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Uitgangspunten van MEDEX zijn:
- MEDEX producten moeten ook voor een gevoelige huid geschikt zijn*

- Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van natuurlijke componenten

- Alle producten ondergaan geregeld onafhankelijke testen

- Er wordt gebruik gemaakt van bestaande en nieuw te ontwikkelen medische en biochemische kennis

- Geen toevoegingen van kleur- en geurstoffen tenzij strikt noodzakelijk

- Van de werkzame componenten wordt alleen de meest effectieve vorm en combinatie gebruikt

- De niet-werkzame stoffen van de producten (de dragers) zijn altijd van het hoogste niveau

- Nooit wordt bezuinigd op kwaliteit

- De producten worden niet getest op dieren
 
* Ondanks dat adviseren wij u altijd eerst een testje te doen op een onopvallende plaats (achter het oor of aan de binnenzijde van de elleboog). Mocht  
   er toch een reactie zijn, dan is die van onschuldige en voorbijgaande aard. Vaak kunt u het dan een week later weer proberen en dan is er geen reactie.

De vrouw die een half uur per 

dag besteedt aan huidverzorging en 

iedere zes weken de schoonheidsspe-

cialiste bezoekt, onderscheidt zich al na 

het 35ste levensjaar van andere vrou-

wen en elk jaar wordt het verschil groter.
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Hypergevoelige huid - Softly®  
De Medex Professional-lijn is zo samengesteld, dat deze ook voor de 

gevoelige huid geschikt is; en kan men niet tegen het ene product, 

dan is er wel een ander product in de lijn dat men wel kan verdragen. 

En voor echt hypergevoelige personen is er Softly®, een huidverzor-

gingslijn zonder geur- of parfumstoffen, speciaal voor dit huidtype. 

Vraagt u uw schoonheidsspecialist om de brochure van Softly®, de 

huidverzorgingslijn voor hypergevoelige huid, én om de speciale 

Softly® Shampoo-brochure.

Acne - Purus Acne
Voor mensen met acneklachten is er de speciale “Purus Acne 

Behandelingsmethode”. Uw schoonheidsspecialist kan u daar over 

informeren.

Lichaamsbehandeling - Xenymphus® 
Gaan uw ambities voor huidverzorging verder dan alleen het verzor-

gen en in conditie houden van uw gelaats- en decolletéhuid, dan is 

er de speciale bad & body line Xenymphus®. Uw schoonheidsspeci-

alist heeft daarvan een aparte brochure voor u.

Herencosmetica - Medex for men
De lijn: “Medex for men”, is zowel qua uitstraling als opbouw gericht 

op de man in de salon. Uw Medex-schoonheidsspecialist heeft daar-

van een speciale brochure. Maar alle producten die in deze Medex 

Professional-brochure staan zijn ook uitstekend te gebruiken voor de 

mannenhuid. Daar geen lijn zo uitgebreid is als deze, zou het zonde 

zijn om verschillende waardevolle en krachtige producten uit deze 

lijn alleen aan vrouwen voor te behouden.

Anti-Ageing - Josephine van Steinborg
Modernste cosmeticatechniek, o.a. met kaviaar, verpakt in de stijl 

van toen de vrouw nog diva durfde te zijn, een tijd die gelukkig weer 

terugkeert. zie voor meer informatie blz 26.

Luxe gelaatsverzorging - Quintenstein
Gefabriceerd met de meeste aandacht en samengesteld uit de 

meest hoogwaardige componenten in een evenwichtige verhouding 

om u het luxe gevoel van een mooie huid te laten behouden. 

Waarom zo veel verschillende producten en soms ook nog 

dezelfde indicatie?

Informatie over componenten
Voor mensen die overgevoelig zijn, kan het van belang zijn te weten waaruit het product is opgebouwd. Op iedere verpakking staan alle 

ingrediënten vermeld en op de website van Medex www.medex.eu kan uw schoonheidsspecialist de meest “up to date” gegevens over de 

producten vinden. Omdat de research van Medex permanent zoekt naar verbeteringen en aanpassingen volgens de jongste ontwikkelingen, 

kan het gebeuren dat er wijzigingen optreden die te summier zijn om direct de verpakking aan te passen; daarom is er deze “up-to-date” 

service op de website.

Speciale productlijnen met hun eigen brochure

Medex zorgt ervoor dat de verschillende producten uit zo veel mogelijk verschillende ingrediënten zijn opge-

bouwd. zo reageert de een beter op dit en de ander weer beter op dat. Ook zijn er componenten waar de een 

beter tegen kan dan de ander. U of uw schoonheidsspecialist kan zo met de Medex Professional-lijn precies dat 

product kiezen dat het best bij u past, of waar u het best tegen kunt.
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Hoe bereikt u het optimale resultaat van huid-
verzorging?

De beste manier om huidveroudering en/of rimpelvorming zo lang 

mogelijk uit te stellen is om reeds op jonge leeftijd te beginnen met 

het goed verzorgen van de huid en u hierbij te laten adviseren door 

de schoonheidsspecialiste. 

Alleen de gediplomeerde schoonheidsspecialiste kan een goede 

diagnose van uw huid maken. Vergeet niet dat een huid vaak 

niet alleen maar droog, vet, gevoelig of vochtarm is, maar dat de 

verschillende delen van het gelaat allemaal hun eigen verzorging 

vergen. Een gelaat kan bijvoorbeeld zowel plaatselijke gevoelig als 

vochtarm zijn.

Daarom is het zo belangrijk om naast het dagelijks gebruik van reini-

gingsproducten en dag- en nachtcrèmes ook uw schoonheidsspeci-

aliste regelmatig te bezoeken; zij zal de verschillende delen van uw 

gelaat specifiek behandelen. Denk hierbij aan extra verzorging rond 

de ogen en het vaak vettere gedeelte van de T-zone. 

Advies voor dagelijkse huidverzorging
De volgende drie stappen kosten slechts weinig van uw tijd en zijn 

eenvoudig toe te passen. Uw schoonheidsspecialiste geeft u vanzelf-

sprekend advies over welke producten bij uw huid passen.

REINIGEN van de huid is een eerste vereiste om de huid er 

optimaal uit te laten zien. Voor het reinigen zijn zachte milks en 

oliën beschikbaar, specifiek afgestemd op uw huidtype. Uw Medex-

schoonheidsspecialiste is gespecialiseerd in het analyseren van de 

huid en kan u daarom een juist productadvies geven.

VOEDEN door iedere avond na het reinigen van uw huid een 

nachtcrème aan te brengen.

BESCHERMEN door gebruik van een dagcrème, afgestemd 

op uw huidtype.

Naast de hierboven genoemde stappen voor thuisbehandeling van 

uw huid, biedt Medex een uitgebreid assortiment aan specifieke 

preparaten b.v. serums, ampullen en etherische oliën, die onder 

de dag- en/of nachtverzorging aangebracht kunnen worden. Deze 

actieve preparaten worden speciaal aanbevolen wanneer uw huid na 

een stressvolle periode, door ziekte of door andere omstandigheden 

verzwakt is en een extra oppepper nodig heeft. Tevens wordt aanbe-

volen om 1x per week thuis een masker aan te brengen.

-

-

-

-

Huidverzorgingsadviezen

MEDEX Bio Science Cosmetics

Wetenschappelijk verantwoorde huidverzorging met de behandelmethode volgens de filosofie van het 

huis Medex.

