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Kære Medex institutter, 
forhandlere og 
nye interesserede 

Du sidder med vores forårskursuskatalog i 
hænderne og vi håber, at du finder inspiration 
og lyst til at deltage på et – eller flere af vores 
mange kurser.

Husk at selvom man føler sig ”klædt på” til at 
udføre alle behandlinger, så er et kursus også en 
mulighed for at vidensdele med andre og møde 
dine ”kollegaer”, som arbejder med den samme 
passion som du.

V E L KO M M E N

Få rabat straks!

For at du kan komme hurtigt i gang, giver vi 15% RABAT på alle 

opstartspakker, hvis de bestilles på kursusdagen. 

Du kan også tilmelde dig tre valgfrie kurser og opnå 10% RABAT på 

alle produkter – på kursusdagen. 

Husk netværk for Medex forhandlere

Vores facebook-gruppe (Medex Scandinavia Forhandlere) er en suc-

ces. Her udveksles tips, tricks og ideer. Husk at melde dig ind, hvis 

du ikke allerede har gjort det. Det er din sparringspartner i daglig-

dagen.

Du finder Facebooksiden ved at søge: Medex Scandinavia (forhand-

lere)

Er du ny forhandler og endnu ikke kender Medex, er du 

velkommen til at booke et uforpligtende møde eller basis/info-

kursus og få produktlinjerne gennemgået og tilpasset efter dit 

eksakte behov.

Vi glæder os til et lærerigt Medex forår 2020.

Skønneste hilsener

CEO & chefterapeut Helle Bach 

& Medex Scandinavia Team

Forhandler info
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M E D E X  A N T I - AG E

Vulcan Treatment NYHED 

Få vækket din hud til live med Medex Vulcan Treatment     

En unik resultatorienteret behandling, baseret på aktive ingredienser, 
som fremmer fornyelsen af celler, minimere porer, udligner farveforskelle 
på huden og giver en fantastisk ny glød.  

Med denne intensive og kliniske behandling, udarbejdet inden for 
Medex Bio Medicale line, kan vi nu tilbyde en ny behandling, hvor vi 
vækker huden til live. Din kunde vil opleve kulde og varme i en skøn 
forening, så huden vil føles og synes levende. 
En unik resultatorienteret behandling, baseret på aktive 
ingredienser, som fremmer fornyelsen af celler, minimere porer, 
udligner farveforskelle på huden og giver en fantastisk ny glød. 

Denne behandling er særdeles velegnet til hudforyngelse, hyper-
pigmentering, grov struktur og acne, samt rosacea efter hudstadie. 

Få vækket din hud til live med Medex Vulcan Treatment. 
En resultatorienteret behandling baseret på aktive ingredienser som 
frugtsyrer, hyaluron, collagen og vitamin A, C & E. Medex Vulcan 
Treatment er en eksklusiv behandling der leverer synlige og langsig-
tede forbedringer i hudens struktur og udseende.

Kursets indhold. Teori
Vi gennemgår behandlingens forskellige faser 

Kursuspris
Kurset er gratis, for alle klinikker og fremtidige kunder.

Max 6 deltagere pr. hold. 

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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Kvinde 62 år før og efter 5 behandlinger med Medex Kosmetisk Mesoterapi. 

Betingelser for at blive mesoterapeut
• Kvalifikationer: Uddannet kosmetolog eller aut. sygeplejerske

• Bestået Medex Mesoterapi kurser. Kursus 1+2. 

 Kursus 2 aftales på kursus 1.

MEDEX ANTI-AGE SPECIALBEHANDLING

Kosmetisk Mesoterapi 

Lær også at arbejde på lokalområder.

Mesoterapi med nåle er med sin koncentrerede anti-age behandling 
det bedste alternativ til botox og fillers
Medex kosmetisk Mesoterapi,  reducerer rynker og furer og giver på 
kort tid huden et markant fastere udseende. 
De virksomme ingrediensstoffer er udelukkende baseret på natur-
lige ingredienser, som hyaluronsyre og polyvitaminer. 
Hudens egne celler og kollagen aktiveres til regenerering via mikro-
injektioner, der bliver injiceret direkte på områder hvor der er behov. 
Stofferne bliver liggende i huden i lang tid og derved er effekten 
synlig og markant.

Kursus 1 – indhold:
Vi gennemgår alle mesoterapiens behandlingsmuligheder, 

Medex mesogun og de tilhørende produkter gennem praktik 

og demo.

Kursuspris
Ved køb af mesoterapi med mesogun opstartspakke, medføl-

ger kurser gratis. Opstartspakke er nødvendig.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS

DE AKTIVE ACTI-LIFT VIRKESTOFFER:

1. Hyalyronsyre 
 (Booster fugt).

2. Polyvitaminer 
 (Koncentreret sammensætning af flere forskellige 

vitaminer).

