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BEMÆRK
 ALLE TILBUD ER GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER 2019



Kære Forhandler

Den smukkeste højtid nærmer sig og det er 
en stor fornøjelse at sende årets julegave-
katalog ud til jer. Julen er tiden, hvor vi glæ-
der hinanden, – tiden hvor vi prioriterer
hygge og samvær. Gader og butikker stråler 
og lyser, vi nyder øjeblikkets fred og giver
os hen til drømme. Store som små.
 
Hver dag kniber vi os selv lidt i armen. At 
arbejde med et så gennemført brand som
Medex, er en drøm. Og her får I den så i ka-
talogform. Udvalget er eksklusivt og vi
har sammensat pakker og tilbud, så alle 
pengepunge kan være med.
 
Den nye Essence de Beauté finder du selv-
følgelig også. 
Essence de Beauté fra Medex har en naturlig 
oprindelse, er stærk og har et bredt aktiv, 
men desuden meget mild og kan derfor 
anvendes til mange tilstande og placerer 
sig derfor øverst på hitlisten inden for fakta 
hudpleje.
 
Alle gaver er flot og lækkert pakket ind, 
prismærkede og lige klar til at sætte på
disken eller i vinduet. Her vil de med garanti 
friste jeres kunder. Intet appellerer mere end
smukt indpakkede gaver, som kan købes 
med i farten til kæreste, veninde eller mor.

Husk også at udstede gavekort. Eventuelt 
også kombinere en af gaverne med et sådan.
Forkæl din kunde med lidt ekstra godter og 
hygge i december måned.

Lad feelingen ”Det som drømme er gjort af” 
omfavne din kunde, når hun træder ind i
netop dit lille paradis. Både dufte, musik og 
personlig service påvirker købsbeslutninger.
Med den rette stemning, kan du skabe en 
oplevelse, som får din kunde til at blive
længere i butikken.
 
Bemærk sidst i kataloget finder du en sam-
let oversigt over alle gaver, samt julemateri-
ale til din butik så som til & fra kort, posters, 
bannere, bordskilte m.m.
 
Vi ønsker dig en smuk december med et
rigtig godt julesalg og husk:
 
”Laughter is timeless, imagination has
no age. Dreams are forever.”
                                         Walt Disney
 
Skønne julehilsner

Helle Bach 
& Medex Team Scandinavia 
 

Jul 2019Velkommen til den skønneste

Medex´ grundlægger Hr. Stein & Helle Bach
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Gelée d’Or
fra Josephine van Steinborg by MEDEX
– Vinder af Danish Beauty Award 2012

50 ml Gelée d’Or inkl. 2x5 ml Ampul Tinticosyn®

Gelée d’Or giver en oplevelse af maksimal luksus i kraft af 
tilsætning af 23 kt. ægte guld. Du vil se, at guldet fordeler 
sig let hen over huden, hvorefter hudens udseende får en 
helt usædvanlig frisk og strålende teint. En anden vigtig 
aktiv ingrediens er Fagus Sylvatica ekstrakt, fremstillet fra 
unge bøgeknopper, hvormed en kraftfuld blanding af fla-
vonoider, plantehormoner og peptider stimulerer cellestof-
skiftet. Gelée d’Or sørger for en mærkbar og synlig forbed-
ring af hudens microrelief (struktur og overflade) samt en 
markant forbedret fugtbalance. 

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 580,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 1.190,-

1

Hyaluron ampul box
fra Josephine van Steinborg by MEDEX

9x5 ml hyaluron ampul

Intensiv anti-age ampul til rynker og slap hud. 
Hyaluron er et slags sukkerstof, som findes naturligt i hu-
den hos os alle. Hyaluron har en utrolig evne til at opsuge 
vand og har til opgave at fastholde fugten i huden for 
at bevare en sund hudtilstand og et ungt udseende. Det 
ultimative fugtboost.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 540,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 1.065,-

5

HAVETS GAVERCAVIAR ER IKKE KUN NOGET MAN SPISER
Josephine von Steinborg er en luksuriøs og parabenefri serie, udviklet til effektiv at regenerere huden. 