De vrouw die een half uur per dag besteedt aan huidverzorging en iedere zes weken de schoonheids-

specialiste bezoekt onderscheidt zich al na het 35ste levensjaar van andere vrouwen en ieder jaar wordt 

het verschil groter.

De Medex-filosofie over huidverzorging is:

Een wetenschappelijke methode om werkstoffen in de huid te brengen.

Een systeem, waarbij de natuurlijke barrières van de huid worden geslecht en daarna weer hersteld.

Een behandelingsmethode waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met huidtype, maar ook met 

andere omstandigheden, zoals leeftijd en huidconditie.

Voor professionele schoonheidsspecialisten, die zich willen onderscheiden door meer dan alleen de 

standaardbehandelingen te geven.
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 Voorbereidingspreparaten,
                       

Reiniging is belangrijker dan vaak wordt gedacht. Uw 

huid heeft de functie ervoor te zorgen, dat “niets” 

intrekt, daarom heeft u hulpmiddelen nodig om de 

actieve stoffen van de crèmes in de huid te brengen. 

Voordat iets uw huid in kan trekken, zijn er 3 barrières 

te nemen:

z i jnde : 

De zogenaamde emulsielaag: het mengsel van 

lipiden (vet) en water, dat uw huid produceert als 

barrière zodat “niets” binnen kan dringen.

Allereerst het laagje stof (vuil) en eventuele make-up. 

Deze moeten beslist met een lait verwijderd worden,  

want water en zeep zijn niet zo goed voor de huid.

De bovenste laag afgestorven cellen. Deze dode cellen hebben nog steeds een 

functie. zij liggen gelijk dakpannen over elkaar heen en vormen zo een perfecte  

afsluiting. Het is goed vanwege meerdere redenen - zoals het bevorderen van 

nieuwe celaanmaak en om een sterker effect van uw crèmes te hebben - om eens 

per week deze dode cellen d.m.v. een peeling, intensief aan te pakken. Hiervoor 

gebruikt u bijvoorbeeld Lait Exfoliant of Bio Soft Peeling.

1
2
3

Ook is het belangrijk, dat de lotion en de lait zo zijn samengesteld, dat 

deze een versterkende, aanvullende en vaak ook een onontbeerlijke 

voorbereidende werking hebben op de crèmes die u daarna gebruikt. 

U heeft meer profijt van uw (dure) actief-/nachtcrèmes wanneer u deze 

voorbereiding goed uitvoert. De lotions zijn vanwege hun pH-effect 

onmisbaar als afsluiting van iedere behandeling. zij zorgen samen met 

de overige beschermende producten voor herstel van de barrièrefunc-

tie van de huid (voor Lotions, zie blz. 8).

Dieptere in ig ing

Peel ings

Rein ig ing 
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Eye Make-up Remover Een goede huidverzorging en het bestrijden van rimpels en 

kraaienpootjes begint met de juiste reiniging. Deze zachte reinigingsmelk is daarom speciaal 

ontworpen voor de gevoelige en tere huid rond de ogen en daarnaast ook goed te gebruiken bij 

contactlensdragers. Verrijkt met rozenextract wat een aangenaam en verfrissend effect heeft op de 

huid. Het gebruik van Eye Make-up Remover stimuleert de huiddoorbloeding waardoor afvalstoffen 

sneller worden afgevoerd en uw ogen er altijd fris uitzien.

Ablutio Milk Een hoog gekwalificeerde reinigingsmilk, speciaal ontwikkeld om de gevoelige 

en onreine huid te reinigen en niet te irriteren, dus een onmisbaar instrument voor de “Purus Acne 

Behandelingsmethode”. Bevat o.a. verzachtende oliën en kamille, bekend om zijn kalmerende wer-

king. Ablutio Milk verwijdert het kenmerkende huidvet zonder gebruik van zeep. Eventuele make-

up, zoals foundation, moet bij de acnehuid altijd met behulp van deze milk verwijderd worden.

Lait Hydermios Een milk, speciaal ontwikkeld voor de vochtarme, gevoelige, alsook rijpere 

huid. Bevat verzachtende oliën en diverse natuurlijke ingrediënten, waaronder hamamelis, dat werkt 

als een tonicum.

Hydrophilic Oil zachte reinigingsolie voor reiniging van de gevoelige, droge en verslapte 

huid. Een sterk vochtarme huid dient met een hydrofiele olie te worden gereinigd om verdere 

uitdroging te voorkomen. Hydrophilic Oil is op bio-actieve basis met natuurlijke oliën, zoals rijst-

vliesolie, welke rijk is aan natuurlijk vitamine E en phytosterolen die de doorbloeding van de huid 

stimuleren.

Lait Exfoliant Speciaal ontwikkeld door Medex voor diegenen die een grondige reiniging 

van de huid willen combineren met een milde scrub. Vuildeeltjes en make-up worden verwijderd 

en de gezichtshuid wordt optimaal op de volgende stap van uw verzorging voorbereid. De zachte 

silicakorrel zorgt voor een licht peelend effect, waardoor de dode huidcellen worden verwijderd. 

Door de milde, plantaardige oliën droogt de huid niet uit, dit maakt deze lait geschikt voor vele 

huidtypen: zowel normale en vochtarme huid, alsook de drogere en dikkere huid. Is opgebouwd 

uit waardevolle componenten, zoals calendula officinalis, dat een kalmerende werking op de huid 

heeft, en vitamine E . zo zorgt Lait Exfoliant voor het behoud van een zachte en soepele huid. 

Bevat geen parfum; de aangename geur is afkomstig van de natuurlijke etherische olie cananga 

odorata.

Deep Clean Dit is een dieptereiniging, geschikt voor iedere huid, ook rond de ogen. Bevat 

diverse natuurlijke componenten, waaronder het milde kamille-extract én een zuivere zee-alg, die 

de huid een fluweelzacht gevoel geeft. Door het gebruik van deze dieptereiniging dringen de 

actieve producten, zoals de nachtcrème, optimaal in de huid, waardoor een beter resultaat met 

deze crèmes wordt verkregen.

Seratoxes Gel Deze diepreinigende gel is met name bedoeld voor de vette en onreine huid. 

Het bevat antiseptische (anti-bacteriële) en talg-regulerende componenten, die afgeleid zijn van 

natuurlijke lipiden en aminozuren, waardoor het product een uitdrogend effect heeft op de huid 

die dat nodig heeft. Mild reinigende schuimvormers van plantaardige oorsprong maken Seratoxes 

Gel tot een uitzonderlijk goed verdraagbaar product.

Kerawash Diepreinigende wasgel is voor sterk verhoornde huid, maar ook voor de huid met 

puistjes en comedonen en bevat o.a salicylzuur, waarvan de anti-bacteriële werking algemeen 

bekend is. Het aloë vera-extract in Kerawash zorgt voor een kalmerend en verzachtend effect. 

Bio Soft Peeling Een zachte, biologische peeling zonder korrels, die de dode huidcellen 

oplost met behulp van eiwitsplitsende enzymen. De peeling maakt de huid schoon, glad, zacht en 

ondersteunt krachtig de vernieuwende opbouw van uw huid. De peeling gebeurt na reiniging en 

dieptereiniging van de huid met milk en Deep Clean.

Comedo Mutilat Diep reinigende peeling, een scrubmasker voor de onreine en vette huid 

met comedonen en/of puistjes. Deze peeling bevat diverse mineralen en reinigt tot diep in de huid. 