3. Glykolsyre 
 (Frugtsyre. Exfolierer).

4. DMAE
 (Findes i kroppen. En stærk antioxidant).

5. Caffeine 
 (Koffein. Styrker blodgennemstrømningen).
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Det er velkendt at Medex har udbudt mange forskellige maskiner, 
der hver især kan være et ekstra aktiv for enhver klinik.
Men Medex er ikke de eneste der gør det. På skønhedsmarkedet 
findes der et væld af maskiner hvor de fleste er rigtigt gode og vi 
erfarer, at mange vælger at investere i disse. Det er vi meget forstå-
ende overfor, og Medex´ primære ekspertise er da også vores virk-
somme produkter. (Mange er endda udviklet til at komplimentere 
maskinerne). 

En maskine kan sjældent stå alene og man må som kosmetolog/
hudterapeut aldrig glemme hændernes magi.
Derfor har vi valgt at sammensætte et kursus, hvor vi gennemgår 
de produkter og behandlingsmuligheder der er, når man har en ma-
skine i sin klinik og gerne vil have det optimale ud af den i synergi 
med hænder og produkter.
Så sidder du inde med en maskine som du gerne vil bruge mere, 
have ny inspiration til at anvende, så er dette kursus netop for dig. 
Inden kurset er du meget velkommen til at skrive hvilke specifikke 
spørgsmål/udfordringer du har. På den måde kan vi skræddersy kur-
set til netop din klinik. Og derved optimere din indtjening!

Kursets indhold/teori
Vi gennemgår de forskellige maskiners funktioner samt de til-

hørende produkt/ og behandlingsmuligheder.

Kursuspris
Gratis intro-kursus for nuværende og fremtidige Medex for-

handlere.

Ved køb af Mesoterapi m/ Mesogun opstartspakke medfølger 

de obligatoriske kurser gratis. Opstartspakke nødvendig.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS

M E D E X  A N T I - AG E

Medex og maskinerne        

Når dine hænder og Medex´ produkter bliver maskinernes aktive 
hjælpende hånd.
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M E D E X  A N T I - AG E

Lysets Kraft 

Et avanceret hudforbedringssystem, som behandler via innovativ lysterapi     

”Lyset” har gået sin sejrsgang og kan anvendes 
til næsten enhver behandling. 
Forstærk dine behandlinger med lysets kraft og Medex.
På dette kursus spreder vi lyset ud og giver inspiration og forslag 
til, hvordan du kan implementere den i netop dine behandlinger 
enten som tilkøb eller hvor lysmasken får hovedrollen. Vi bevæger 
os altså udover den velkendte Masque Lumiere behandling, og ser 
på alle de andre variationer, hvor lysets kraft kan bruges. 
Som en nyhed kan vi nu præsenterer Medex Lysbro, så tilmeld dig 
kurset og hør mere.

Medex har egne specialudviklede produkter samt behandlinger til 
enhver hudtilstand. Disse har vi implementeret med lysets effekt. 
Denne synergi resulterer i, at huden bliver yderligere stimuleret, og 
dermed opnås der hurtigt meget positive resultater.

Vi kan også skræddersy kurset, så det passer netop til din klinik og 
de behandlinger du arbejder med.

Kursets indhold. Teori
Vi gennemgår lysmaskernes forskellige farvefunktioner og de 

mange varierede behandlingsmuligheder.

Kursuspris
Kurset er gratis, hvis opstartspakke bestilles før – eller på selve 

kursusdagen.

Max 6 deltagere pr. hold. 

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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M E D E X  A N T I - AG E

Hyaluronbehandling
Anti-age quick fix

Hyaluron er det absolute fix-boost til både ansigt og dekolleté 

Lær at arbejde med Medex´ ikoniske produkt 
Hyaluronbehandllingen er ideel med salg for øje. Hyaluronampullen 
kan købes 
til hjemmepleje og dine kunder vil elske det.

Produkterne i behandlingen er sammensat af de mest virksomme 
produkter fra Medex´ mange linjer. Vi arbejder både med den 
almindelige ampul samt den mere stærke hyalurom ampul fra meso 
serien.

Om hyaluron
Et slags sukkerstof, som findes naturligt i vores hus. Hyalyron har 
den helt særlige evne til at opsuge vand og på den måde fastholdes 
fugten i huden. 

Hyaluron virker også udefra, hvor fugtniveauet øges og kollagen-
dannelsen 
stimuleres. Når fugt bindes til huden, genskabes hudens smidighed 
og elasticitet.

