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Tuloksellisia kauneushoitoja     Effektiva skönhetsbehandlingar



Medex Antioxidant
Iho-ongelmia ennaltaehkäisevä kasvohoito. Antioksidantteihin ja vitamiineihin perustuva hoito ennaltaehkäisee  

iho-ongelmia kuten aknea, couperosaa, juonteita tai pigmenttihäiriöitä. Hoito sisältää stimuloivan  

alkupuhdistuksen, ihon pH-arvon tasapainottamisen sekä ihon ongelman mukaiset hoitotuotteet,  

joiden vaikutusta tehostetaan kasvojen ja decolteen hieronnalla. 

Recommended for skin with acne, rosacea and pigmentation.

Antioxidant behandlingen rekommenderas för hy med akne, rosacea och ojämn pigmentation.  

Behandlingen börjar med att balancera pH-värden av hyn och följs med en behandling med antioxidanter och vitaminer.  

Behandlingens effekter aktiveras med en avslappnande massage för ansikte och decollate området.

75 min. 139 €

Yksilöllisiä, ylellisiä ja ennen kaikkea tuloksellisia hoitoja kauneushoitolassaKasvohoidot
Face treatments - Ansiktsbehandlingar

Medex Fresh Up
Kirkastava kasvohoito. Heleyttävä kasvohoito sisältää stimuloivan  

alkupuhdistuksen, ihon pH-arvon tasapainottamisen, kuorinnan ja hoitovoiteen. 

Deep cleaning stimulating pH-level, light peeling and cream. 

En uppiggande behandling som stimulerar hyn, balanserar pH-värden samt  

innefattar en lätt peel och behandlande kräm.

45 min. 84 €

Medex Beauty
Tasapainottava kasvohoito. Hoito sisältää stimuloivan alkupuhdistuksen, ihon pH-arvon 

tasapainottamisen, tehostavan liposomigeelin, entsymaattisen kuorinnan, naamion ja hoitovoiteen. 

Deep cleaning stimulating pH-level, enzymatic peeling, liposome gel, mask and cream.

Djupt rengörande och balanserar pH-värden. Innefattar en intesiierande liposomgel,  
enzymrik peeling, en mask och behandlande kräm.

60 min. 112 €



Detoxifying treatment
Luontaisiin yrtteihin perustuva kasvohoito laittaa kuona-aineet liikkeelle ja vahvistaa ihoa. Hoidossa annettava valo 

poistaa iholta epäpuhtauksia ja vähentää vapaiden happiradikaalien määrää. Iho saa myös kaikki tarpeelliset vitamiinit.  

Hoidon jälkeen iho näyttää raikkaalta, terveeltä ja levänneeltä. Moni valitsee tämän myös valmistelevaksi hoidoksi ennen 

sarjahoitoja kuten mesoterapiaa ja mikroneulausta.

Deep clean, light treatment, mask, vitamins. 

En djupt rengörande behandling med naturliga örter och vitaminer, samt ljusbehandling.

75 min. 152 €

Medex Akne treatment
Hoito tasapainottaa ja rauhoittaa ihoa. Kosmetologimme määrittelee hoidon ihosi tarpeiden mukaisesti (puhdistustapa, 

antibakteeriset hoidot yms) ja antaa hoito-ohjeet. Sisältää innovatiivisen valomaskin, joka kaappaa ihosta bakterisoluja 

ja rauhoittaa ihoa, antibakteeriset naamiot, syväkosteuttava. Sopii kaikenikäisille.

Kosmetologist will make treatment individually based on the skin needs. Deep cleaning, antibacterial mask, deep 

moisturising cream and others effective methods will be used

Kosmetologen ger en individuell behandling på basis av hud behov/av vad huden behöver. Djup rensning, antibacterial 

mask, djupt fuktande kräm och andra effektiva metoder används.