Lost comedonen op: opent en trekt de pustels schoon. De letterlijke vertaling van Comedo Mutilat 

zegt genoeg: comedonen vernietigen.
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Lotion Hydermios Lotion speciaal voor de droge, vochtarme en gevoelige huid. Bevat o.a. 

een extract van hamamelis en het natuurlijke melkzuur, welke de pH-waarde van de huid in de juiste 

balans houdt en de natuurlijke barrière van de huid herstelt. Noodzakelijk voor het behoud van een 

goede conditie van uw huid.

Lotion Humedios Voor de vette huid, alsook voor de vette huid met wijde poriën. Houdt de huid 

schoon en voorkomt verstopping van de huid door overmatige talgproductie. Bevat tevens het natuurlijke 

melkzuur, welke de pH-waarde van de huid in de juiste balans houdt en de natuurlijke barrière van de huid 

herstelt. Gebruik: ‘s Morgens en ‘s avonds, na gebruik van Ablutio Milk.

Purus Lotion Speciaal voor de vette en onreine huid, bevat o.a. het natuurlijke melkzuur voor de stabilisatie van de 

pH-waarde, belangrijk voor het herstel van de natuurlijke huidbarrière. Purus Lotion helpt bij het reduceren van de talgpro-

ductie en heeft een zeker uitdrogend effect. Tevens wordt gebruik gemaakt van de sterk desinfecterende eigenschappen 

van het percentage gedenatureerde ethylalcohol dat de lotion bevat.

Gebruik: ‘s Morgens en ‘s avonds op vochtige watten. Vanwege de sterke activiteit kan het nodig zijn na verloop van tijd 

wanneer de huid sterk droogt en/of reageert, alleen de pustels aan te stippen of alleen dat deel van het gelaat waar de 

pustels gelokaliseerd zijn. 

Tip: wanneer u puistjes heeft, zorgt u er dan voor dat u altijd een kleine hoeveelheid “Purus Lotion” bij u heeft; zodra een 

puistje gaat jeuken of irriteren direct een weinig “Purus Lotion” op een wattenschijfje of op een puntje van een doekje 

aanbrengen en het bewuste puistje aanstippen

L o t i o n s
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v o e d e n d e  b e h a n d e l e n d e  c r è m e s  /  n a c h t c r è m e s
      

Nachtcrèmes zijn de crèmes, waarbij de actieve werking voorop staat. zij stimuleren en bevorderen de huidverbeteringen. Dit proces geschiedt 

‘s nachts het meest optimaal, omdat uw huid ‘s nachts geen bescherming nodig heeft. Met andere woorden, uw huid kan optimaal ontvankelijk 

gemaakt worden (zie blz. 6) voor deze “actieve crèmes”, aangezien er in de slaapkamer geen uv-licht, geen/minder cv en geen luchtvervuiling van 

de straat aanwezig is.  Er is ook 24 Hours Cream; het verschil met een afzonderlijke nacht- en dagcrème is dat deze 24-uurscrème makkelijker is in 

gebruik. Het moge echter vanzelf spreken, dat een 24-uurscrème minder specifiek op verschillende huidtypen of huidproblemen in kan werken.
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Papaya Night Cream Een elastigenese nachtcrème die voedt en die de 

vochtbalans in de huid helpt te verbeteren o.a. door het rijke extract van papaya. zeer 

belangrijk in dit product is de invloed van “jeugdbevorderend” Tinticosyn®, een revo-

lutionaire vinding van Medex. Dit natuurlijke extract geeft een sterke ondersteuning bij 

het regeneratieproces van de huid, waarbij de aanmaak van diverse proteïnen uit de 

extracellulaire matrix gestimuleerd wordt. Papaya Night Cream is speciaal aanbevolen 

voor de droge huid. In combinatie met Cream Desensible zijn verbluffende resultaten 

te zien bij gevoelige huid die aantastingen vertoont van verschillende aard.

Cream Desensible Voor de rode en gevoelige huid. Is lichtgroen van kleur, 

hetgeen de eventuele rode kleur van de aangetaste huid verzacht. Deze crème heeft 

een gunstige invloed op het verbeteren van de aangetaste overgevoelige en jeukerige 

huid. Optimaal resultaat wordt bereikt door Cream Desensible eens in de zoveel tijd te 

combineren met een Ampul Desensible.

Re-genesis Cream Deze crème voor de rijpere en al enigszins gerimpelde 

huid is niet alleen om huidveroudering tegen te gaan, maar er is zelfs in laboratoria 

aangetoond d.m.v. proeven, dat het aantal diepe en middeldiepe rimpels drastisch 

gereduceerd wordt na gebruik van deze crème. Re-genesis Cream bevat Palmitoyl 

Pentapeptide-4 om de gevolgen van huidveroudering tegen te gaan en de reeds inge-

zette huidveroudering voor zover mogelijk terug te dringen. Speciaal geschikt voor een 

huid die in het verleden niet optimaal verzorgd is of zelfs iets verwaarloosd. Dit product 

is tevens aanbevolen in combinatie met Re-genesis Ampullen.

24 Hours Cream Deze crème van Medex is een dag- en nachtcrème ineen. 

Een uv-filter zorgt voor bescherming overdag, terwijl aloë vera, vitamine E en diverse 

vochtbalans-herstellende bestanddelen zorgen voor voeding en herstel gedurende de 

nacht. Deze crème is geschikt voor alle huidtypen.

Gebruik: Elke ochtend en avond aanbrengen op de goed gereinigde huid. Bij extreem 

droge huid meerdere malen per dag aanbrengen.

Purus Night Cream Een voedende nachtcrème met eigenschappen die de regeneratie van de huid en herstel van de vochtbalans 

ondersteunen. Daarom als moisturizer geïndiceerd, zowel voor de vette alsook gecombineerde huid. Purus Night Cream dringt in de onderhuid 

door en bevat natuurlijke extracten van mirre en kamille, waardoor onreine huid gekalmeerd wordt. Reeds na 7 dagen gebruik van Purus Night 

Cream ‘s avonds, en Cream Humedios ‘s morgens, zijn al spectaculaire resultaten waar te nemen. Purus Night Cream is speciaal ontwikkeld en 

aangepast aan de overgevoelige en onreine huid en daarom een onderdeel van de “Purus Acne Behandelingsmethode”.

Iso Hydermios Een actieve nachtcrème voor de vochtarme huid. Voedt de huid en bevordert het proces van regeneratie en versteviging, 

o.a. door activering van het collageen in de huid, dankzij het natuurlijke extract van centella asiatica. Belangrijk voor de vochtarme huid is het 

extract van roodalgen, waaraan deze crème rijk is. Deze crème voedt zonder vet aan te voelen, omdat deze crème voeding en vochtigheid 

geeft daar waar het nodig is: “IN de huid”.

Medex heeft voor elke huid het 

juiste type crème; van heerlijk luch-

tig tot lekker vol, met componen-

ten zoals het “jeugdbevorderende” 

Tinticosyn®, maar ook producten 

speciaal voor de hypergevoelige 

huid, die geschikt zijn bij hypersen-

sitiviteit die vaak op latere leeftijd 

optreedt.
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S p e c i f i e k e  a c t i e f c r è m e s

Omdat de activiteit van een aantal speciale producten van Medex ook wel overdag haar nut kan hebben, bijvoorbeeld onder een beschermende 

dagcrème, is de naam “specifieke actiefcrème” bij die producten meer op zijn plaats dan het gebruikelijke begrip “nachtcrème”.