Caviar er hemmeligheden bag, og med den eksklusive ingrediens tilføres huden en stærk sammensætning 

af aminosyrer, fedtsyrer, oligo-peptider, proteiner og sporstoffer.
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Créme de Caviar
fra Josephine van Steinborg by MEDEX

50 ml Créme de Caviar inklusiv 2x5 ml Ampul Tinticosyn®

Creme de Caviar er en luksuriøs dag- og natcreme, som 
effektivt giver den tørre og modne hud fornyet næring 
og behageligt ’booster’ huden. Cremen er udviklet på 
baggrund af ægte stør-caviar, der byder på naturlige og 
meget luksuriøst sammensatte substanser af bl.a. essen-
tielle aminosyrer og fedtsyrer, specielt oligo-peptides, 
proteiner og sporstoffer.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 530,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 1.100,-

13

120 ml Lait de Caviar & 
120 ml Caviar Balancing Lotion
fra Josephine van Steinborg by MEDEX

Milde, men effektive og optimalt nærende renseprodukter

Rensesæt til alle hudtyper indeholdende luksuriøst 
sammensatte ingredienser af caviar, aminosyrer, fedtsy-
rer, unikke oligo-peptider samt proteiner og sporstoffer. 
Rensemælken masseres blidt ind morgen og aften med 
fugtede fingre på ansigt og hals og renses derefter af 
med Caviar Balancing Lotion, som både er pore-
sammentrækkende og stabiliserer hudens pH værdi. 

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 280,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 555,-

9
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VINTERKOM BARE AN..!
Lad fine æteriske olier og avanceret hudplejeteknologi tage kærligt hånd om karsprængninger og følsom hud.

3 50 ml Creme Cypresse &
5x5 ml Neuropeptide ampul

Den velkendte anti-age serie, Quintenstein fra Medex, har i 
årevis været en foretrukken serie til aromatisk behandling. 
Quintenstein er produceret under største bevågenhed og 
med en sammensætning af de allerfineste ingredienser af 
aromatiske olier og vitaminer, som er nøje udvalgt og af-
stemt for at kunne give en luksuriøs følelse af en smuk 
og velplejet hud. 
Sampak med 50 ml. Creme Cypresse og 
5x5 ml. Neuropeptide ampul - begge i flot box.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 370,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 770,-

30 ml Cellular ”Sensible” Day Fluid & 
50 ml Creme Desensible

Den perfekte nat & dag cremekur til hud med 
rødme og karsprængninger 

Den nye serumcreme, Cellular ”Sensible” Day Fluid, er den 
perfekte dagcreme til pleje og forbedring af huden med 
rødme og karsprængninger. Om natten anvendes Creme 
Desensible enten som natcreme eller som underlagscreme. 
Begge cremer har en svagtgrøn farve, som eliminerer den 
røde hudtone.

Sampak med 50 ml. Cellular ”Sensible” Day Fluid serum-
creme og 50 ml. Creme Desensible underlagscreme.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 350,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 835,-

6
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PIGMENTERINGHJÆLPEN ER LIGE HER!
Vores kærlighed til solen straffes i nogle tilfælde med pigmentskader og følsom hud. Problematikken kan også opstå ved 

hormonelle, arvelige og miljømæssige faktorer. Men det kan der gøres noget ved.

23 Vitamin C maske 
inkl. 2 x 5 ml Hyaluron Ampul

Vitamin C og Hyaluron for effektiv hudforbedring
- selv ved vanskelige hudtilstande.

Ny forskning og nye teknikker på Medex Laboratorierne har 
skabt mulighed for at stabilisere Vitamin C, så den kraftfulde 
effekt nu kan optages i huden og anvendes aktivt i hudpleje 
til f.eks. anti-age og hudforbedring, behandling af rødme og 
rosacea samt hyperpigmentering.
De intensivt fugtboostende Hyaluron ampuller anvendes 
enten som en forstærket effekt under Vitamin C masken eller 
under den efterfølgende cremepleje, og få dråber er nok.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 250,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 520,-

22 50 ml Bio Soft Peeling &
20 ml 4 x Stabilized Vitamin C 30 %

Kraftfuld 4 x stabiliseret Vitamin C serum specielt udviklet 
af Medex Laboratorierne.

