ gel. Til kvinden der ønsker at opnå det 
optimale og foretrækker en transparent gel frem for en natcreme.

Neuropeptide
Til ældet, sensitiv og/eller stresset hud.
Ampuller Neuropeptide er et unikt og avanceret 
kurprodukt, som har en markant og positiv effekt 
på hudens nerveceller, der bliver stimuleret til at 
transportere nødvendige stoffer som keratin op til 
overhuden samt styrke elastin og collagen-fibre i 
det underliggende væv. Genopretter hudens 
struktur og gør huden modstandsdygtig.

Masque Myrrha Special
Incl. ampul 10% Aagireline Eye Cream. 
Til alle hudtyper. Velegnet til sart og følsom 
hud. Masken er seriens unikke højdepunkt. 
Kombinationen af collagen, myrra og quercus 
ekstrakt er usammenlignelig på det kosmetiske 
felt. Denne maske giver sammen med øjenmaske 
og afslutning med »Aqua Rosa de MEDEX« et 
øjeblikkeligt og imponerende resultat.

Øjenpleje og gel

Maske Ampul
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Purus AcneP
Purus Acne serien er biomedicinsk 

hudpleje til effektiv bekæmpelse af acne

Når man ønsker synlige og mærkbare resultater i behandling af acne 
er Medex førende med den specialudviklede »Purus Acne Metoden«, 

som er en medicinsk linje fra Medex Bio Science Laboratories. 

Ud over at bekæmpe acne og betændelsestilstande, sørger produkterne for optimal 
fugt og pleje, så huden stabiliseres på alle områder. Medex Purus Acne behandlings-
metode udføres udelukkende af anerkendte og autoriserede Medex hudterapeuter, 

som er specialuddannede i metoden og som kan udarbejde et individuelt tilpasset 
hudplejeprogram til den fortsatte hjemmepleje.
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Seratoxes 
(dybderens) En dybderensende og antibakteriel, 
skummende gele til acne/fedtet/uren og overføl-
som hud. Desinficerer urenheder og mindsker in-
fektion. Geleen indeholder sebum-regulerende 
komponenter, som nedsætter en overdreven talg-
produktion. Seratoxes Gel er også velegnet til be-
handling af skægpest. 

Kerawash 
(dybderens) En mild vaskegele til dybderens af 
forhornet hud og acne. Indeholder blandt andet 
salicylsyre (2 %), som er kendt for sin antibakterielle 
virkning, samt kølende og beroligende Aloe Vera 
ekstrakt. Denne vaskegele er særdeles velegnet til 
teenagere, som er i behandling for uren hud og skal 
påbegynde et hjemmeplejeprogram. Kera-wash er 
stærkere end Ablutio Milk og mildere end Seratoxes 
Gel. 

Purus Lotion 
(special skintonic) Til fedtet og uren hud. Indeholder 
bl.a. mælkesyre til stabilisering af hudens pH-værdi 
og beskyttelsesbarriere. Har stærke desinficerende 
egenskaber og regulerer overdreven talgproduktion. 
Har en udtørrende og rensende effekt/virkning. 
Purus Lotion er meget kraftfuld og bør kun anvendes 
direkte på urenhederne eller på den del af ansigtet, 
der er angrebet.

Comedo Mutilat 
(peeling) Dybderensende specialpeeling med mi-
neraler for acne/fedtet hud med hudorme (come-
doner) og/eller urenheder. Peelingen renser dybt 
ned i huden og åbner de tilstoppede porer, så hu-
dorme bliver opløst/løsnet og urenheder renses og 
desinficeres. 

Roxace Mask 
(maske) En let peelende, beroligende og rensende 
(anti-septisk) maske til især fedtet og uren hud. 
Anvendes efter en dybderensende og comedonlø-
sende peeling. Øger blodcirkulationen og normali-
serer talgproduktionen. Fremmer helingsprocessen 
og stimulerer dannelsen af nye hudceller. 

Purus Mask 
(gel-mask) Purus Mask er en usynlig gel-maske med 
en kombineret effekt. Purus Mask er en rensende 
og desinficerende maske til fedtet og uren hud, 
men kan også anvendes til både irriteret og sol-
brændt hud. Indeholder bl.a. troldnød og en høj 
koncentration af aloe vera, som virker helende og 
beroligende. Stabiliserer hudens fugtbalance, øger 
blodcirkulationen og efterlader huden med en sund 
og frisk teint. Purus Mask er uundværlig i behandling 
af uren hud/acne.