Uw schoonheidsspecialiste zal u (een van) deze producten veelal adviseren in kuurverband bij specifieke huidproblemen, zoals pigmentvlekken, 

blauwe plekjes en verwaarloosde huid.
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Gelée Royale Gel Na een paar weken zult u reeds erva-

ren dat de huid rustiger wordt en een echte verbetering is opge-

treden. Samen met Actiprotin is dit het meest actieve preparaat 

op cosmetisch gebied. Gelée Royale Gel ondersteunt het cel-

metabolisme met behulp van diverse natuurlijke componenten, 

waaronder - zoals de naam al zegt - het krachtige royal jelly, dat 

bestaat uit een gevarieerde mix van vitamines en oligo-elemen-

ten. Daarnaast zijn diverse andere honingcomponenten, zoals 

propolis-extract toegevoegd, waardoor deze gel geïndiceerd 

is voor alle gevallen, waarop de begrippen beschadiging, aan-

tasting of verwaarlozing van toepassing zijn. Denk aan: rimpels, 

littekens, grove poriën, slechte bloedcirculatie, wallen onder de 

ogen, etc. Geschikt voor alle huidtypen. Het Medex-laboratorium 

heeft hiermee een revolutionair product ontwikkeld, met een 

gunstige werking op ouderdomsverschijnselen van de huid. 

Gebruik: Voor een optimaal resultaat moet Gelée Royale Gel 

regelmatig worden gebruikt onder de dag- of nachtcrème. 

Tip: Deze gel is zeer geschikt om als kuurbehandeling toe te pas-

sen, telkens een maand voor het winterseizoen en een maand na 

de winter om de huid weer in optimale conditie te krijgen.

Gel de Liposome Voor herstel van de huid en handhaving 

van de juiste vochtbalans, als preventie tegen voortijdige verou-

dering van de huid. Ideaal voor de vermoeide huid en tegen een 

doffe teint. Liposomen zijn voor te stellen als minuscuul kleine 

bolletjes/blaasjes die als een pakketje de werkzame stof omslui-

ten. zo fungeren zij als een transportmedium dat de werkzame 

stof daar kan brengen waar deze stof zelf niet kan komen, b.v. 

door gebrek aan penetratievermogen of door inactief te worden 

door pH-verandering. De buitenkant van deze bolletjes bestaat 

uit fosfolipiden, die overeenkomen met de fosfolipiden waaruit 

het celmembraan voor een deel is opgebouwd. Gel de Liposome 

bestaat zelfs uit twee verschillende typen liposomen, waardoor 

zowel de vochtarme als de verouderende huid baat heeft bij 

deze gel. Deze niet-vette gel is overigens ook zeer geschikt 

voor de vette en gecombineerde huidtypes. Gel de Liposome is 

transparant, daardoor goed te gebruiken als een “gel-masker” 

tijdens bezigheden.

Gebruik: dagelijks aanbrengen op de gereinigde gezichtshuid, 

hals en decolleté. Voor overdag adviseert Medex een dagcréme 

met uv-filter erover te gebruiken zoals bijvoorbeeld Protective 

Hydermios.

Vital Renew (Bindweefselcrème) Is een onmisbaar 

product in de behandeling van gedegenereerd bindweefsel, en 

heeft een onontbeerlijke ondersteunende werking bij de vitalise-

ring, regeneratie en versteviging van de huid. Is mede hierdoor 

met name geschikt voor de ouder wordende en verslapte huid. 

Massage met Medex Bindweefselcrème heeft een positieve, 

vitaliserende invloed door o.a. het stimuleren van de doorbloe-

ding van de huid en het verstevigen van vaten in de huid. Heeft 

zodoende ook een positieve invloed op de gevolgen van litte-

kens. Medex Bindweefselcrème bevat o.a. oliën van sint-janskruid 

en geranium, natuurlijk vitamine E en aesculus hippocastanum-

extract.

Gebruik: dagelijks aanbrengen als nachtcrème en eventueel als 

extra onder de op uw huid afgestemde dagcrème.

Albapearl Te gebruiken bij hyperpigmentatie, ouderdoms-

vlekken en sproeten. Een zeer goed Skin Whitening (huidblekend) 

product van de “nieuwe generatie” zónder parfum. De L-Lactaten 

in Albapearl vertragen de productie van Tyrosinase, een enzym 

dat betrokken is bij de productie van huidpigmenten, daardoor 

wordt minder pigment aangemaakt.

Albapearl maakt de huid witter en zachter; daarnaast is het voch-

tinbrengend. Voor het aanpakken van hyperpigmentatie dient 

men Albapearl tweemaal daags aan te brengen. De eerste signi-

ficante effecten zullen na 6 weken te zien zijn. Na resp. 8 en 12 

weken zal het blekende effect nog duidelijker te zien zijn. 

LET OP! Tijdens de kuur met Albapearl kunnen de zon en andere 

bronnen van uv-straling (zoals zonnebank) het best vermeden 

worden. zo verkrijgt men het beste resultaat. Als bescherming 

tegen uv-straling wordt “Waterproof Sun Block” aanbevolen uit 

de “Sun with Sense-lijn” van Medex.

Vital Recover K Is een specifieke actiefcrème met Arnica, 

Kamille en Vitamine A & E. De combinatie van arnica en de 

vitamines ondersteunt de microcirculatie in de huid en helpt bij 

het regenereren van de huid. Daarom kan deze actieve crème 

gebruikt worden in combinatie met diverse professionele schoon-

heidsbehandelingen.

Gebruik: Twee tot drie maal daags aanbrengen op de te behan-

delen huiddelen, overdag ónder de dagcrème.
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80% van de huidveroudering door 

externe factoren kan voorkomen wor-

den door goede bescherming, daarom 

heten dagcrèmes bij Medex “bescher-

mende crèmes”. Overdag beschermen, 

want dan wordt de huid van buitenaf het 

meest geweld aangedaan: straling van 

kunst- en zonlicht, temperatuurwisselin-

gen, stof, sigarettenrook en natuurlijk de 

algemene luchtvervuiling, tegen dit alles 

dient u uw huid te beschermen. Naast de 

bescherming zorgen deze Medex dag-

crèmes ervoor, dat de huid soepel blijft. 

De nacht is de beste tijd om te voeden 

en regenereren, maar in bepaalde geval-

len kan dat niet voldoende zijn, dan is 

het nodig “onder” de beschermende 

crèmes eerst een actieve nachtcrème 

aan te brengen, zoals Actiprotin onder 

en rond uw ogen of Gelée Royale Gel (of 

een ander product dat uw schoonheids-

specialist u aanraadt) wanneer de huid in 

slechte conditie is door b.v. ziekte, drukte 

of een stressperiode en natuurlijk wan-

neer de huid wat ouder wordt.

B e s c h e r m e n d e  c r è m e s  /  d a g c r è m e s
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Protective Hydermios Een voedende en bescher-

mende dagcrème voor de vochtarme huid, rijk aan verschillende 

plantenextracten. Speciaal aanbevolen voor bescherming tegen 

uitdroging ten gevolge van veel binnenshuis vertoeven; denk 

aan werk op kantoor, in de winkel, neonverlichting en cv. Dit zijn 

tegenwoordig de ergste vijanden van de huid. De huid veroudert 

hierdoor sneller dan bij de leeftijd past. Deze speciale dagcrème 

bestaat o.a. uit de meest zuivere oliën die denkbaar zijn om de 

huid zacht en beweeglijk te houden of te maken. Beschermt 

tevens tegen zon- en neonlicht door het uv-filter.