Med denne kombination af vores effektive enzym-peeling 
og den nye, stærke vitamin C serum har man en særdeles 
effektiv metode til at komme hyper pigmentering og uskønne 
skjolder til livs. Vitamin C er et stærkt redskab til hudforskøn-
nelse, uanset om det handler om anti-age (hudforbedring) 
eller pigmenteret hud, der skal udbedres og normaliseres. 
Den stærke koncentration på 30 % garanterer et synligt og 
mærkbart resultat for alle hudtilstande, som måtte trænge 
til forbedring af struktur og overflade.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 345,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 800,-

FOR EFFEKTIV BEHANDLING AF 
UJÆVN HUDTONE OG 
HYPERPIGMENTERING
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NOMINERET VED DANISH BEAUY AWARD 2014 

Kit med 5 x 20 ml ampuller

Medex Serum Repair er 5 unikke biomedicinske sera, som 
kan anvendes enkeltvis efter behov eller kombineret for et 
fuldt behandlingsforløb.

De 5 sera er hver især udviklet til at behandle en lang række 
hudproblemer og er tilsammen et stærkt aktiv, uanset om 
man skal behandle ald-rende og rynket hud eller inflamma-
torisk acnehud. Disse sera er lige aktuelle, om man har et 
vanskeligt hudproblem, der kræver et kurforløb eller blot 
har brug for et boost, der forbedrer huden nu og her.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 740,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 1.465,-

Hvis man ud over den gode, daglige hudpleje ønsker en ‘boost-kur’, som vil forbedre huden betydeligt og med et øje-

blikkeligt resultat, men (endnu) ikke ønsker kosmetisk kirurgi, så er “Medex Serum & Fluid Repair Therapy” serien svaret.

Medex Serum Repair er for dem, som ønsker et facelift uden kirurgi, men også for dem, som ønsker at optimere effekten 

af et forestående kosmetisk indgreb.

Medex Serum Repair kan anvendes som en boostende kur over nogle uger eller som en permanent hjælp til at stimulere 

fibro-blasterne og skabe en stærk og spændstig hud. 

Virkningen af de aktive ingredienser har en så stærk effekt og stor gennemtrængningsevne, at behandlingen også er 

egnet til mandehud og mørke hudtyper.

KOSMETISK 
HUDPLEJE

Revolutionerende 
nye principper for

2
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100 ml Anti-Oxidant Prepare Foam &
30 ml Cellular ”Meso” Anti-ageing 
Fluid SPF25

AHA renseskum beriget med naturlige frugtsyrer 15 % 
(pH-værdi 4,3) samt kraftige anti-oxidanter fra røde druer.

Denne effektive frugtsyre renseskum er beriget med 
naturlige frugtsyrer 15 % (pH-værdi 4,3) samt kraftige 
anti-oxidanter fra røde druer. Anti-Oxidant Prepare Foam 
fjerner effektivt de døde hudceller i kraft af sin både ren-
sende og peelende effekt. 
For at beskytte huden optimalt og samtidig give den 
bedst tænkelige anti-age hudpleje anvendes Cellular 
”Meso” Anti-ageing Fluid, som ud over at have en bero-
ligende og regenererende virkning også har UVA/B 
beskyttende SPF25. Cellular ”Meso” Anti-ageing Fluid 
anvendes også som efterbehandling i forbindelse med 
mesoterapi og kosmetiske indgreb. 

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 330,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 815,-

21
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SMUK ALDRINGALDER ER KUN ET TAL
Og smuk hud er en velpjejet og velernæret hud. At sætte tiden i stå er umuligt, men at 

lade tiden afspejle sig i dit ansigt vidner om visdom, erfaring, glæder og sorger. 

Og Medex tilbyder produkter, der fornyer huden og sikrer en smuk afspejling.

GIV HUDEN EN 
AHA-OPLEVELSE!