Acnebehandling kan med stor fordel kombineres 
med professionelle klinikbehandlinger i AHA frugt-
syre. Den professionelle Medex behandler råder 
over adskillige behandlingsmetoder og produkter 
med AHA frugtsyre.

AHA Frugtsyre 10% 
AHA (Alpha Hydroxy Acids) er molekyler, der findes 
naturligt i flere forskellige frugter og kaldes derfor 
frugtsyre. Frugtsyrerne stabiliserer huden indefra og
forebygger ældning, mens den udefra afhjælper 
hudskader som f.eks. pigmentforandringer,
leverpletter og solskader.
Arvæv, småar efter acne og grove porer bliver 
reduceret synligt, og hud med acne og betændel-
sestilstande bliver bragt i balance og normaliseret. 
Blodcirkulationen øges, og træt og trist hud bliver 
forbedret og får tilført ny friskhed

Special Care spf 25
Beroligende, plejende og beskyttende dagcreme.
Findes til normal/tør hud samt til fedtet/acne hud. 
Anbefales også til sart og 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 ovenpå dagcreme.

Anti-Oxidant Prepare Foam
AHA anti-age baseret renseskum beriget med 
naturlige frugtsyrer 15 % (pH-værdi 4,3) samt 
kraftfulde anti-oxidanter fra røde druer. 

• Forebyggende og helende for epidermis 
• Beskytter huden mod stressfaktorer 
• Udbedrende anti-ageing effekt 
• Øger hudcellernes levetid
• Gavnlig mod uren hud og acne hos voksne

Allerede i afrensningen vil man få alle de gode, 
aktive egenskaber fra AHA frugtsyre, og huden vil 
således blive langt mere modtagelig for den efter-
følgende ansigtspleje. 

Albapearl  (skin whitening) 
Et revolutionerende og helt igennem mildt, og sik-
kert blegeprodukt. Ved anvendelse af Albapearl 
hæmmes produktionen af tyrosinase, der er det 
enzym, som er involveret i dannelsen af hudens pig-
ment, melanin. 
Albapearl bleger tilstedeværende 
hyperpigmentering og forebygger forværring. 

AHA FRUGTSYRE
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Fragi le/Soft lyF
ragFrFragile/Softly med naturligt Vitamin E samt 

0 % parfume og 0 % parabener er en blid, terapeutisk 
hudplejeserie til en følsom, sart og allergisk hud

En vidunderlig, specielfremstillet hudplejeserie, som er meget nænsom for den sarte og hyper føl-
somme hud. Serien er udviklet og fremstillet med stor opmærksomhed og 

udelukkende brug af de pureste og fineste ingredienser. 

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. Perfekt til den sarte hud, der reagerer på alt.

Fragile/Softly indeholder 0 % parfume og 0 % parabener 
og ligeledes 0 % UV-filter, da også UV-filter kan forårsage allergiske reaktioner.

Blandt ingredienserne i Fragile/Softly findes 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.

Bemærk: På Medex klinikkerne udføres Fragile/Softly specialbehandlinger, 
hvortil der er udviklet en forstærket særlig terapeutisk linje udelukkende til klinikbrug.
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Lait Fragile
Rensemælken er fremstillet specielt til den eks-
tremt sarte og følsomme hud. Indeholder 0 % 
parfume, hvilket gør den særdeles velegnet til
klienter, der er hyper følsomme over for parfu-
me. Al indhold af blødgørende olier og emul-
gatorer er af vegetabilsk oprindelse. Indehold-
er naturligt Vitamin E.

Eau Fragile
Fugtgivende skintonic til meget sart og følsom 
hud. Særlig velegnet til allergisk reagerende 
hud.  Indeholder naturligt Vitamin E og 0 % par-
fume.

F ragi le/Soft ly ser ien 

Gel Fragile
En plejende dag- og natgel til meget sart og føl-
som hud. Denne gel har en meget lindrende 
og helende virkning. Kan anvendes som serum 
under både dag- og natcreme. Indeholder 0 % 
parfume og 0 % fedtalkohol.

Creme Fragile Légeré
Kombineret dag- og natcreme til sart og følsom 
hud. Denne creme er udviklet specielt til en 
fedtet og kombineret hudtype, som samtidig er 
sart og skrøbelig i overfladen. Indeholder na-
turligt Vitamin E og 0 % parfume.