Papaya Day Cream Een beschermende dagcrème voor 

de droge tot zeer droge huid. zelfs de huid, die dik en leerachtig 

aanvoelt, vindt baat bij deze crème door de diverse verzachtende 

oliën. Papaya Day Cream bevat papaya-extract en is rijk aan 

vochtigheidsbehoudende bestanddelen. En natuurlijk bevat deze 

dagcrème bescherming tegen uv-straling.

Eugentic Day Cream Een dagcrème, speciaal aan-

bevolen voor de normale huid. Door de zuiverheid van de 

grondstoffen die in alle producten van Medex worden gebruikt, 

is deze crème, behalve voor de gewone huid, ook zeer goed te 

gebruiken voor de huid met overgevoeligheidsproblemen. Geeft 

een zacht en glad gevoel zonder vet aan te voelen. Beschermt 

tevens tegen zon- en neonlicht door het uv-filter. Aanbevolen 

voor onder de make-up.

24 Hours Cream zie bladzijde 11.

Cream Humedios Een dagcrème voor de vette en 

gecombineerde huid. Deze crème is karakteristiek door zijn uitge-

sproken vochtigheidsgraad-herstellende werking. Diverse actieve 

componenten van de crème zijn gericht op dit ene probleem. 

Heden ten dage is de droogheid van de huid het grootste pro-

bleem, o.a. door cv en te veel binnenshuis vertoeven. Daarnaast 

is uitdroging vaak een probleem na een acnebehandeling. Het 

oplossen van beide huidproblemen is een specialiteit van Medex. 

Daarom is deze crème speciaal geïndiceerd bij de “Purus Acne 

Behandelingsmethode”; de vochtigheidsbalans wordt hersteld, 

zonder dat hierdoor het kalmerings- en uitdrogingsproces van 

de puistjes verstoord wordt. Een uv-filter zorgt voor bescherming 

tegen uv-straling.

Uw Medex-schoonheidsspecialist behoort tot

de allerbeste, omdat zij bovenop haar opleiding nog

regelmatig bij Medex cursussen volgt, zowel theoretisch als 

praktisch. Uw  behandelingen worden daardoor steeds

fantastischer en... effectiever.
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O o g v e r z o rg i n g

Omdat de huid rond de ogen zachter en gevoeliger is en omdat rond de ogen steeds de eerste tekenen van huidveroudering 

zichtbaar worden, heeft de Medex-research veel aandacht besteed aan verzorging rond de ogen. Medex heeft in de professionele 

huidverzorging van “Medex Professional“ vier oogpreparaten ontwikkeld, waarvan Actiprotin de belangrijkste is.

Actiprotin Deze ‘sterke’ broer van Gelée Royale Gel is een product uit de 

“Quintenstein”-lijn , maar door z’n onmisbaarheid, wordt Actiprotin ook los bij de 

Medex Professional-lijn geleverd. Actiprotin is - net als Gelée Royale Gel - een uiterst 

krachtig wapen tegen de gevolgen van kleine beschadigingen en aantasting van de 

huid (waaronder u ook rimpels kunt rekenen), waarbij Actiprotin speciaal aanbevolen 

is voor wallen onder de ogen. Actiprotin is een vloeistofachtige gel, geschikt voor alle 

huidtypen, en wordt gekarakteriseerd door een complex van natuurlijke substanties, die 

de gevolgen van het verouderen van de huid tegengaan. Actiprotin bevat o.a. centella 

asiatica, een plantextract dat de structuur van de huid verbetert, quercus-meristeem 

extract, daucus carota sativa (een natuurlijke bron van retinol!) en vitamine E. Actiprotin 

wordt zowel door mannen als door vrouwen gebruikt. Het gebruik van Actiprotin geeft 

op den duur blijvend resultaat bij de verbetering van beschadigingen, wallen onder de 

ogen, rimpels en grove poriën. 

Gebruik: ‘s morgens en/of ‘s avonds twee druppels licht inkloppen, laten drogen en 

daarna een dag- of nachtcrème aanbrengen.

Ons uiterlijk is té belangrijk om er niet het allerbeste 

aan te geven. En de huid rond de ogen, de hals en de 

lippen zijn de eerste en meest uitgesproken delen, die 

de veroudering tonen (uw schoonheidsspecialist heeft 

voor u een folder van de twee producten van de lijn 

Beautiful Lips). 
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Crème pour les Yeux (Eye Gel) Deze ooggel is 

voor dagelijks gebruik op de huid rondom de ogen. De 

eerste tekenen van ontsierende verouderde huid mani-

festeren zich het eerst rond de ogen. Crème pour les 

Yeux bevat het krachtige preparaat “jeugdbevorderend” 

Tinticosyn®, dat zorgt voor de aanmaak van het huideigen 

collageen en elastine, de proteïnen die zorgen voor stevig-

heid in de huid. Bevat daarnaast plantaardige ingrediënten 

zoals kamille. Door dagelijks deze kruidengel Crème pour 

les Yeux aan te brengen wordt ook al snel de vochtbalans 

hersteld en krijgen de ogen weer een jeugdig aanzien.

Hydermios Eye & Neck Cream Deze zachte 

crème die o.a. bestaat uit extracten van verschillende plan-

ten, is speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid rondom 

de ogen en in de hals. Deze voedende en vochtbalans 

herstellende crème, met verzachtende oliën en een algenex-

tract, heeft een gunstige invloed op verouderingsverschijn-

selen van de huid. Dat is ook nodig, want de hals en de 

ogen zijn de eerste plaatsen die ontsiering tonen, wanneer 

de eerste tekenen van huidveroudering zichtbaar worden. 

Gelukkig is dit te voorkomen c.q. aanzienlijk te vertragen. 

Begin daarom op tijd met het gebruik van bijzonder goede 

werkzame producten als Hydermios Eye & Neck Cream, 

zodat rimpelvorming en uitdroging van de huid simpelweg 

worden uitgesteld.

Gebruik: ‘s Morgens en ‘s avonds.

Eye Make-up Remover Een 

goede huidverzorging en het bestrijden 

van rimpels en kraaienpootjes begint 

met de juiste reiniging. Deze zachte 

reinigingsmelk is daarom speciaal ont-

worpen voor de gevoelige en tere huid 

rond de ogen en daarnaast ook goed te 

gebruiken bij contactlensdragers. Verrijkt 

met rozenextract wat een aangenaam en 

verfrissend effect heeft op de huid. Het 

gebruik van Eye Make-up Remover sti-

muleert de huiddoorbloeding waardoor 

afvalstoffen sneller worden afgevoerd en 

uw ogen er altijd fris uitzien.
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M e d e x  b i j z o n d e re  p ro d u c t e n

Drie producten van Medex hebben zo’n bijzondere plaats, dat zij eigenlijk niet in een rubriek zijn samen te brengen. MEDEX Causaal 

Deodorant, die gemiddeld maar een keer per 5 - 7 dagen aangebracht hoeft te worden en toch zachter en effectiever is dan welke 

andere deodorant ook. MEDEX Hand & Body Cream, die binnen de kortste tijd handen weer prachtig maakt, maar die ook problemen 

kan oplossen, zoals ruwe, schrale handen of uitgedroogde, hard geworden huid, van welke oorsprong dan ook. Actiprotin neemt zo’n 

aparte plaats in, dat u het tweemaal in deze brochure terugvindt!
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MEDEX Causaal Deodorant Al sinds lange tijd 

heeft dit prachtige product zijn waarde bewezen; Medex Causaal 

Deodorant heeft een langdurige werking. Na de deodorant te 

hebben aangebracht, blijft deze dagenlang zijn werking hou-

den, ook na het douchen, sporten, zwemmen of sauna. Medex 

Causaal Deodorant pakt nl. de oorzaak van transpiratiegeur 

aan. Een kleine hoeveelheid deodorant onder elke arm of voet 

zorgt ervoor dat u gemiddeld zo’n 5 - 7 dagen, verlost bent van 

de bekende penetrante geur. Dit alles zonder dat de fysiologie 

wordt aangetast; u sluit de huid niet af, u blijft gewoon transpire-

ren, alleen zonder die nare geur. Transpiratievocht geurt nl. niet 

van zichzelf, het zijn microben die de geur veroorzaken en deze 

worden door Medex Causaal Deodorant aangepakt.