50 ml Vital Renew & 
30 ml 10 % Quintenstein Argireline 
Eye Cream

Et stærkt makkerpar mod rynker og skadet hud

Vital Renew er en af Medex´klassikere. Emballeret i 
smukt og praktisk design. Den har en vitaliserende 
og opstrammende effekt på underhud og bindevæv. 
Indholdet af Sct. Johannes urt, geranium, hestekastanje 
og naturlig vitamin E stimulerer blodcirkulationen og 
styrker blodkarrene. 

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 410,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 835,-

NY REVOLUTIONERENDE 
ØJENCREME MED 
“BOTOX-EFFEKT” 
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NYESTE EPIDERMALE TEKNOLOGI 
MED STAMCELLER OG GROWFACTORS

50 ml Protective Hydermios & 
15 ml Pour les Yeux 

Til den fugtfattige og følsomme hud samt den normale 
hudtilstand. Protective Hydermios er en næringsgivende 
og beskyttende dagcreme rig på planteekstrakter. 
Virker beroligende og genopbyggende og anbefales 
specielt mod udtørring. Hertil den milde, men effektive 
eyegel, som tåles af alle hudtyper. 

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 220,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 430,-

FUGT OG NÆRING
TIL ALLE HUDTYPER

BASICSUUNDVÆRLIGE BASISPRODUKTER TIL ØJNE OG SART HUD
Og så de dersens stamceller. Men hvor stammer de fra?

Hos Medex er anvendte stamceller udvundet fra planten Quercus. Plantestamceller ligner 

vores egne celler og netop her kommer de snildt ind og giver huden et synligt boost.

17

14

50 ml Créme de Réveil Night &
50 ml Créme de Réveil Day SPF15

Anti-age beskyttelse dag og nat

Creme de Réveil Night er en ultra nærende natcreme, 
som beskytter følsom og moden hud mod indre og ydre 
stress og vil således synligt reducere aldrende linjer og 
rynker. Crème de Réveil SPF 15 er en anti-aging dag-
creme, der indeholder de mest aktive stoffer fra krokus 
samt moderne UV-A og UV–B filtre for den bedst tænke-
lige UV-beskyttelse. 
Dette er de perfekte cremer for den aldrende og slappe 
hud, som nu kan se frem til at blive opstrammet, fast og 
smidig med en flottere og mere sund teint og hudstruktur.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 470,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 1.150,-
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MEDEX FOR MEN
- GENTLEMEN TREATMENT

150 ml. Kerawash
50 ml. Creme Humedios
50 ml. Purus Mask 

Selv ung, problemfri hud skal passes og plejes. De hor-
monelle forandringer kan påvirke hudens fugt- og/eller 
fedtbalance.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 360,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 765,-

PERFEKT TIL DEN SARTE HUD
DER REAGERER PÅ ALT

M/KLIDT TIL BÅDE HENDE & HAM

18 100 ml Cleansing Gel &
100 ml Protective Nourishing Gel
 
»Medex for Men« er medicinal hudpleje af højest opnåelig 
produktkvalitet og specielt udviklet til  mandens hud.
De aktive og terapeutiske komponenter sikrer en nærings-
givende, fugtighedsbevarende og genopbyggende pleje 
af mandens hud.
 
Dybderensende vaskegel, der efterlader huden ren og 
blød samt fugtgivende og plejende dagcreme med hon-
ning og vitamin E til beskyttelse mod udtørring. 

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 230,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 420,-

10
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SELVFORK ÆLELSE OG HJEMMESPA

Xenymphus fra Medex er unikt sammensat af jordens rigdomme. Havets saltkrystaller 
og alger. Mineraler og olier fra kilder og planter. Serien er specielt fremstillet med hen-

blik på wellness, kurbehandlinger og daglig, eksklusiv kropspleje.

Cranberry Clay Scrub

Tranebær har vidtrækkende sundhedsfordele. De er 
gavnlige i vores daglige kost, men også når det gælder 
hudpleje er tranebær unikke. Det lille røde bær er rigt på 
bl.a. antioxidanter, styrkende planteudtræk samt vitamin 
C. Frøene fra tranebær er velegnet til kropsbehandling 
og især til behandling af ansigt og dekolleté samt mave 
og brystparti. Cranberry Scrub er en scrub baseret 
på ler. Ler detoxer huden samtidig med at den tilfører 
masser af mineraler og sporstoffer. Duften er mild og 
skøn og sammen med tranebærfrø fjerner denne scrub 
effektivt snavs og døde hudceller og efterlader huden 
super glat.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 150,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 290,-

250 ml Body Peeling Strong & 
150 ml Lait Exfoliante

En unik kropspeeling, der effektivt fjerner de døde hud-
celler og har en rensende effekt, så huden er klargjort til 
den efterfølgende creme- eller oliepleje. Til ansigtet er 
der udviklet en “skrubbemælk” med indhold af bl.a. bero-
ligende calendula, ylang ylang olier og vitamin E. 
Disse to produkter er effektiv afrens kombineret med 
mild peeling, som er specialudviklet til de, som ønsker 
hurtige, men effektive hudplejerutiner. 
Både ansigtshud og kropshud vil omgående føles mere 
jævn, blød  og glat.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 225,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 435,-

24 25

SPA
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1000 ml Bath de Salis de Beauté
     
De gamle romere kendte allerede til badesaltets både 
rensende og afslappende virkning, og de gjorde flittigt 
brug af det på de mange badeanstalter. 

Dette er en teapeutisk beroligende og velduftende 
badesalt, som både renser og smidiggør kroppens hud. 
Kan også anvendes til fodbad, eller prøv at lægge en lille 
håndfuld af de fine  krystaller i en lille skål, og en euforisk 
duft breder sig i hele rummet.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 95,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 180,-

250 ml Créme de Douche & 
250 ml Essential Complex Body Milk

En skøn, velgørende kropsplejepakke til alle hudtyper. 
Créme de Douche er en velduftende brusegel, der vedli-
geholder hudens naturlige og beskyttende emulsionslag 
ved hjælp af planteproteiner samt essentiel, rensende olie 
fra geranium. 
Essential Complex Body Milk er en fugtgivende, næren-
de og beroligende bodymilk, der holder huden i optimal 
balance fra indhold af bl.a. avocado, collagen og kamille. 
Xenymphus produkterne har en høj koncentration og er 
derfor usædvanligt drøje i brug.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 155,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 290,-

250 ml Firming Body Cream 
& unik Leg Massage Roller
BODY SCULPTURE CONCEPT NOMINERET VED 

DANISH BEAUTY AWARD 2013

Firming Body Cream er en stærk fugtighedsgivende 
creme med specifik opstrammende effekt på cellulite, 
ujævn og slap hudstruktur og strækmærker. Virkningen 
opnås ved modificeret collagen fra “Spilanthes Acmella” 
ekstrakt, som stimulerer produktionen af ceramider og 
desuden er meget fugtgivende. For en forstærket effekt 
medfølger denne skønne ”legroller”, som man masserer 
cremen ind med på de problematiske områder ved lår, 
baller og hofter.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 195,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 420,-

16



Det som drømme er gjort af

side |  29

20 ml. Serum Highly Concentrated pro-Vit. A.

Serum Highly Concentrated pro-Vit. A. er fremstillet 

af en 100% naturlig, vegetabilsk kilde til vitamin A, der 

omdannes til vitamin A (retinol) ved hjælp af enzymer i 

huden. Dens Anti-aging virkning sker ved at det stimulerer 

hudens naturlige opbygning, balancerer talg produktionen 

og nærer fibroblasterne i dermis. Til alle hudtyper, specielt 

til tør, skællede og fugtfattig hud.

Serum “Highly Concentrated pro-Vit. A.” er af den højeste 

koncentration, hvilket betyder: En højere koncentration 

end dette er ikke muligt; i Medex-Researchlaboratoriet er 

den rette balance mellem sikkerhed og maksimal aktivitet 

/ koncentration.

Indkøbspris kr. 260,00
Vejl. Udsalgspris kr. 560,00
 

8
Serum pro-Vit. A Essence de Beauté  

En skøn nyhed fra Medex Skincare. 

Kombinationen Lotion og Serum genopretter pH-balan-

cen i huden og giver den nødvendig næring, bl.a. med 

Hyaluronsyre, Vitamin B5 og det nye essentielle ingredi-

ens indenfor hudpleje, Magnesium, som vækker cellerne 

til live på ny. Indeholder:

 - Hyaluron 

 - Magnesium 

 - Vitamin B5 

 - Antiage Oligopeptide 

Kan anvendes på ansigt og krop

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 160,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 395,-

4
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Crème Riche de L´Océan

Baseret på antioxidanter udvundet fra alge- og tangeks-

trakter. De nærende marine eleksirer har ekstremt højt 

indhold af A, C,- og E vitamin som øger hudens elasticitet, 

udglatter og bekæmper linjer og rynker. 

24 velplejede timer

Gode hudplejerutiner kræver tid og ofte mange forskellige 

produkter. Med Crème Riche behøver, uden at skulle vælge 

mellem ”A eller B”. Sammensætningen af fugt og opstram-

mende ingredienser og med den kendte, hudvenlige Me-

dex ideologi, kan denne creme anvendes af alle hudtyper.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 170,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 410,-

Medex Hand & Body Cream 50 ml.

Håndcremen, som ingen hænder kan undvære. 
Her i en smart 50 ml. taskestørrelse, som man 

kan have med sig overalt.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 35,-
Vejl. udsalgspris inkl. moms: DKK 70,-

DE BLØDESTE 
HÆNDER
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Helende
Masque

Myrrha

Fra Medex´ aromatiske linie er Masque Myrrha blot én af mange nærende og genopbyggende 

vidundere. Masken kan anvendes til både sart og følsom hud.

7 ingredienser der baner vej for en strålende hud:

• Myrra. Forynger og regenererer.

• Collagen. Sikrer et velfungerende bindevæv.

• Quercus (ekstrakt fra egetræet). Beroliger og lindrer. 

• Yalng ylang. Regulerer fedt/fugt balancen.

• Geranium. Opstrammende og fugtgivende.

• Kaolin. Terapeutisk ler med stort indhold af mineraler. Detoxer huden.

• Allantoin. Roden fra kulsukker. Fremmer den naturlige celledeling.

Indkøbspris ekskl. moms: DKK 355,-

Vejl. udsalg 50 ml. DKK 670,-

15

DE BLØDESTE 
HÆNDER
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ÅBNINGSTIDER I JULEN

Medex har åbent for telefoner og varefor-
sendelse til og med fredag d. 20. december.

Vær opmærksom på, at sidste frist for bestil-
ling med garanteret modtagelse af bestilte 
varer inden jul er tirsdag d. 17. december.

Første dag for vareforsendelse efter nytår 
er torsdag d. 2. januar 2020.

VAREBESTILLING

På tlf. +45 70 20 21 11 eller 
bestilling@medex.dk eller på vores webshop.

Husk at oplyse ”julegave” + gavens nummer!

Gaverne er nummereret fra 1-25.

GAVEKORT FRA MEDEX

Til en verden af skønne produkter 
og behandlinger.

Husk de flotte gavekort fra Medex som hvert 
år er den mest populære gave af dem alle.

Gavekortene er udformet i et rent, hvidt de-
sign med blank overflade og et enkelt, ele-
gant guldlogo.

Størrelsen er 14 x 12 cm. og passer til vores 
smukke guldæsker.

Bestil gavekort: GK001
Bestil guldæske: GKBOX

DISPLAY MATERIALE

Husk venligst at du også kan bestille flot 
julemateriale hos Medex: Posters, banne-
re, bordskilte, ønskesedler, til-og-fra kort 
samt udvalgte produktfotos til brug på de 
sociale medier.

Endvidere kan du bestille Medex-poser, 
cellofanposer og fint silkepapir.

Priser oplyses ved henvendelse/bestilling.

INFO
PRAKTISK
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MEDEX GAVERALLE DE SKØNNE

     1.

50 ml Gelée d’Or 
inkl. 2 ampul 
Hyaluron
Spar DKK 310,-
JULEGAVEPRIS
DKK 1190,- 

     2.

Serum Repair 
Therapy Kit 
m/ 5 x 20 ml
Spar DKK 735,-
JULEGAVEPRIS
DKK 1465,- 

      3.

50 ml Creme Cypresse  
& 5x5 ml ampul 
Neuropeptide
Spar DKK 155,-
JULEGAVESÆT
DKK 770,-

     5.

Hyaluron ampul 
box m/ 9x5 ml 
Spar DKK 195,-
JULEGAVEPRIS
DKK 1065,- 

     7.

1000 ml badesalt
Bath de Salis 
de Beauté
Spar DKK 45,-
JULEGAVEPRIS
DKK 180,- 

     9. 
120 ml Lait de Caviar 
120 ml Caviar 
Balancing Lotion
Spar DKK 155,-
JULEGAVESÆT
DKK 555,- 

     12.

50 ml Crème Riche 
de Ĺ Ocean
Spar DKK 75,-
JULEGAVEPRIS
DKK 410,- 

     6.

50 ml Cellular ”Sensible”
Day Fluid & 50 ml 
Creme Desensible
Spar DKK 110,-
JULEGAVESÆT
DKK 835,- 

     11.

250 ml Creme de Douche
& 250 ml Essential 
Complex Body Milk
Spar DKK 80,-
JULEGAVESÆT
DKK 290,- 

     10.

150 ml. Kerawash
50 ml. Creme Humedios
50 ml. Purus Mask
Spar DKK 195,-
JULEGAVESÆT
DKK 765,- 

      8.

20 ml. Serum 
Highly Concentrated 
pro-Vit. A.
Spar DKK 100,-
JULEGAVESÆT
DKK 560,- 

     4.

50 ml Essence de Beauté 
Spar DKK 95,-
JULEGAVEPRIS
DKK 395,-
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SAMLETPÅ ÉT STED

MEDEX GAVEKORT
- en klassiker!

Gavekort til en 
verden af skønne Medex 
produkter og behandlinger.

     13.

50 ml Créme de
Caviar inkl. 2 stk.
ampul Tinticosyn
Spar DKK 280,-
JULEGAVEPRIS 
DKK 1100,- 

      15.

Masque Myrrha 50 ml.
Spar DKK 225,-
JULESPECIALPRIS
DKK 670,-

     21.

100 ml Anti-Oxidant 
Prepare Foam & 
30 ml Celluar ”Meso” 
Anti-ageing Fluid SPF25
Spar DKK 155,-
JULEGAVESÆT DKK 815,- 

     23.

1 stk. Vitamin C 
Maske inkl. 2x5 ml 
Hyaluron Ampul
JULESPECIALPRIS
DKK 520,-

     25.

250 ml Body Peeling 
Strong & 150 ml Lait 
Exfoliante
Spar DKK 110,-
JULEGAVESÆT
DKK 435,- 

     16.

250 ml Firming 
Body Cream inkl. 
Leg Massage Roller
Spar DKK 150,-
JULEGAVESÆT
DKK 420,- 

     18.

100 ml Cleansing Gel 
& 100 ml Protective 
Nourishing Gel 
Spar DKK 120,-
JULEGAVESÆT 
DKK 420,- 

     22.

50 ml Bio Soft Peeling & 20 ml 
4xStabilized 
Vitamin C
Spar DKK 200,-
JULEGAVESÆT
DKK 800,- 

     20.

50 ml Vital Renew 
& 30 ml 10 % Argireline 
Eye Cream
Spar DKK 195,-
JULEGAVESÆT
DKK 835,-

    24.

Cranberry 
Clay Scrub
Spar DKK 75,-
JULEGAVEPRIS
DKK 290,-

     19.

50 ml Medex 
Hand & Body Cream
Spar DKK 15,-
JULEGAVEPRIS
DKK 70,- 

     17.

50 ml Créme de Réveil Day SPF15 
& 50 ml Créme de 
Réveil Night
Spar DKK 215,-
JULEGAVESÆT
DKK 1150,-

     14.

50 ml Protective 
Hydermios & 15 ml 
Creme Pour Les Yeux
Spar DKK 160,-
JULEGAVESÆT
DKK 430- 
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