75 min. 124 €

Medex-happohoito
Ihoa tehokkaasti uudistava kasvohoito. Happohoito tekee ihosta pehmeämmän, heleämmän ja tasaisemman. Happohoitoa 

suositellaan otettavaksi 3–4 viikon välein. Hoito tehdään 30 % hapolla ja on äärimmäisen voimakas toimenpide. Hoidon jälkeen 

iho on voimakkaasti punoittava eikä sitä suositella otettavaksi juuri ennen juhlia tai muuta tärkeää tapahtumaa.  

Hoidon jälkeen suositellaan pysymään sisätiloissa, sekä auringonotto on kiellettyä. Suosittelemme parhaan  

mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi jatkohoidoksi kotiin Medex-tuotteita. 

Acid 30 % will softening skin, reduce wrinkles.

En syrabehandling som gör hyn mjukare och minskar på rynkor.

30 min. 73 € • Sarjahoitona kolme kertaa 199 €





Medex Lifting 
Kohottava kasvohoito. 

Elvyttää ihon kimmoisuutta ja elastisuutta. Aktivoi ihon nestekiertoa, jolloin kuona-aineet poistuvat ihosta ja turvotus 

vähenee. Kasvot saavat uuden ryhdikkään ilmeen. Sisältää stimuloivan alkupuhdistuksen, ihon pH-arvon tasapainot-

tamisen, entsymaattisen kuorinnan, silmänympäryshoidon, seerumin, kasvojen ja decolteen hieronnan 

ja kiinteyttävän kollageeninaamion kasvoille. 

Effective anti-age treatment, balancing pH, enzymatic peeling, eye area, serum,  

face and decollate massage, and a irming collagen mask.

En effektiv anti-age behandling, som balancer pH-värden, innefattar en enzymrik peel, behandling av ögonområdet, 

serum, massage för ansikte och decolteområde och tillslut en uppiggande kollagenmask.

90 min. 146 €

My Medex Treatment 
Yksilöllinen tehohoito kasvoille. 

Hoitaja kartoittaa ihosi tarpeet ja räätälöi juuri sinun ihosi tarpeiden ja toiveidesi mukaisen hoitokokonaisuuden. 

Tuloksellinen kasvohoito sisältää myös rentouttavan hieronnan kasvoille ja decolteelle sekä kulmien lämpövahauksen, 

muotoilun ja värjäyksen. 

Individual selected treatment based on skin needs. Lifting massage for face  

and décolleté, design of brows.

En Individuellt anpassad behandling. Förutom att effektivt behandla hyn, så innefattar paketet en massage  

för ansiktet och decolletage, samt vaxning och utforming av ögönbryg.  

105 min. 170 €

Medex for Men
Anna terveen värin ja hyvinvoinnin palata kasvoillesi. Miesten ihon vaatimusten mukainen virkistävä ja kirkastava 

kasvohoito sisältää alkupuhdistuksen, ihon pH-arvon tasapainottamisen, vanhan ihokerroksen kuorinnan ja ihon väriä 

kirkastavan naamion sekä hoitovoiteen. Hoidon vaikutusta tehostaa kasvojen ja niska-hartia-alueen rentouttava hieronta. 

Hoidon jälkeen kasvojen iho on virkeä ja huoliteltu ja se kestää entistä paremmin parranajoa.

Deep clean, pH level balancing, light peeling, mask ,cream combined with neck and shoulder massage.

En uppiggande behandling med djup rengöring, balancering av pH-värden, en lätt peel, en mask som piggar upp hyn 

samt behandlingskräm. Behandlingen innefattar också en avslappnande massage för ansiktet, nacken och axlarna.

60 min. 117 €

Näkyviä tuloksia Medex-menetelmin



Medex Oxygen Facial Treatment 

Kasvojen happihoito yhdistää teknologian ja laadukkaat Medex-hoitotuotteet. 

Hoidossa käytettävän laitteen tuottama puhdas happi sekä Medex-hoitotuotteet lisäävät kasvojen  

verenkiertoa, joka mm.: 

• Kosteuttaa ja ravitsee ihoa

• Poistaa kuollutta ihosolukkoa

• Hidastaa ihon ikääntymisprosessia

• Kiinteyttää kasvojen lihaksia 

• Häivyttää pigmenttimuutoksia

Hoidon jälkeen ihosi tuntuu ja näyttää välittömästi terveemmältä ja raikkaammalta!  