Gebruik: zie bijsluiter.

MEDEX Hand & Body Cream Een bijzondere hand-

crème die geheel in de huid trekt en dus niet vet aanvoelt. Na te 

zijn aangebracht is het alsof men onzichtbare handschoenen aan 

heeft, want u kunt uien snijden zonder dat de handen gaan ruiken, 

of in de tuin werken zonder daar vreselijke handen aan over te 

houden. Maar het beschermt niet alleen, het verzacht en verzorgt 

tevens hard geworden huid of ruwe, schrale, uitgedroogde  han-

den én nagels; de resultaten ziet u vaak reeds binnen 3 dagen, 

zelfs in de wintertijd. En bedenkt u goed: zeker voor vrouwen zijn 

goedverzorgde handen écht een visitekaartje. Speciaal aanbevo-

len voor u wanneer u veel met water werkt of met “agressieve” 

stoffen (huisvrouwen, laboranten, kapsters etc.). Medex Hand & 

Body Cream geeft 8 uur lang bescherming en zelfs méér, aan-

gezien bestanddelen uit de crème helpen bij de aanmaak van 

lichaamseigen huidbeschermende ceramiden.

Gebruik: Dagelijks aanbrengen, zowel ‘s morgens als voor het 

slapen gaan. Of bij intensief werken met water of andere stoffen 

meerdere malen aanbrengen.

Actiprotin Deze ‘sterke’ broer van Gelée Royale Gel is een 

product uit de “Quintenstein”-lijn , maar door z’n onmisbaarheid, 

wordt Actiprotin ook los bij de Medex Professional-lijn geleverd. 

Actiprotin is - net als Gelée Royale Gel - een uiterst krachtig wapen 

tegen de gevolgen van kleine beschadigingen en aantasting van 

de huid (waaronder u ook rimpels kunt rekenen), waarbij Actiprotin 

speciaal aanbevolen is voor wallen onder de ogen. Actiprotin is 

een vloeistofachtige gel, geschikt voor alle huidtypen, en wordt 

gekarakteriseerd door een complex van natuurlijke substanties, 

die de gevolgen van het verouderen van de huid tegengaan. 

Actiprotin bevat o.a. centella asiatica, een plantextract dat de 

structuur van de huid verbetert, quercus-meristeem extract, dau-

cus carota sativa (een natuurlijke bron van retinol!) en vitamine E. 

Actiprotin wordt zowel door mannen als door vrouwen gebruikt. 

Het gebruik van Actiprotin geeft op den duur blijvend resultaat 

bij de verbetering van beschadigingen, wallen onder de ogen, 

rimpels en grove poriën. 

Gebruik: ‘s morgens en/of ‘s avonds twee druppels licht inkloppen, 

laten drogen en daarna een dag- of nachtcrème aanbrengen.

 

Tegenwoordig heeft de meest ele-

gante vrouw ook geen kamenierster en 

“dagmeid” meer, dus zal iedereen zelf 

werkzaamheden moeten doen waarbij 

de handen worden aangetast. En die 

paar, die nog wel veel personeel heb-

ben, die tennissen, zeilen, golven of zijn 

anderszins actief. En actieve handen moe-

ten beschermd worden met een crème 

die lang genoeg beschermt en direct 

intrekt, om contaminatie te voorkomen.

“Medex Causaal Deodorant” is het meest 

spectaculaire product dat u ooit zult 

tegenkomen. 5 - 7 Dagen actief, neemt 

de oorzaak weg, en tast de fysiologie van 

uw lichaam niet aan. 
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M a s k e r s 

Maskers worden meestal door uw schoonheidsspecialiste in de salon bij de behandeling ingezet. Maar de diverse maskers zijn ook voor 

u voor thuisgebruik te verkrijgen, want het zou jammer zijn om deze krachtige producten alleen te beperken tot het salonbezoek eens in 

de zoveel tijd. Vraagt u dus aan uw schoonheidsspecialiste wat u ook thuis kunt doen, wanneer uw ambitie voor uw huidverzorging ver-

der gaat dan gemiddeld. Eenmaal per week 20 minuten uittrekken voor een Medex-masker is een weldaad voor uw huid.  Als aanvulling 

op uw dagelijkse verzorging geeft het masker u iets extra’s. Bespreekt u met uw schoonheidsspecialiste de mogelijkheid om het masker 

in te zetten voor een andere vreemde of vervelende eigenschap van uw huid dan waar zij al met u aan werkt. Een praktijkvoorbeeld is: 

U heeft b.v. een droge huid, maar daarnaast is voor uw huid versteviging of kalmering ook welkom, dan richt u uw dagelijkse verzorging 

op uw droge huid en één à twee maal per week neemt u een masker gericht op een andere eigenschap van uw huid. Kortom, er zijn 

mogelijkheden genoeg om de huid te houden of te krijgen, waar u zich prettig bij voelt.
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Face Lift Mask Een zacht, romig masker dat de huid ver-
stevigt en spant zonder stijf en hard te worden. In Face Lift Mask 
is “jeugdbevorderend” Tinticosyn® verwerkt, een revolutionaire 
vinding van Medex, die zorgt voor aanmaak van huidverstevigen-
de proteïnen zoals collageen en elastine. Het masker bevordert 
zo het proces van regeneratie en werkt tevens aan de vochtba-
lans in de huid door een uniek algenextract. Alleen de allerbeste 
bestanddelen zijn gebruikt als basisemulsie, zo bevat het o.a. 
bijenwas. Het resultaat na gebruik van het masker is dan ook een 
zachte, beweeglijke en stevige huid.
Gebruik: Na reiniging met Deep Clean in een dun laagje aange-
bracht en ca. 20 minuten op het gelaat laten, daarna met veel 
lauw water verwijderen, ± 1 x per week. Na het masker een dag- 
of nachtcrème aanbrengen.

Transparent Collagen Mask Dit Transparent Collagen 
Mask is een crèmemasker dat zacht blijft en onzichtbaar is. Ook 
voor thuisgebruik aan te bevelen: de huid verbetert zichtbaar. 
Het is een prettig masker, omdat het masker transparant en dus 
niet zichtbaar is. Daardoor is het een ideaal masker om overdag 
tijdens het werk even op te doen: terwijl u werkt, werkt het mas-
ker ook en als er onverwacht iemand binnen stapt, is er niets aan 
de hand.
Gebruik: 1 à 2 maal per week ‘s avonds een dun laagje opbren-
gen, in laten trekken en niet afwassen dus gelijk als nachtcrème 
gebruiken.
Tip: Verbluffende resultaten krijgt u door over het hele gelaat een 
laagje Actiprotin onder het masker aan te brengen.