Creme Fragile Grasse
Kombineret dag- og natcrreme til sart og følsom 
hud. Denne creme er udviklet specielt til den 
tørre hudtype. Indeholder naturligt Vitamin E og 
0 % parfume.

Masque Fragile
En regenererende og plejende fugtmaske til en
meget sart og følsom hudtilstand. Har en he-
lende virkning på en underernæret og ødelagt 
hudstruktur. Indeholder naturligt Vitamin E og 
0 % parfume.
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Josephine van Steinborg -  caviar-ser ieJ
Luksuriøs og plejende anti-age hudplejeserie med 

ægte caviar og 0 % parabener til din indre luksusdiva
Ægte caviar er som et visitkort for Josephine van Steinborg serien. 

Der findes ikke noget i naturen så luksuriøst og effektivt som 
ekstrakten af ægte stør-caviar. 

Caviar indeholder naturlige og meget luksuriøse 
komplekse bestanddele som vigtige aminosyrer og fedtsyrer, især oligopeptide, 

protein og sporstoffer. Oplev fordelene ved caviar-ekstrakten 
og se din hud forvandle sig på kort tid.
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Lait de Caviar Emollient &  Balancing Lotion
Blid afrens og skintonic beriget med caviar. Lait 
de Caviar Emollient masseres blidt ind morgen 
og aften med fugtede fingre på ansigt og hals 
og renses derefter af med Caviar Balancing 
Lotion.

Caviar Peeling 2-Minutes
Dybderensende Caviar-peeling indeholdende 
Silica-perler (Silica Chrispus ekstrakt (alge). Har
en blid, men utrolig effektiv peelende effekt. 
Caviar peelingen påføres og hviler blot 2 mi-
nutter. Efterlader huden smuk glat, blød og 
boostet med fugt.

Gelée d’or
Med kombinationen af caviar og 24 kt. guld er 
der tale om maksimal luksus kombineret med 
optimale plejeegenskaber fra bl.a. caviar, der 
er rig på essentielle aminosyrer, fedtsyrer, unik-
ke oligo-peptider, proteiner og sporstoffer. Kan 
anvendes både i ansigt og på dekolleté. Huden 
opstrammes og får samtidig en fantastisk, strå-
lende effekt fra det fine guld. *Box inkl. to boos-
tende Hyaluron ampuller.

*Vinder af Danish Beauty Award 2012

Ampoules de Caviar Supérieur
Intensiv celle-regenererende ampul indehold-
ende koncentreret caviar beriget med Osmo-
beskyttende aminosyrer. Denne ampul er tilført 
højst muligt indhold af caviar-ekstrakt og ami-
nosyrer, som udmærker produktet som »anti-
stress« og »anti-irritation«. Er specielt plejende 
for en skadet hud, der har været udsat for UV-
stråling.

Ampoules Hyaluron
Intensiv anti-age ampul til rynker og slap hud.
Hyaluron har til opgave at fastholde fugten i 
huden for at bevare en sund hudtilstand og 
et ungt udseende. Hyaluron virker ved at øge 
vandindholdet og stimulere collagen-dannel-
sen. Hyaluron genskaber hudens smidighed og 
glatte udseende. Fugt bindes til huden og gør 
den mere elastisk, så linjer udviskes og rynker 
reduceres. 

Beau Relax
Beau Relax er en muskelafslappende creme 
med *Cell Relaxation Factor, som er en aktiv 
substans opnået fra en speciel grøn alge. En
sanselig duftende, luksuriøs dag og nat cre-
me med en meget stærk beroligende og ud-
glattende effekt for den modne hud. Cremen 
har en specifik beroligende indflydelse (»botox«-
effekt) på de finere muskler i huden, så dybe, 
grove furer udglattes og forebygges. Ansigtets 
muskulatur afslappes og glattes, men ansigtets 
naturlighed bevares. 
*Cell Relaxation Factor er en opfindelse 
af Medex Bio Science Cosmetic Laboratories.

Caviar Eye-Lift Emulsion
Caviar Emulsion er en luksuriøs  øjencreme 
indeholdende Neuropeptide, som har en af-
slappende virkning på huden. Cremen inde-
holder også ægte caviar-ekstrakt for en blød-
gørende og opstrammende effekt, der reduce-
rer ældningstegn omkring øjnene. 

