
Medex Cure Therapy Series
“Cellular Fluids”

Silkebløde cremer med en både 
hudforbedrende og udglattende 
effekt, der straks mærkes.

Denne serie er et eksempel på, hvilke helt 
igennem fantastiske produkter man med 
højteknologisk og moderne forskning er i 
stand til at udvikle - og at biomedicinske 
hudplejeprodukter er garanti for resultat. 

Disse cremer har hver sin specifikke virkning 
og kan noget helt ud over det sædvanlige...
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Cellular “Sensible” Day Fluid
Med SPF15, UV-A filter og Oligio-peptiden ”Acetyltetrapeptide-40”.

Anvendes for følsom hud, rosacea, eksemagtig/ru hud, 
tørre hudpletter og rødme i huden. 

Cellular Lifting “Tinted” Fluid
Med SPF15, UV-A og UV-B filter samt en let farvetoning.

Anbefales til slap og indfalden hud samt små linjer og rynker. 
Med indhold af Phyto Stem Cells, der er udviklet til at stimulere 

stamcellerne i epidermis.

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.

Cellular “Meso” Anti-Ageing Fluid
Med “Neuropeptide”, SPF25 og UV-A filter.

Udviklet til efterbehandling ved bl.a. Mesoterapi, MicroNeedles 
Skinroller, Micro Dermabrasion og AHA frugtyre for en beroligende 

og regenererende virkning samt en intensiverende behandlingseffekt.

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 Tinted “Acne”  Fluid 
Udviklet til specialpleje af uren hud og acnehud (acne vulgaris) og 

anvendes som en del af den daglige hjemmepleje. Afhjælper acnehud, 
reducerer acnepletter/udbrud, er talgregulerende og sørger for den 

nødvendige fugt og pleje til huden. 
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