Purus Mask Een masker met een gecombineerde werking. 
Door een optimale concentratie aloë vera, dat zowel kalmerend 
als intens zuiverend werkt, is het masker een weldadige ver-
zachting voor de huid, maar ook de vochtigheidsbalans wordt 
gunstig beïnvloed door dit masker. Dit gel-achtige masker, dat 
ook extracten van kamille en hamamelis bevat, is haast onmisbaar 
bij de behandeling van puistjes in de ruimste zin van het woord. 
Onrustige en onreine huid wordt er zichtbaar door gekalmeerd.
Gebruik: In een dun laagje aanbrengen en laten drogen in ca. 15 
minuten. Daarna met lauw water verwijderen. Afhankelijk voor 
welke klachten het gebruik is, 1 à 2 maal per week aanbrengen. 
Vraag uw schoonheidsspecialist welke reiniging voor uw huidtype 
het meest geschikt is.

Roxace Mask Dit peelend en zuiverend masker bevat 
antiseptische (anti-bacteriële) en talg-regulerende componenten, 
die o.a. afgeleid zijn van natuurlijke lipiden en aminozuren, waar-
door het product een uitdrogend effect heeft op de huid die dat 
nodig heeft, zoals b.v. vette en onreine huid. Het gunstige effect 
wordt bereikt doordat ook hier weer een gecombineerde werking 
optreedt. Dit complexe werkingsmechanisme geeft uitstekende 
resultaten.

Gebruik: 1 x per week na reiniging met Seratoxes Gel en na het 
aanbrengen van Comedo Mutilat en Ampul Desensible. In een 
dun laagje aanbrengen en laten drogen in ca. 15 minuten. Daarna 
met lauw water verwijderen.
Tip: Het allerbeste resultaat wordt verkregen bij gebruik in 
combinatie met producten als de Ampullen, Actiprotin of Gelée 
Royale Gel.

Vitalis+ Mask Vitaliserend, straktrekkend, voedend en 
kalmerend masker voor droge en gevoelige huid. Dit dikke 
crèmeachtige masker is rijk aan tarweproteïnen met verschillende 
unieke eigenschappen: het beschermt de huid tegen uitdroging, 
handhaaft de vochtbalans van de huid, voedt en geeft de huid 
nieuwe spankracht en elasticiteit. Tevens stimuleert het de aan-
maak van nieuwe huidcellen en verzacht het de huid.
Gebruik: 2 x per week aanbrengen, 20 minuten laten inwerken en 
vervolgens verwijderen met vochtige sponsjes.
Uw schoonheidsspecialist heeft in de salon de beschikking over 
diverse andere maskers: Mask Desensible, Eluctor Mask, Mask 
Defetiscor Essential, Fruit Acid Peel Mask, Masque Membraneux,  
Toscana Thermo Masque en Venezia Modelling Mask. Uw 
schoonheidsspecialist vertelt u er graag meer over, wanneer u 
dat verlangt. Vraag uw schoonheidsspecialist b.v. eens naar de 
volgende drie bijzondere instituutbehandelingen:

Instituutbehandelingen
Collageen Bindweefselbehandeling met 
Masque Membraneux De behandeling voor de rij-
pere en verslapte huid met de bindweefselmassage volgens de 
Medex-methode én Masque Membraneux. De schoonheids-
specialiste zal uw huid dieptereinigen, waarna het Masque 
Membraneux wordt aangebracht. Dit dient 20 minuten in te 
werken, vervolgens wordt het als een tweede huid verwijderd. De 
uitgebreide gelaats- en decolletémassage maakt de behandeling 
compleet. Na één behandeling reeds een prachtig resultaat. Ook 
in kuurverband te ondergaan.

Toscana Thermo Masque Dit modellerend mineralen-
masker heeft een heerlijke warmtewerking voor uw huid. Geschikt 
voor alle huidtypen, behalve de sterk gestuwde huid. Uw huid 
wordt ontvankelijk gemaakt voor de opname van intensieve werk-
stoffen in de vorm van ampullen en crèmes. Vervolgens wordt 
het Toscana Thermo Masque aangebracht. Na enkele minuten 
zal er een warmtewerking optreden die oploopt tot ongeveer 
42 graden. De warmtewerking zorgt niet alleen voor een diepe 
penetratie van de werkstoffen maar geeft ook een heerlijk ont-
spannend effect. Deze behandeling kan speciaal toegepast wor-
den voor het verstevigen van de gelaatscontouren en een extra 
dieptewerking van de actieve werkstoffen die onder het masker 
zijn aangebracht.

Venezia Modelling Mask Dit Peel Off Masker wordt 
gebruikt als medium voor werkzame componenten, zoals ampul-
len, actiefcrèmes of andere maskers. Het blijft elastisch en soepel 
en vormt een ´rubberachtige´ substantie met plastische, elasti-
sche eigenschappen. Na het verwijderen van het masker ontstaat 
een heerlijk verkoelend, adstringerend en modellerend effect dat 
de gelaatscontouren verstevigt en ook geschikt is voor de aller-
gevoeligste huidtypen.
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A m p u l l e n  &  E s s e n t i ë l e  O l i ë n

Het sterkste effect qua huidverbete-

ring wordt verkregen met “ampul-

len”. Iemand die het beste met zijn 

huid voor heeft, zal daarom zeker 

éénmaal in de 4-6 weken als kuur 

gedurende 1 week een gehele 

ampul gebruiken, net zoals u ook 

eens in de zoveel tijd een masker 

aanbrengt. Ook hier geldt, dat het 

jammer zou zijn om dit alleen tot 

de behandeling bij de schoonheids-

specialist te beperken. Er zijn ver-

schillende Medex-ampullen, zodat 

voor uw huid altijd de beste keuze 

gemaakt kan worden.
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Hydro-gen Ampullen Bestemd voor de droge, vocht-

arme huid. Deze ampullen zijn het resultaat van de meest 

geavanceerde researchtechniek op cosmetisch gebied. zowel 

qua penetratie als qua activiteit van de werkzame componenten 

behoren deze ampullen tot de absolute toptechnologie op cos-

metisch gebied. 

Gebruik: Naast salongebruik als kuurbehandeling thuis b.v. 1 

ampul per week aanbrengen.

Desensible Ampullen Bestemd voor de gevoelige, 

rode en/of schrale huid. Bevat zeer hoge concentraties aan huid-

kalmerende plantaardige extracten, zoals aloë vera, aesculus hip-

pocastanum en kamille. Maakt ook onderdeel uit van de “Purus 

Acne Behandelingsmethode”.

Gebruik: Naast salongebruik als kuurbehandeling thuis b.v. 1 

ampul per week aanbrengen. 

Re-genesis Ampullen Bestemd voor de oudere, gerim-

pelde huid. Deze ampullen zijn vooral voor de huid die meer 

problemen heeft dan gevoelig of vochtarm. Bevat diverse plan-

tenextracten, maar bovenal het uiterst werkzame “jeugdbevor-

derende” Tinticosyn® dat zorgt voor krachtige aanmaak van col-

lageen en elastine, de eiwitten die zorgen voor stevigheid in de 

huid. zelfs na één behandeling zult u al verbetering waarnemen.

Gebruik: Naast salongebruik als kuurbehandeling thuis b.v. 1 

ampul per week aanbrengen.

Re-indures Ampullen Deze straktrekkende ampullen 

worden gebruikt samen met het Face Lift Mask. De ene helft 

van de ampul wordt voor het aanbrengen van het masker in de 

huid gemasseerd en de andere helft wordt voor de make-up 

aangebracht. 