Kursets indhold – teori/praksis
Vi gennemgår formål og effekt af de forskellige hyaluron-

produkter, og vi øver behandlingen på hinanden. Denne be-

handling er et aktiv for alle klinikker, men især for de klinikker, 

som har samarbejde med dermatologer og plastikkirurger, da 

behandlingen er effektiv som før- og efterbehandling ved såvel 

kosmetisk kirurgiske indgreb som ved Botox og fillers. 

Kursuspris 
Kurset er gratis, hvis opstartspakke bestilles før – eller på selve kur-

susdagen. Max 6 deltagere pr. hold. 

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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Medex Detox Treatment med urternes kraft +
C-vitamin boost mod pigmentforandringer/solskader

Med en Medex Detox behandling arbejdes der målrettet på 
at få huden afgiftet og i balance igen. Hvis alt for mange affaldsstof-
fer ophobes i huden, kan den reagere med rødme, karsprængninger, 
urenheder eller blive mat.

Medex laboratorierne har fokus på detoxing i denne behandling og 
har sammen-
sat den ud fra en bred vifte af specialprodukter, der alle har netop sin 
effekt på en hud, der har brug for at starte på en frisk igen. 

I tråd med en afgiftet hud, ved hjælp af urter, vil der også blive rådgivet om 
hensigtsmæssig livsstil, samt god og genopbyggende hjemmepleje.

Med en Vitamin C behandling arbejder vi med 4 x stabiliseret 
vitamin C 30%. Medex laboratoriet har igen udviklet en stærk kom-
ponent som er helt enestående for vores brand.  Det virksomme C 
vitamin har mange hud-forbedrende egenskaber. 

Vi anvender denne behandling til både antiage, rødme, rosacea og 
hyperpigmentering, På kurset får du styrket din erfaring med at an-
vende denne behandling til de mange formål.

Kursets indhold 
Vi gennemgår produkterne og ingredienserne der sikrer en 
effektiv 
detox-effekt. Effekten afprøves med praktiske behandlinger.

Kursuspris
Kurset er gratis, hvis opstartspakke bestilles før – eller på selve kur-

susdagen.

Max 6 deltagere pr. hold. 

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS

M E D E X  A N T I - AG E

Gå ”skin-deep” og lær to fantastiske behandlinger
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M E D E X  A N T I - AG E

Serum & Fluid Repair Therapy   

Inkl. Serum Repair, Cellular Fluids, Vitamin C og Anti-Oxidant Prepare Foam  

Aldrig har du oplevet så kraftfulde virkestoffer og markante resultater, 
som med denne serie. Lær principperne at kende

DE BLÅ VIDUNDERE:

Serum Repair Therapy
7 biomedicinske serum, hver især udviklet til at forstærke og under-
støtte enhver behandling af en hudtilstand. Det 6. og nye skud på 
stammen er Serum Lumiére. 

Stabilized Vitamin C (+ ampul og klinikmaske)
4x stabiliseret C-vitamin 30% har en lang række effektive egenska-
ber og anvendes når der kræves hudfornyelse og bekæmpelse af 
pigmentering.

Cure Therapy Cellular Fluids
6 helt unikke cremer til den modne og sarte hud, samt til kar-
sprængninger og efterbehandling ifm. Kirurgi.

Anti-Oxidant Prepare Foam
Denne AHA skum indeholder både frugtsyre og kraftige antioxidanter 
fra røde druer. 

Kursets indhold – teori/praksis
Vi gennemgår produkterne og lærer forskellen samt virkning 

og effekt. Vi arbejder ud fra hudtilstand og formålet med be-

handlingen og vi øver hvordan man kan kombinerer produk-

terne.

Kursuspris 
Gratis for alle klinikker og fremtidige kunder.

Max. 6 deltagere pr. hold.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUSNomineret til Årets skønhedsbehandling 2014
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M E D E X  CO S M E C E U T I C A L S

Herbs Urtepeeling & AHA frugtsyre
Unik kombination af to stærke og virksomme produkter

Unik kombination af to stærke og virksomme produkter
 Medex AHA frugtsyre
Hudforbedring med Medex AHA frugtsyre er mild og effektiv på én 
og samme tid.  Den neuraliserede 10% frugtsyre med en PH-værdi 
på 3,8, samt AHA 
Fruit Acid Peel Mask er rigtig god til klienter hvis hud ikke er egnet 
til de meget stærke frugtsyrer.

Herbs Repair Therapy Urtepeeling
Urtepeelingen ideholder et kraftfuldt mix af raffinerede, udvalgte 
urter, som kan anvendes med et utal af Medex behandlinger. Im-
plementerer man Herbs Repair Therapy, vil enhver behandling blive 
forstærket på smukkeste vis.

Medex AHA frugtsyre & Herbs Repair i kombination
Forener man disse unikke og stærke produkter i én behandling 
som man især urenheder, rødme, tør og stresset hud til livs. Mixet 
stimulerer produktionen af nye hudceller og gør huden mere blød 
og glat.