Creme de Caviar
Creme de Caviar er en luksuriøs dag- og nat- 
creme, som effektivt giver den tørre og modne 
hud fornyet næring og behageligt ’booster’ 
huden. Cremen er udviklet på baggrund af æg-
te stør-caviar, der byder på naturlige og meget 
luksuriøst sammensatte substanser af bl.a. es-
sentielle aminosyrer og fedtsyrer, specielt oligo-
peptides, proteiner og sporstoffer. Creme de
Caviar og ampul »Tinticosyn« garanterer op-
bygning af ny collagen og elastin i  huden
og minimerer de synlige ældningstegn ved at
stimulere hudcellernes metabolisme. Box inkl. to 
Ampul Tinticosyn®.

Creme de Caviar Forte
En nærende, stærk og beskyttende 24 timers 
caviar-creme til ultra tør og følsom hud og 
som essentiel pleje for huden i de kolde vin-
termåneder. Denne creme er en stærkere 
udgave af Crème de Caviar og indeholder en
endnu højere koncentration af caviar. UV-filteret 
er tilført som små »perler«, hvilket gør, at filteret 
ikke ligger direkte på huden, når huden skal 
beskyttes mod solens skadelige stråler. Box inkl. 
to Ampul Tinticosyn®.
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Medex Cure Therapy Ser iesM

4 x Stablized Vitamin C 30 %
Til anti-age/hudfornyelse, behandling af rød-
me, rosacea og hyperpigmentering

Highly Concentrated B5 vit. 
Inkl. Albizia & Hyaluronic acid. For dehydreret, 
trist og grå hud med tendens til grove porer, 
urenheder og acne.

Serum 10,5 Arnyligine 
Inkl. Hyaluronic acid. Opstrammer huden og 
minimerer rynker og fine linjer. Kan anvendes 
alene eller kombineret med fillers.

Medex Serum “Phyto Hormones”
Inkl. Hyaluronic acid. En kombination af vege-
tabilske hormoner og hyaluronsyre, som af-
hjælper ældningsproblemer for kvinden 40+.

Serum Repai r  Therapy

Aldrig har du oplevet en så virksom effekt som med de 
kraftfulde serum-produkter fra Medex.

 
Medex Serum Repair er unikke biomedicinske serums, som kan anvendes enkeltvis eller kombineret. 

De er hver især udviklet til at forstærke en lang række behandlinger og er et stærkt aktiv, 
uanset om man skal behandle aldrende og rynket hud eller inflammatorisk acnehud. 

Ligeledes anvendes de som et effektivt supplement i forbindelse med kosmetiske indgreb og fillers.

Serum Repair anvendes som kur over nogle uger eller som en permanent hjælp til at stimulere 
fibroblasterne og skabe en stærk og spændstig hud. Disse serums er lige aktuelle, om man har et 

vanskeligt hudproblem eller blot har brug for et boost, der forbedrer huden nu og her.

Concentrated Stam Cell Serum 
Inkl. Hyaluronic acid. Avanceret stamcelletek-
nologi, der gør slap og løs hud smuk og kraft-
fuld igen. Kan anvendes alene eller kombineret 
med fillers.

Nano Emulsion - Vit. C/E & Q10
Vidunderkur når huden har haft en hård tid med 
sygdom eller stress. Anvendes også til behand-
ling af rosacea.

Highly Concentrated vit. E
E-vitamin er en kraftig antioxidant, som hjælper
huden til at hele sår og ar. Via disse anti-
oxidante egenskaber, har vitaminet ligeledes 
en forbedrende effekt på r ynker og
alderstegn. Medex Vitamin E serum
er der for en for trinlig efterbehandlingsmetode 
til heling af ar ved kosmetiske og kirurgiske 
indgreb.
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Cellular ”Sensible” Day Fluid
Med SPF15, UV-A filter og Oligio-peptiden ”Ace-
tyltetra-peptide-40”. Anvendes for følsom hud, 
rosacea, eksemagtig/ru hud, tørre hudpletter 
og rødme i huden. Cremens svagtgrønne farve 
udvisker rødme i huden.

Cellular  Lifting ”Tinted” Fluid
Med SPF15, UV-A og UV-B filter samt en let farve-
toning. Anbefales til slap og indfalden hud samt 
små linjer og rynker. Med indhold af Phyto Stem 
Cells, der er udviklet til at stimulere stamceller-
ne i epidermis. 

Cellular Lifting EXTRA “Tinted” Fluid 
Med SPF15, UV-A og UV-B filter samt en mere 
mættet farvetoning. For en hudløftende effekt,  
en ny, forbedret fugtbalance samt en mere glat 
og opstrammet hud.

Cellular Lifting ”Night” Fluid For alle hudtyper, 
som har brug for at blive løftet og opstrammet. 
En kraftfuld, men alligevel mild og skånsom fluid 
– selv til helt sarte hudtyper.

Cel lu lar F lu ids

Cellular  ”Meso” Anti-ageing Fluid
Med “Neuropeptide”, SPF025 og UV-A filter. Ud-
viklet til efterbehandling ved bl.a. Mesoterapi, 
MicroNeedles Skinroller, Micro Dermabrasion 
og AHA frugtyre for en beroligende og rege-
nererende virkning samt en intensiverende be-
handlingseffekt. 

Cellular Tinted “Acne”  Fluid
Udviklet til specialpleje af uren hud og acne
hud (acne vulgaris) og anvendes som en del 
af den daglige hjemmepleje. Afhjælper acne-
hud, reducerer acnepletter/udbrud, er talgre-
gulerende og sørger for den nødvendige fugt 
og pleje til huden. 



24

Medex After t reatmentM
Specifikke aktive cremer til før- og efterbehandling 

i forbindelse med fillers og kosmetiske indgreb
I forbindelse med kosmetisk kirurgi er før- og efterbehandlinger af stor betydning for en bedre helings-

proces og et optimalt slutresultat. Forud for et indgreb vil en plejet og gennemfugtet hud være en 
stærkere hud og dermed bedre rustet til det forestående indgreb. Efter indgrebet kan 

den rette efterbehandling generere en hurtigere og bedre heling af huden.
 

Der tilrettelægges et individuelt behandlingsforløb for den enkelte klient. 
Før- og efterbehandling er aktuelt ved f.eks.: Kosmetisk kirurgi, liposuction, mesoterapi, 

fillers og botox,  laser- og IPL behandlinger samt permanent hårfjerning.

Vital Renew (bindevævscreme)
Vital Renew fungerer som massage- og/eller 
underlagscreme og er et uundværligt produkt 
til behandling af degenereret bindevæv. Cre-
men har en vitaliserende og opstrammende 
effekt på underhud og bindevæv. Indholdet 
af Sct. Johns urt, geranium, hestekastanje samt 
naturlig vitamin E stimulerer blodcirkulationen 
og styrker blodkarrene. 

Vital Recover K (efterbehandlingscreme)
En regenererende og helende specialcreme 
baseret på vitamin A og E. Virker sammentræk-
kende på blodkar og er specialudviklet til ef-
terbehandling af ar ved skønhedskirurgiske ind-
greb. Helbredelsesprocessen styrkes og frem-
skyndes, så sårene heler bedre og pænere. Cre-
men er ligeledes det mest effektive valg til hjem-
mebehandling af karsprængninger.

ReductiO (hårvækstreducerende)
ReductiO er en hårvækstreducerende cre-
me til at anvende i forbindelse med hår-
fjerningsbehandling. Cremen forsinker og
formindsker uønsket hårvækst og vil der-
med optimere din behandling. ReductiO 
har en næringsgivende og plejende virk-
ning, ligesom den virker kølende for huden 
ved behandling med IPL eller laser. 
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Medex for Men M
Hudpleje til mænd er ikke kun en luksus, 

men også en nødvendighed 
 Medex for Men er medicinal hudpleje af højest opnåelig produktkvalitet og specielt udviklet til 

mandens hud. Produkterne er udviklet af egne forskere på eget laboratorium, 
hvor kun de fineste ingredienser benyttes. 

De aktive og terapeutiske komponenter sikrer en næringsgivende, fugtighedsbevarende 
og genopbyggende pleje af mandens hud. Produkterne har en lækker maskulin duft 

og giver en vidunderlig fornemmelse af velvære. 

Cleansing Gel
Denne dybderensende vaskegel er første trin 
i den daglige hudpleje. Efterlader huden ren 
og blød. Velegnet til alle hudtyper. Anvendes 
dagligt til at fjerne overfladisk snavs.

After Shave Balsam
En alkoholfri og beroligende balsam til brug 
efter barbering. Særlig velegnet til »skægpest« 
og sart, følsom hud. Er rig på beroligende ingre-
dienser bl.a. troldnød og allantoin. Fjerner den 
brændende følelse efter barbering og virker 
desinficerende og fugtgivende. 

Protective Nourishing Gel (dag)
En daggelé der udover at virke beskyttende 
også er fugtgivende. Optages øjeblikkeligt af 
huden. Huden føles glat og smidig. Indeholder 
honning og vitamin E.

Active Nourishing Gel (nat)
En nærende, fugtgivende og genopbyggende 
gelé, der forbedrer cellefornyelsen og stabi-
lesserer hudens fugtbalance. Indeholder bl.a 
hvedeprotein og vitamin E.  

Nourepair Gel (dag og nat)
Giver huden en naturlig glød og glans. Inde-
holder bl.a. kamille, gele royal, aloe vera og 
vitamin E. Aktiverer celledannelsen og øger 
iltoptagelsen i huden, hvilket forbedrer og re-
ducerer begyndende rynker og grove porer.

Gentleman’s Deodorant
Denne deodorant er effektiv, hudvenlig, har 
en god, maskulin duft og er specielt fremstillet 
til mænd. Giver en følelse af friskhed og holder 
huden tør og velduftende.

Gentleman’s Exclusive EDT
En maskulin, udsøgt og uimodståelig velduf-
tende Eau de Toilette
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Xenymphus k ropsplejeX
En blød hud er lækker, en gennemfugtet hud er stærkere, 

og en opstrammet hud er yngre

Xenymphus er en specialfremstillet terapeutisk kropsplejeserie 
til wellness samt eksklusiv daglig kropspleje. 

Serien er unikt sammensat af jordens rigdomme som saltkrystaller og 
alger samt mineraler og olier fra kilder og planter. Alt sammen 

naturlige ingredienser, der arbejder effektivt og målrettet for 
kroppens pleje og forbedring.
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Body Peeling & Tonic
Fjerner de døde hudceller og har en rensende 
effekt, der forbereder huden til efterfølgende 
kropspleje. Body-tonic er meget aktiv, den øger 
hudens blod- og lymfecirkulation, hvilket med-
fører en meget hurtigere udskillelse af affalds-
stoffer og har en slankende effekt.

Douche & Badesalt
Serien indeholder flere varianter af badesæbe 
og douche, hver især tilpasset kroppens aktuelle 
plejebehov, ligesom der findes vidunderlige 
badesalte for velvære og en rensende effekt.

Bade- og kropsolier
Dejligt duftende bade- og kropsolier med hver 
sin effekt. Der er nærende og regerenerende 
olier samt fugtgivende og beroligende. Dertil 
er der specialprodukter for en opstrammende 
virkning til slap og moden hud.

Body Milk
Nærende og velduftende body milk med bl.a. 
aloe vera, collagen og centella asiatica, der 
genopbygger den ældre, slappe og tørre hud 
og desuden virker lindrende på psoriasis. Til 
normal, tør eller sart hud findes en beroligende 
bodymilk, med bl.a. avocado, collagen og ka-
mille, som holder huden i optimal balance. 

Clay Scrubs
Clay Scrub serien består af tre forskellige ler-
scrubs med hhv. rapsfrø, tranebær og vade-
havsmineraler og med rensende ler som basis 
for dem alle. 

Body Wraps (klinik behandlinger)
Kropsbehandlinger med bl.a. algeterapi. Dyb-
havsalger indeholder en stor mængde mine-
raler, der forbedrer blod- og lymfecirkulation, 
hvilket medfører en hurtigere udskillelse af 
affaldsstoffer.

Body Sculpting Concept
Body Sculpting Concept er tre unikke cremer 
udviklet til at arbejde på hvert sit område. Mens 
Firming Body Cream og Ultra Slimming Gel op-
strammer huden og reducerer cellulite, kan Ex-
tending Volume Cream volumisere og booste 
udvalgte kropsområder som f.eks. kinder, hæn-
der og brystparti. 
*Nomineret til Danish Beauty Award 2013.

Healthy Tan (solprodukter)
Medex’ solprodukter sørger for optimal beskyt-
telse mod de skadelige UV-stråler, ligesom de
beskytter huden mod udtørring og virker plej-
ende, så hudens spændstighed både øges og 
bevares. Ud over at beskytte huden mod de 
farlige stråler, og dermed for tidlig ældning, 
intensiveres bruningsprocessen, så man får en 
både hurtigere, mere ensartet og smukkere kulør. 
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