Gebruik: Ideaal te gebruiken bij bruidsmake-up.

Aromatherapie met Essentiële Oliën De kracht 

van de natuur ligt opgeslagen in de Essentiële Oliën (ook wel 

aromatische oliën of etherische oliën genoemd), de hormonen 

van de plant. Deze oliën hebben een grote kracht in de biolo-

gische beïnvloeding van het menselijk lichaam, maar zij bezitten 

ook een grote kracht tot penetratie en zelfs absorptie. De Medex 

Aromatische Oliën zijn een prachtig gereedschap in de handen 

van de professionele schoonheidsspecialist.

Het bijzondere aan de Medex Aromatische Oliën is dat deze 

precies op het huidtype zijn afgestemd, dus de schoonheids-

specialiste hoeft niet meer te mengen. Dit is reeds voor haar 

gedaan door het laboratorium van Medex. zo hoeft u niet bang 

te zijn dat de schoonheidsspecialiste in verband met de risico’s 

van overdosering de meest krachtige olie laat liggen en dat de 

extreem duurdere oliën (vaak onontbeerlijk in de receptuur) maar 

worden “vergeten” wanneer deze “toevallig” op zijn.

In de salon kunnen de massages uitgevoerd worden met aromati-

sche oliën. De oliën zijn niet alleen weldadig voor uw huid, maar 

wat zeker net zo belangrijk is ook voor uw psyche. Met andere 

woorden: “Een weldaad voor lichaam en geest”.

De Medex Aromatische Oliën zijn leverbaar in ampullen voor alle 

huidtypen. Met 1 ampul kunt u een week behandelen. Breng 

maximaal een kwart ampul aan per keer.

Medex heeft voor elke huid 

het juiste type crème; van heerlijk luch-

tig tot lekker vol, met componenten zoals 

het “jeugdbevorderende” Tinticosyn®, maar 

ook producten speciaal voor de hyperge-

voelige huid, die geschikt zijn bij hypersen-

sitiviteit die vaak op latere leeftijd optreedt.
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Reiniging Acne/Vet/Gevoelig  Ablutio Milk
  Vochtarm/Normaal/Rijper Lait Hydermios
  Gevoelig/Droog/Verslapt Hydrophilic Oil
  Alle huidtypen Eye Make-up Remover

Reiniging/Peeling Normaal/Droog/Verhoornd Lait Exfoliant
  Acne/Verhoornd Kerawash

Dieptereiniging Acne/Vet/Gevoelig Seratoxes Gel
  Alle huidtypen Deep Clean

Dieptereiniging/Peeling Vet/Acne/Comedonen Comedo Mutilat
  Alle huidtypen Bio Soft Peeling

Lotion Acne Purus Lotion
  Vet/Gecombineerd Lotion Humedios
  Normaal/Droog/Ouder/Teer Lotion Hydermios

Beschermende Acne/Vet/Gevoelig Cream Humedios
Dagcrème Gecombineerd/Jong Eugentic Day Cream
  Droog/Vochtarm Protective Hydermios
  Uiterst droog Papaya Day Cream

Actief-/Nachtcrème Acne/Vet/Gevoelig Purus Night Cream
  Droog/Vochtarm Iso Hydermios
  Teer/Rood/Gevoelig/ Cream Desensible
  Couperose (kan onder een dagcrème)
  Uiterst droog/Rijper Papaya Night Cream
  Gerimpeld/Verwaarloosd Re-genesis Cream

Volg de aanbevolen lijst voor de dagelijkse huidverzorging!

De Huidtherapeut / Schoonheidsspecialist adviseert u het volgende:

‘s morgens ‘s avonds 

P e r s o o n l i j k  h u i d s c h e m a
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Dag- & Nachtcrème Alle huidtypen 24 Hours Cream

Oog- en Halsverzorging  Teer/Gevoelig/Normaal Crème Pour Les Yeux    
   (ooggel)
  Droog/Rijper Eye & Neck Cream
   (oog- & halscrème)
  Wallen onder de ogen/ Actiprotin
  Kraaienpootjes/Gerimpeld
  
Specifieke actiefcrème Kraaienpootjes/Grove Gelée Royale Gel
  poriën/Gerimpeld 
  Alle huidtypen Gel de Liposome
  Rijper/Verslapt Bindweefselcrème
  Pigmentvlekken Albapearl
  Couperose/Donkere Vital Recover K
  kringen

Masker Vet/Acne/Onrein Roxace Mask
  Gevoelig/Acne Purus Mask
  Alle Huidtypen Face Lift Mask
  Droog/Gevoelig Vitalis+ Mask
  Vochtarm/Verslapt Transparent Collagen
   Mask   

Ampullen Vochtarm Hydro-gen
  Gevoelig/Rood Desensible
  Rijper/Gerimpeld Re-genesis
  Vermoeid/Gestrest Re-indures 

‘s morgens ‘s avonds 

P e r s o o n l i j k  h u i d s c h e m a
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“Josephine van Steinborg-serie” is gericht op anti-ageing. De keus van ingre-

diënten wordt bepaald door de maritieme werking van de caviaar en ander 

herstellend en “anti-rimpel” vermogen. “Josephine van Steinborg” is voor de 

vrouw die haar huid weer helemaal mooi wil hebben. Maar ook voor de jonge 

bewuste vrouw, die haar huid mooi wil houden. 

If Royal Class is your Style.
Caviar de Luxe

Crème de Caviar Forte
Rijke, beschermende dagcrème voor 

droge en gevoelige huid.
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M e d e x 

Midden in het hart van het idyllische Drenthe ligt het landgoed “Steinborg” van de 

familie Stein-Borg. Deze eigenaren van het cosmeticahuis “Medex” wonen daar te Elp 

op 10 minuten rijden van de fabriek van Medex in zwiggelte.

In deze inspirerende omgeving hebben inmiddels vele schoonheidsspecialisten die 

iets meer uit hun vak willen halen, hun specialisatiecertificatie gehaald met betrekking 

tot de Medex-behandelingsmethodes.
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MEDEX, de enige cosmeticafabrikant, die 
glamour en wetenschap volledig weet te 
integreren

U heeft met “Medex Professional” zo’n succes, omdat “Medex 

Professional” volledig aan de verwachting van de hedendaag-

se, zelfbewuste vrouw beantwoordt.

We zijn tegenwoordig in dit deel van de wereld zeer kritisch - 

veeleisend - en zelfs een beetje verwend. Wij verwachten dan 

ook het allerbeste: in een korte tijd resultaat en dit op een 

aangename wijze. 

Door de achtergrond en de filosofie van Medex kunt u er 

zeker van zijn, dat “Medex Professional” volledig aan deze 

verwachting voldoet. De achtergrond van Medex is (Medisch) 

wetenschappelijk (de naam Medex betekent MEDische EXport) 

en de filosofie met betrekking tot de productie is, dat er naast 

het wetenschappelijke deel - het allerbeste - allernieuwste en 

allervriendelijkste product - net zo veel aandacht besteed moet 

worden aan luxe zaken zoals: weldadig geurend, maar wel neu-

traal, alsook weldadig voelend en een duidelijk zichtbaar resul-

taat in zeer korte tijd, zodat er geen misverstand kan ontstaan, 

dat er een significante verbetering is opgetreden en dat dit toe 

te schrijven is aan de behandeling.
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info@medex.nl
www.medex.eu

Uw schoonheidsspecialist adviseert u graag:


