
M E D E X  CO S M E C E U T I C A L S

I takt med at vi bliver ældre, bliver det mere og mere vigtigt at anvende moderne behandlingsmetoder. 
SkinPen har en revolutionerende, hudforyngende og opstrammende effekt...

Der kræves specialuddannelse for at kunne arbejde med  
din SkinPen, lige som med Microneedles.

SkinPen er et redskab med specielle mikronåle der i behandling skaber 
“stress” i huden, så den dermed opstrammer de elastiske fibre. Behandlingen 
narrer huden til at tro at der er sket en skade, som dermed sætter gang i en 
helingsproces der skaber hudfornyelse. Denne behandling kan med stor held 
kombineres med Medex Bio Medical Skincare.

Ved at bruge en SkinPen bliver der skabt små huller i huden. Dette indebærer 
at de aktive ingredienser kan trænge dybere ind i huden efterfølgende, da der 
skabes en øget produktion af kollagen og elastin, som giver mere fasthed til 
huden og gør huden glat og spændstig igen samt arbejder på arvæv og pigmen-
ter i huden. I Medex regi mener vi, at behandling med SkinPen udelukkende 
skal foretages af fagfolk. Derfor gennemgår alle vores behandlere et intensivt 
specialkursus efter hudtilstand.

Med en behandling, der åbner huden med så mange små gennemtrængninger, 
kan der opstå risiko for bakterier, og denne behandling bør derfor kun udføres af 
uddannede fagfolk. Kun en professionel behandler kan varetage den rette desin-
ficering og hygiejne. Uden en professionel baggrund og tilgang til behandlingen, er 
der stor risiko for komplikationer; en risiko, som under ingen omstændigheder må 
undervurderes.

Kursuspris: Kr. 1.000,- ex moms
Kurset er gratis, hvis SkinPen bestilles før kursusdagen.
Max 8 deltagere pr. hold. 

Det skaber fantastiske resultater på en hudforyngende tilstand samt 

på akne og artilstand ved hjælp af Medex Bio Medical samt evidens på 

begge dele.

Der kan bestilles tid på et af vores academy til en prøvebehandling hvis 

man ønsker dette. 

KURSET AFHOLDES 

I KØBENHAVN OG AARHUS  

Deltager depositum kr. 500,-

beløbet bliver krediteret efter afholdt kursus

Medex SkinPen - Den professionelle SkinPen - kun for behandlere


