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Al het goede van eigen bodem:
het Xenymphus Kleiscrubritueel



De veenbes (cranberry) groeit voornamelijk op zure 
veengronden. Ze is een echte delicatesse met goede 
stoffen zoals anti-oxidanten en slijmstoffen. De zaden 
van de veenbes lenen zich uitstekend voor behandeling 
van gelaat/decolleté en natuurlijk het lichaam: speciaal 
voor buik en borsten. Medex Cranberry Clay Scrub met 
veenbes heeft een heerlijke geur, verwijdert vuil en dode 
huidcellen en maakt de huid superglad.

De bloeitijd van koolzaad (coleseed) duurt maar een 
week of drie, maar in die tijd laat de rijke bloem van de 
koolzaadplant zich in volle glorie zien. In de regio gele-
gen ten noordoosten van Medex trekken velen er dan op 
uit om te genieten van die wuivende bloemenpracht. Die 
geur geeft direct dat bijzondere thuisgevoel. De koudge-
perste zaden van koolzaad herbergen alle goede stoffen 
in zich, zoals vitamine A en E en omega-3, -6 en -9 
onverzadigde vetzuren. De Coleseed Clay Scrub van 
Medex is speciaal geschikt voor rug en armen. 

Drie scrubs, één behanDeling

Koolzaad, veenbes en waddenmineralen zijn dicht in de buurt te vinden van het hoofdhuis van Medex in 
hartje Drenthe. Op deze drie schatten van moeder natuur is de nieuwe lichaamsbehandeling gebaseerd: 
het Xenymphus Kleiscrubritueel. De behandeling bestaat uit drie verschillende kleiscrubs, sterk zuiverende 
klei vormt de basis van elke scrub. Het verschil zit in de specifieke werking van koolzaad, veenbes en 
waddenmineralen én de verschillende scrubsterktes. Zo is er voor elk lichaamsdeel een geschikte scrub 
voorhanden. Samen vormen ze een weldadige behandeling, zowel voor lichaam als geest! Heeft u een 
stoomcabine tot uw beschikking, dan is deze ideaal bij het Xenymphus Kleiscrubritueel in te zetten. De 
Clay Scrubs zijn alle geschikt zowel voor lichaam, als gelaat, afhankelijk van de behoefte van de huid.
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De waddenkusten zijn bekend om de vruchtbare zeeklei. Die 
heeft deze omgeving veel rijkdom gebracht. Waddenklei is rijk 
aan allerlei mineralen en oligo-elementen, waaronder calcium, 
magnesium en jodium. De Wadden Silt Clay Scrub is middelfijn 
van structuur en speciaal bedoeld voor de benen.

WaDDen

zuiVerenDe Klei 

Het uitgangspunt van elke scrub is sterk zuiverende klei. Deze klei heeft een sterk absorptievermogen 
en kan huidvet (talgresten) en vuil, van bijvoorbeeld huidmicroben, goed in zich opnemen. De huid 
wordt zo tot diep in de poriën gereinigd en ontslakt, waardoor ze heerlijk zacht en glad aanvoelt.

Het Xenymphus Kleiscrubritueel komt het best tot zijn recht in een Spa/Wellness/Rasul-situatie, 
waarbij de beschikking is over een stoomcabine en douche (NB: dit is niet strict noodzakelijk). De 
Klei-scrub wordt aangebracht door de professionele behandelaar óf door de klant zelf. Daarna wordt 
de Klei 15 – 20 minuten op de huid gelaten; zo kan de Klei de huidzuiverende werking uitoefenen. 
In een stoomcabine kan vervolgens een extra warmte-effect worden bereikt, waarna de huid extra 
afvalstoffen aan de klei zal afgeven. Daarna wordt de Kleiscrub met roterende bewegingen onder de 
douche afgespoeld. U zult versteld staan hoe zacht, schoon en glad de huid nu aanvoelt!

Tip: Presenteer de Kleiscrub als “bolletjes” op een mooie schaal. Het Xenymphus-Kleiscrubritueel is 
eventueel goed te gebruiken in een Hamam/Rasul-zetting, waarbij twee gasten (bijv. twee zussen, 
moeder-dochter) de Kleiscrubs bij elkaar aanbrengen.
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