Lovmæssig bekendtgørelse vedr. peeling med syre
Peeling af huden med produkter med en pH-værdi under 3, forstås en behandling, hvorved 

de øverste lag af huden lettere ætses. Der er en sammenhæng mellem pH-værdien og risici , 
idet peeling med syrer, der har en pH-værdi på 3 eller derunder, kan medføre store bivirknin-
ger. Arbejdes der med lav pH-værdi, må behandlingen kun udføres af kvalificerede læger. 
Dette indbefatter også forundersøgelse af patienten i forbindelse med behandlingen og 
valg af behandling (stille indikation). Peeling af huden i kosmetisk øjemed med syrer, der har 
en pH-værdi på over 3, vil kunne foretages af personer uden sundhedsfaglig autorisation, 
herunder kosmetologer og Kosmetikker. Der er ingen alvorlige risici ved behandlingen, og 
der er derfor ikke grundlag for at forbeholde behandlingen for nogen. Medex anvender 
produkter med naturlige  syrer, eksempelvis fra frugter, mælk sukkerrør osv. Peeling af 
huden med produkter, der er omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 422 af 4. 
maj 2006 om kosmetiske produkter (herefter kosmetikbekendtgørelsen), skal overholde 
kosmetikbekendtgørelsens betingelser og begrænsninger, hvis produktet er markedsført 

som et kosmetisk produkt.

 

AHA & Herbs repair er blandt andet velegnet til:
• Anti-age

• Acne

• Grove porer og ujævn hudstruktur

Kursets indhold – teori/praksis
Vi gennemgår behandling af hyperpigmentering, rynker, slap 

hud, samt acne. Til dette undervises- og arbejdes der med 

brugen af den neutraliserede 10% frugtsyre, i kombination med 

de kraftfulde urter fra Herbs Repair.

Metoden giver dig helt nye behandlingsmuligheder inden 

for Sundhedsstyrelsens regler om anvendelse af frugtsyre og 

peelinger.

Kursuspris 
Gratis for alle klinikker og fremtidige kunder. Max. 6 deltagere 

pr. hold.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
Der afholdes speciel kursus for de kosmetiske sygeplejersker. 
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M E D E X  CO S M E C E U T I C A L S

Purus Acne Metoden
Inkl. Fragile/Softly serien med 0% parfume og Toscana Mask

To effektive biomedicinske linjer, samt Toscana Mask, specielt udviklet 
til behandling af acne og sart problemhud
Bliv ekspert i behandling af problematisk hud
Som Medex behandler – og med de to unikke linier, kan du udrette 
noget helt usædvanligt. Behandling af acne er én af Medex´ forcer 
og vi har mange års erfaring. Så kort sagt: Lær at tackle forskellige 
hudtilstande.

”Hvornår er det acne, hvonår er det sygdom, 
og hvornår er det blot uren hud?”
Hvilken hudtilstand er der tale om og hvor 
ofte skal der behandles?”

Purus Acne
Specialudiklet medicinsk linie fra Medex Bio Science laboratorierne. 
Udover at bekæmpe acne, sørger produkterne for optimal fugt.

Fragile/Softly
Indeholder 0% parfume og er en uhyre nænsom serie til den føl-
somme hud, 
der reagerer på alt.

Ekstra
Vi kommer også omkring ”cancer-care” i forbindelse med metoden, 
samt hvilke andre relevante produkter fra Medex´ brede sortiment, 
der kan anvendes i synergi med Purus Acne metoden.

Kursets indhold – teori/praksis
Vi gennemgår og arbejder indgående med de virksomme pro-

dukter. Teoretisk såvel som praktisk. Ligesom vi også præsen-

tere andre relevante produkter – der kan indgå i behandlingen.

Kursuspris 
Gratis for alle klinikker og fremtidige kunder.

Max. 6 deltagere pr. hold.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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M E D E X  CO S M E C E U T I C A L S

En metode som er uundværlig anti-age behandling på enhver hudplejeklinik

Specialuddannelse i MicroNeedles Skinroller
Medex MicroNeedles Skinroller er ISO certificeret og forhandles 
udelukkende til professionel klinikbrug. Denne Skinroller er nok 
markedets stærkeste bud til de professionelle behandlere. 

Hos Medex mener vi, at behandling med Skinroller udelukkende 
skal foretages af fagfolk. Derfor sælger vi ikke homekits, og derfor 
gennemgår alle vores behandlere et intensivt kursus inden opstart.

Til Medex MicroNeedles Skinroller hører et ampulkit med stærkt vir-
kende ingredienser af bl.a. hyaluron, polyvitaminer og koffein. Disse 
ampuller er udviklet under Medex’ medicinske linje og anvendes 
også ved Mesoterapi. 

Medex Skinroller behandlinger kan anvendes som en unik anti-age 
kur, ligesom den kan anvendes i kombination med kosmetisk kirur-
giske indgreb og fillers samt den kirurgiske dermaroller.
Med Medex MicroNeedles Skinroller har man mulighed for at føre 
de specialudviklede aktive Medex virkestoffer helt ind under huden 
via de mikroskopiske små huller, som rullen skaber. 

Kursuspris: Kr. 2.362,- (inkl. moms)
(Kittets pris. 5 behandlinger i ét kit, som du får med 
efter kurset)
Kurset er gratis, hvis opstartspakke bestilles før – eller på selve kur-

susdagen.

Max 6 deltagere pr. hold. 

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS  

Medex MicroNeedles
Den professionelle skinroller - kun for behandlere
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M E D E X  S P E C I A L B E H A N D L I N G E R

Quintenstein Aromaterapi   
Aromaterapi og æterisk facelift

Giv dine klienter en sanselig oplevelse med Quintenstein og få indgående 
viden om aromaterapi, æteriske olier og kraftfulde planter

Aromaterapi er naturens ”beautybox”
Æteriske olier og planteolier er velkendte for deres skønhedsfrem-
mende effekt. Aromaterapi forfiner vores lugtesans, og både sind og 
krop påvirkes af planternes gavnlige virkning. Medex’ specialserie, 
Quintenstein, bygger på aromaterapiens principper fra naturens 
egen ”beautybox”. 

Kombineret med Medex’ avancerede forskningsteknikker er Quin-
tenstein en moderne og virkningsfuld serie, der vækker sanserne og 
giver nyt liv til huden. 

Gennemtrængningsevnen fra Medex’ aromatiske olier, samt aktivi-
teten af de virkningsfulde ingredienser, bevirker en dybdegående 
effekt på huden. 

Bemærk!
Quintenstein Aromaterapi-kurset er nu 
inkl. specialbehandlingen Æterisk Face 
& Dekolleté Lift.

Kursets indhold – teori/praksis
På kurset gennemgår vi serien samt principperne for aromate-

rapi/planteolier og belyser urternes gavnlige virkning i hvert 

produkt. Vi får forståelse for Medex’ aromatiske ampuller og 

deres dybdegående effekt på huden. Undervisningen er både 

teoretisk og praktisk, og vi afslutter praktisk med at øve en 

skøn aromatisk Quintenstein behandling på hinanden. 

Kursuspris
Gratis for alle klinikker og fremtidige kunder.

Max. 6 deltagere pr. hold.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS  
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M E D E X  S P E C I A L B E H A N D L I N G E R

Caviar–serien fra Josephine van Steinborg by Medex
Inkl. Caviar Masque Liquid

Denne enestående Caviar-serie har modtaget ikke mindre end to 
nomineringer og en vinderpris ved Danish Beauty Award

Guld og Caviar 
Seriens høje indhold af caviar giver en naturlig og meget luksuriøs 

sammensætning af ingredienser. Nødvendige amino-syrer og fedtsy-
rer, unikke oligopeptider samt proteiner og sporstoffer har sammen 
med collagen og caviar en stærk, fugtgivende og regenererende ef-
fekt, som gør Josephine van Steinborg til det bedste valg for at gen-
vinde eller bibeholde en blød og stærk hud. 

Til denne luksuriøse anti-age serie er der udviklet et helt unikt tred-

skab, “Golden Spoons”,  som tilføjer helt nye muligheder for intensivt 
at arbejde de aktive stoffer endnu længere ind i huden og dermed 
intensivere effekten.

Kursets indhold 
Vi gennemgår teoretisk og praktisk caviar-seriens forskellige 

produkter og behandlngsmuligheder.

 

Kursuspris
Gratis for alle klinikker og fremtidige kunder.

Max. 6 deltagere pr. hold.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS

GLÆD JER!
Nyt look og

2 nye produkter
i efteråret. 
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M E D E X  E F T E R U D DA N N E L S E

Problematiske hudtilstande  
Lær at diagnosticere og tilrettelægge den korrekte behandling

Bliv ekspert i at diagnosticere og at vælge de rigtige produkter

En problematisk hudtilstand, kræver en dygtig behandler. Klienten 
er ofte fortvivlet, så der skal vurderes med både omtanke og dyb 
faglig indsigt. 
Når det er på plads, kan man tilrettelægge og præsentere sin klient 
for et forløb.

De problematiske tilstande vi gennemgår:

• Karsprængninger

• Inflammatorisk, acne, og uren hud

• Sart, følsom og allergisk hus

• Stresset hud

• Rosacea

• Cancercare

Som Medex-behandler, kan du noget ganske særligt, idet du har 
lært at arbejde på tværs af de mange produktlinjer. På den måde har 
du værktøjer, til at skræddersy et individuelt behandlingsforløb.

Obs! Hver kursist skal medbringe en model med 

Kursets indhold – teori/praksis
Vi gennemgår de forskellige tilstande, diagnosticerer ud fra 

jeres modeller og tilrettelægger behandlingsforløb. Max 6 

deltagere pr. hold. 

Kursuspris: Kr. 800,- 

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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M E D E X  S P E C I A L B E H A N D L I N G E R

Lær de effektfulde bindevævs- og shiatsu massager
Massagerne er ideelle som tillægsbehandlinger og skaber med deres effekt mirakler.

Opstrammende bindevævsmassage med Herbs Repair og Vital Renew

Opstrammende BINDEVÆVSMASSAGE med 
Herbs Repair og Vital Renew
Bindevævsmassage stimulerer alle muskler i ansigt og på hals så lin-

jer minimeres og ansigtets symmetri genoprettes. Stress og spæn-
dinger svækker musklerne i ansigtet, og tynde linjer omkring mund, 
øjne og pande kan forekomme.  Men den helt rigtige ansigtsmassage 
kan forsinke aldringsprocessen ved at stimulere blodcirkulationen 
og forbedre mimikken.

Bagefter vil klienten se langt mere vital og afslappet ud. Massagen 
kan anvendes som en enkelt behandling for vitalisering til huden og 
et afslappet velvære, eller den kan anvendes som et kurforløb for en 
opstrammende effekt af bindevæv

Drænage og aromaterapi med SHIATSU
Japansk: shi, finger; og atsu, tryk

Shiatsu er beslægtet med akupunktur og akupressur. Shiatsu 

udføres oftes med fingre og punkttryk.  Behandlingen 
kan ligeledes omfatte forskellige former for  
stræk for at løsne muskelspændinger og øge kroppens fleksibilitet. 
Shiatsu skaber dyb ro i en travl hverdag, samt øger fornemmelsen 
af egen styrke og eget potentiale. Massageformen adskiller sig fra 
traditionel fysiurgiskmassage ved at påvirke på et dybere plan.

Shiatsu er godt for ryg, skuldre og nakke og er ligeledes velegnet 
efter fysiske skader samt sygdom og operation, stivhed og migræne. 

Kan anvendes til drænage og f.eks sammen med Quintenstein 
Aromaterapi samt som tillægsbehandling til alle behandlinger.

Kursuspris
Gratis for Medex Institutter

Pris for forhandlere kr. 600,- +  moms.

Max. 6 deltagere.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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M E D E X  K U R S U S

Kend dit brand
Forårets mest populære kursus.

Et kursus, hvor du får en intro i vores overordnede filosofi og dernæst en 
præsentation af alle vores linjer.
Der er ikke dén hudtilstand som Medex ikke kan behandle. Det ved 
vi alle som dagligt arbejder med landets mest omfangsrige profes-
sionelle hudpleje. Medex har ikke mindre end 10 produktlinjer og 
de strækker sig lige fra aromaterapi, til cosmecueticals og videre til 
massageteknikker. Og så mangler vi endda at nævne makeup og 
salgsteknik.

Og hvad skal man vælge? Hvad er netop dit fokusområde og hvad 
brænder du for? Disse spørgsmål vil vi gerne hjælpe dig med at få 
svar på. Derfor har vi sammensat et spritnyt kursus, hvor du får en 
intro i vores overordnede filosofi og dernæst en præsentation af alle 
vores linjer.

• Filosofi
 Hvordan anskuer vi hudpleje/tilstande? 
 Hvad kan vi som ingen andre mærker kan?
• Basis 
• Fragile
• Josephine van  Steinborg
• Quintenstein
• Therapi
• Men
• Medex Body
• Cosmeceuticals
• Purus Acne
• AHA frugtsyre
• Instrument/ Maskine
 Er det en del af vores klinik?
 • Marketing
 ”What to do” for min klinik
• Nyheder
• Alle vores masker

Kursets indhold – teori/praksis
Vi gennemgår og arbejder indgående med de virksomme pro-

dukter. Teoretisk såvel som praktisk. Ligesom vi også præsen-

tere andre relevante produkter – der kan indgå i behandlingen.

Kursuspris 
Gratis for alle klinikker og fremtidige kunder.

Max. 6 deltagere pr. hold.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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Ø V R I G E  M E D E X  K U R S E R

Voksbehandling og korrigering
Med Medex Wax Systems - en enkel og effektiv voksmetode

Lær at behandle med Medex’ professionelle vokssystemer 
- vi anvender både kande- og pistolvoks
Medex voks er mild og effektiv, som kan tåles af selv den mest sarte 
hud, og du opnår et altid tilfredsstillende og langvarigt resultat. 
Huden knopper ikke op, og der efterlades ingen hudirritation. Til an-
sigtet er  der udviklet en speciel skånsom voks, og ellers behandler vi 
både med oliebaseret og vandbaseret voks.  

Mere end 20 års erfaring - er din garanti
Medex har over 20 års erfaring med sine vokssystemer samt en 

indgående erfaring med epilering, IPL og laser, hvilket sikrer dig den 
bedste uddannelse og viden på området. Medex vokssystemer er 
det rigtige valg for den professionelle behandler.

Medex vokssystemer & formål
Pistol- eller kandevoks

Oliebaseret voks:
Ben, ryg, arme.

Vandbaseret voks og Azulene voks
Øre, næse, hals, hage, ansigt, armhuler, intimvoksning.

Kursets indhold - teori/praktik 
Vi gennemgår de forskellige vokssystemer og anvendelsesfor-

mål, såvel teoretisk som praktisk, og vi udfører ‘hands-on’ alle 

teknikker og praktiske øvelser på hinanden. Endvidere lærer 

du om før- og efterbehandling samt anvendelse af ReductiO 

(hårvæksthæmmende behandling). 

Kursuspris 
Gratis for Medex institutter. 

Pris for forhandlere kr. 600,- +  moms.

Max. 6 deltagere pr. hold.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS   
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Ø V R I G E  M E D E X  K U R S E R

Medex for Men 
Gentlemans Treatment

Herrebehandling er ikke kun en luksus, men også en nødvendighed

Hudpleje er ikke kun for kvinder - flere og flere mænd plejer også 
deres hud. Mandens hud er tykkere end kvindens, hvorfor rynker 
viser sig senere hos manden. 
Til gengæld er rynkerne i mandens hud ofte dybere og mere mar-
kante, derfor er det vigtigt for mænd at være på forkant og fore-
bygge denne ældningsproces i god tid.

Om serien Medex for Men
»Medex for Men« er medicinal hudpleje af højest opnåelig pro-

duktkvalitet 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 nærings-givende, 
fugtighedsbevarende og genopbyggende pleje af mandens hud. 

Produkterne har en lækker maskulin duft og giver huden en 
vidunderlig fornemmelse af velvære. Blot 10 minutters daglig 
hudpleje holder huden 
flot hele livet igennem!

Kursets indhold – teori/praksis
Vi gennemgår mandehudens opbygning og struktur, og 

du lærer at behandle terapeutisk med  Medex’ specialserie 

“Medex For Men”. 

Du lærer ligeledes at kombinere serien med andre Medex-

produkter, fx ved behandling af ‘skægpest’ eller andre proble-

matiske hudtilstande.

Kursuspris 
Gratis intro-kursus for nuværende og fremtidige forhandlere.

Max. 6 deltagere.

KURSET AFHOLDES 
I KØBENHAVN OG AARHUS
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Ø V R I G E  M E D E X  K U R S E R

Intro kurser for nye forhandlere

MEDEX BASIS KURSUS
- gratis intro for nye forhandlere
På dette intro-kursus får du en grundig  indsigt i Medex produkterne 
og filosofien bag Medex Bio Science. Vi gennemgår de forskellige 
produktserier samt formål og anvendelse ved såvel klinikbehand-
ling som hjemmepleje.

Medex omfatter mange linjer og specialer og er førende inden for 
bl.a. behandling af acne, anti-age og cosmeceuticals ifm. kosmetiske 
indgreb. Alle behandlinger sammensættes individuelt efter formål 
og behov. 

Her bliver også lagt vægt på at kunne skabe mersalg og af-slutte et 
salg på klinikken, samt hvordan du opnår mest mulig viden om dine 
muligheder med Medex, uanset om du vælger at implementere 
enkelte eller alle vores produktlinjer.

Gratis intro-kursus for alle fremtidige forhandlere, nyansatte 
terapeuter og nye interesserede. Kurset kan også benyttes af vores 
eksisterende forhandlere, som ønsker en update. 

MAKEUP MED CS BY MEDEX
- gratis intro for nye forhandlere
CS by MEDEX er en fyldestgørende og letsælgelig, special-udviklet 
makeup-serie, der er særlig gavnlig for problemhud.

Hvor mange makeup mærker kan gøre svære hudtilstande værre, 
hjælper CS med at bevare hudens fugtbalance og virker således ikke 
udtørrende og belastende for huden. 

CS by MEDEX er inspireret af og til alle typer kvinder. Serien indehol-
der altid en række klassiske basisfarver såvel som 
trendgivende sæsonfarver

Vi gennemgår makeup produkterne og demonstrerer, hvor-
dan serien kan anvendes til alle formål: 
F.eks. til klienten, som ønsker fornyelse i hverdagen, som fest- og 
brudemakeup, eller hvis du arbejder professionelt med tv & foto 
produktion.

Fin produktlinje til en god pris for forbrugerne. 
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V I G T I G  M E D E X  K U R S U S I N F O R M AT I O N

Info til vores kursister

KURSUS AARHUS Medex, Skanderborgvej 230, 8260 Viby J.

KURSUS KØBENHAVN:  Medex, Bentzonsvej 54, 2000 Frederiksberg 

  Enkelte kurser afholdes individuelt efter aftale.

  Ved nyopstartede kunder afholdes der ét kursus pr. dag. 

  Ved erfarne/øvede kunder sammensættes kursusdagen med afholdelse/gennemgang af flere kurser, alt  

  efter aftale. 

TID: Kurserne foregår normalt i tidsrummet kl. 10.00-15.00, hvis ikke andet står anført i kursusbeskrivelsen.

MAD/DRIKKE: Medex er vært ved forplejning dagen igennem. 

  (Ved særlige behov; allergi m.v. beder vi for en sikkerheds skyld kursisten medbringe egen mad).

DIPLOM: Diplom eller kursusbevis udstedes til alle deltagere, som har gennemført hele kurset.

PRIS:  Basiskurser er gratis for alle Medex institutter, nye og gamle Medexforhandlere samt deres ansatte 

  kosmetologer/terapeuter. Ved specielle kurser og seminarer med eksterne undervisere, kan der være 

  pålagt kursusafgift. Dette vil fremgå af kursusbeskrivelsen.

TILMELDING: For at tilmelde dig vores kurser, kontakter du os på tlf. 70 20 21 11 eller sender en mail til 

  kursuskoordinator info@medex.dk med dine oplysninger. Ved tilmelding skal du oplyse, hvilket 

  kursus du vil på samt dato, sted og antal tilmeldte deltagere.

  Tilmeldingen skal være Medex i hænde senest 1 uge før planlagt kursus. Tilmeldingen er bindende. 

  Ved betalende kurser skal kursusafgift være betalt og registreret, før tilmelding er gyldig.

  Hvis deltagerantallet er for lavt, kan enkelte kurser udsættes. Alle tilmeldte kursister vil i så fald få 

  besked herom. Ved evt. overbookede kurser, gælder ’først-til-mølle’ princippet, og efterfølgende vil der

  blive oprettet ekstra kurser.

  Ved kurser hvor datoen er anført som ”individuelt efter aftale”, tilmelder du dig blot kurset, og Medex 

  vil kontakte dig for nærmere aftale og dato.

FREMMØDE: Vi skal venligst bede vores kursister om at møde på kurset til annonceret klokkeslæt, ligesom vi henstiller til, 

  at der meldes afbud senest dagen før, hvis man bliver forhindret i fremmøde.

UDEBLIVELSE: Hvis kursisten udebliver fra et tilmeldt kursus uden forudgående varsel eller afmelding, vil kursisten blive 

  opkrævet kr. 200 + moms i kursusafgift. Ved udeblivelse fra betalende kurser, refunderes kursusbetalingen 

   ikke.

VAREBESTILLING: Er du på kursus i Aarhus og ønsker at bestille varer, du kan få med dig hjem samme dag, beder vi dig afgive 

  din bestilling på lageret inden kl. 10.00. Bemærk, dette gælder kun for kursister i Aarhus. 

  Husk: Alle kursister i både København og Aarhus kan i forbindelse med kurserner bestille de tilhørende 

  opstartspakker og få 15 % rabat. Dette tilbud gælder ved alle kurser og efter-uddannelser, og hvis du 

  afgiver bestillingen sammen med din kursustilmelding, har du mulighed for at få din opstartspakke leveret 

  på selve kursusdagen.
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Ekspertise

Indsigt, faglig dygtighed og passion 
er nøgleordene for vores team. 

Vi brænder for at levere den bedste 
service og den bedste undervisning.

Det gør vi, fordi vi har det bedst 
tænkelige skønhedsprodukt:

Medex Bio Science Cosmetics.
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D I N E  U N D E R V I S E R E

Medex Training Academy Team

HELLE BACH

Direktør og chefterapeut

Medex Scandinavia

HELLE MØLLER

Konsulent, underviser og hudterapeut

Medex Scandinavia

CHRISTINA JENSEN

Konsulent, underviser og hudterapeut

Medex Scandinavia

TILMELDING PÅ: 

INFO@MEDEX.DK



MEDEX SCANDINAVIA  
MEDEX TRAINING ACADEMY

v/ Helle Bach

Skanderborgvej 230 • 8260 Viby J
Bentzonsvej 54 • 2000 Frederiksberg

KURSUS TILMELDING:
Tlf. (+45) 70 20 21 11 

info@medex.dk

www medex.dk Medex Bio Science Cosmetics medex.dk