Medex Oxygen Facial Treatment -hoito sisältää Medex-hoitomenetelmän mukaisesti kolmivaiheisen 

ihon puhdistuksen, happilaitteen käytön, naamion sekä hoitovoiteen. Toteutamme erilaisia hoitokokonaisuuksia  

asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti – Medex Oxygen Facial Treatment -hoitoon voi yhdistää myös  

esimerkiksi timanttihionnan tai stimulaatiovirtaan perustuvan kiinteytyshoidon kasvojen lihaksille.

Medex Oxygen treatment, include deep cleanse, vitamin ampule, an oxygen low treatment to deeply brighten up the skin 
and make it bride, fresh and beautiful. Treatment is inished off with a mask and treatment cream. This treatment can be 

combined with diamond-polish or stimulating current treatments for further eficiency. 

Medex Oxygen Facial treatment innefattar en djupt rengöring av hyn, vitamin ampull och behandling mer syre, vilket uppig-

gar, och föryngrar hyn på en djup nivå. Behandlingen avslutas med en mask och en behandlingskräm.  

Denna effektiva behandling kan kombineras med andra behandlingar för att öka på resultaten.

Hinnat alkaen 89 € (45 min.)



Mask Lumiere -valohoito 

Monia ihon eri ongelmia hoidetaan innovatiivisen valomaskin avulla. Hoito auttaa mm. couperosaan,

akneen, pigmenttimuutoksiin, kuivuuteen, ryppyihin ja veltostuneeseen ihoon. Jo yhdellä hoitokerralla saadaan aikaan muutok-

sia, mutta pysyviä hoitotuloksia saadaan sarjahoidoilla ja huolellisella kotihoidolla. Ihostasi tulee huomattavasti kimmoisampi, 

kirkkaampi ja elinvoimaisempi! 

Mask Lumiere –light treatment which is selected based on need of skin, improvement it is visible from irst treatment.

Behandling med ljus, som väljs på basis hudets behov. Behandlingen gör din hy klarare och mera vital. Redan en behandling 

kan åstadkomma förändringar men med hjälp av upprepade behandlingar och bra hemmabehandling kan resultaten förbli 

blivande.

 

• 60 min. 99 € (suositellaan ensimmäiselle hoitokerralle), 
seuraavat kerrat 30 min. 50 € 

• 10 kerran sarjahoitopaketti 30 min. vain 450 €



Mikroneulaus
Mikroneulaus on tehokas hoito, kun haluat hoitaa ihosi vanhenemisen merkkejä, arpia ja epätasaisuuksia  

tai kaipaat kirkkaampaa, terveempää ja nuoremmalta näyttävää ihoa. Mikroneulaus toimii tuottamalla mikroskooppisia  

neulakanavia ihon dermikseen, joiden avulla hoitavat tehoaineet pääsevät vaikuttamaan ja korjaamaan ihoa tehokkaasti.  

Mikroneulaus stimuloi ihoa uudistumaan ja korjaamaan itseään luonnollisella tavalla: syntyy uusia ihosoluja, verenkierto  

paranee ja ihon kollageeni ja elastiini lisääntyvät. Ensimmäisellä hoitokerralla käyttöösi otetaan oma henkilökohtainen  

hoitorulla, joka säilytetään hoitolalla. Saat mikroneulauksesta tehokkaimman tuloksen ottamalla hoitoja  

säännöllisesti sarjahoitona. Suosittelemme mikroneulausta 3–5 kerran hoitosarjana noin  

kahden viikon välein.

Microneedle is an effective treatment for the visible age signs, through micro channels 

 Vitamins, collagen and other elements will be saturated to skin which improve the skin immediately. 

Mikronålsbehandling är en effektiv beghandling av synliga märken av åldring. Behandlingen skapar mikroskopiska  

kanaler i din hy så att effektiva behandlingsämnen kan mera effektivt ta sig in i hyn och nehandla den. Mikronålsrullorna är  

personliga och förvaras på span. Behandlingen förbättrar hyn omedelbart.

Ensimmäinen hoitokerta 275 € • seuraavat hoitokerrat 135 €



Medex Mesoterapia ilman neuloja

Mesoterapia
Mesoterapia on yksi tehokkaimmista ihon laatua kokonaisvaltaisesti parantavista ns. anti-aging-hoidoista.  

Medex-mesoterapiahoito perustuu Nobel-palkittuun elektroporaatio-hoitomenetelmään, joka on turvallinen ja neulaton 

vaihtoehto ihon ongelmien hoitoon. Menetelmässä sähkömagneettiset pulssiaallot avaavat hetkellisesti soluvälien mikro-

kanavia, joiden kautta hoitavat aktiiviaineet pääsevät imeytymään syvälle ihoon. Neulattomalla Medex Mesoterapialla 

vältytään infektioriskeiltä, kivulta, turvotukselta ja mustelmilta. Sen avulla hoidetaan ihon monenlaisia ongelmia, kuten 

ihon ikääntymistä, veltostumista tai kosteuden puutetta. Jo yksi hoitokerta kohentaa ihon yleisilmettä. 

Paras hoitotulos saadaan 3–5 kerran hoitosarjalla. Merkittävän hoitotuloksen saamiseksi suosittelemme 3–5 kerran  

sarjahoitoa. Mesoterapia voidaan yhdistää myös esim. mikroneulaukseen tai Medex Beauty -hoitoon.

Mesoterapia without needels.

Medex Mesoterapiassa käytettävät hoitoampullit

Hyaluronihappoampulli

• Lisää kollageenin ja elastiinin tuotantoa • Lisää ihon kykyä varastoida kosteutta

Mesopolyvitamiiniampulli

• Estää ihoa ohentumasta • Tuo ihoon antioksidantteja 

DMAE-antioksidanttiampulli

• Suojaa vapailta radikaaleilta • Pidentää solun ikää • Estää maksaläiskien syntyä

Glykolihappoampulli

• Stimuloi uusien solujen syntyä • Auttaa ihoa säilyttämään kosteustasapainon • Poistaa kuollutta solukkoa

Kofeiiniampulli

• Stimuloi mikroverenkiertoa • Palauttaa kauniin värin iholle

Medex-ampullit ovat yksittäispakattuja, steriilejä ja turvallisia. Ne eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia eivätkä 

kemiallisia lisäaineita kuten väri-, haju- tai säilöntäaineita. Kaikki aineet täyttävät INCI-vaatimukset. 

Hyaluron ampuls, Elastin, mesopolivitamins, DMAE-antioxidants, caffeine ampuls.

Hyaluron ampuller, elastin, meopolvitaminer, DMAE-antioxidanter, koffein ampuller.



Medex Anti Age Mesoterapia 
Ihon ikääntymistä ehkäisevä mesoterapiahoito. 

Suositellaan iholle, jossa on jo ikääntymisen merkkejä. Hoitoon kuuluu alkupuhdistus ja pH-arvon tasapainottaminen, 

Medex-DMAE-antioksidanttiampullin ja -mesopolyvitamiiniampullin imeyttäminen sekä transparent collagen mask. 

Medex DMAE antioxidants ampul, mesopolyvitamins, transparent collagen mask.

Medex dmae-antioxidanter, ampuller, mesopolyvitaminer, genomsinnlig kollagen mask.

165 € • Sarjahoitona 3 kertaa 420 € / 5 kertaa 790 € 

Medex Age Repair Mesoterapia 
Ihon ikääntymismuutoksia korjaava mesoterapiahoito.

Suositellaan iholle, jossa on jo selviä ikääntymismuutoksia. Hoitoon kuuluu alkupuhdistus ja pH-arvon tasapainot-

taminen, Medex-hyaluronihappoampullin, -mesopolyvitamiiniampullin ja -glykolihappoampullin imeyttäminen sekä 

transparent collagen mask. 

Medex-hyaluron ampuls, mesopolivitamins, glycol ampuls and transparent mask.

Medex-hyaluron ampuller, mesopolyvitaminer, glycol ampuller och genomskinlig kollagenmask.

199 € • Sarjahoitona 3 kertaa 537 € / 5 kertaa 895 € 

Täydellinen Premium Medex Mesoterapia 
Ammattilaisten suosittelema tehohoito, jonka sisältämät vitamiinit saavat aikaan välittömän, näkyvän muutoksen. 

Tehokkain hoito ihon vanhenemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Ennen hoitoaineiden imeyttämistä kasvoille tehdään alku-

puhdistus ja ihon pH-arvon neutralointi, joka parantaa ihon aineenvaihduntaa ja tehostaa tehoaineiden imeytymistä. 

Hoitoon kuuluu kaikkien viiden eri Medex-tehoaineampullin imeyttäminen sekä kollageeninaamio. Premium-hoitoa 

suositellaan ensimmäisenä mesoterapiahoitona. 

Treatment include all Medex mesoterapy ampuls.

Behandlingen innefattar alla Medex mesotherapy ampuller.

349 € • Sarjahoitona 3 kertaa 879 € / 5 kertaa 1396 €

Mesoterapia



Manikyyri- ja pedikyyrihoidot
Manikyyri 

Käsien manikyyrihoito. Hoito sisältää käsikylvyn, 

kuorinnan, kynsien muotoilun, kynsinauhojen hoidon,

käsihieronnan ja lakkauksen. 

Manicure. Manikyr. 

60 min. 65 €

Medex-Shellac-manikyyri
Hoito sisältää kynsinauhojen ja kynsien siistimisen,  

Shellac-kestolakkauksen sekä voiteen levityksen.  

Shellac-manicure.

Shellac-manikyr.

75 min. 80 €

Medex-Shellac-pedikyyri
Hoito sisältää kylvetyksen jaloille, kovettumien poiston veitsellä ja 

raspilla, kynsinauhojen ja kynsien siistimisen, Shellac- 

kestolakkauksen sekä voiteen levityksen.   

Shellac pedicure.

Shellac pedikyr.

75 min. 114 €

Shellac-lakan huolto
Hoito sisältää uuden Shellac-kestolakkauksen ja vanhan poiston

sekä kevyen kynsinauhojen ja kynsien siistimisen. 

Shellac refreshing.

Shellac uppfriskning.

75 min. 99 €   

Hoitojen yhteydessä Medex Antiage paraiinihoito käsille ja jaloille.
Kosteuttaa, hoitaa ja poistaa ikääntymisen merkkejä.

Paraiinihoito
Parainoterapy.
Parainfoterapi.

25 min. 45 €



Kulmien huolto
Lämpövahaus, muotoilu ja värjäys. 

Brows design and coloring.

Forming och färgande av ögonbryn.

• 30 min. 47 € • 40 min. 54 €

Kulmien muotoilu lämpövahalla 
Warm wax brows design. 

Formning av ögonbryn med hjälp av varmvax. 
33  € 

Kulmien tai ripsien värjäys
Brow, lash coloring | Färgande av ögonbryn eller -fransar

28 €

Kulmien huolto + ripsien värjäys
Brows design + lashes color 

Formning av ögonbryn + färgande av fransar

• 65 €  • Hoidon yhteydessä 55 €

Mekaaninen ihonpuhdistus 
Mechanical cleaning | Mekanisk rensande

Timanttihionta 20  € 
Ultraääni 15  € 

Kasvojen depilaatio
Ihokarvojen poisto kasvoilta lämminvahalla. 

Face depilation, one area

Ansiktsepilering 

• Yksi alue 15 €

Sokerointi
Ihokarvojen poisto vartalolta sokerilla

• Sääret 45 min. 55 € • 60 min. 65 €

• Bikiniraja 20 min. 35 € • 30 min. 45 €

• Brasilialainen, ens. kerta 75 €, 

jatkokerta 3-4 viikon välein 60 €

• Kainalot 20 min. 35 € • 30 min 45 €

• Reidet 45 min. 65 € • 60 min. 75 € • 75 min. 85€ 

 

Pakettihinta | Package price | Paket pris 

75 min 90€ 

Kainalot, sääret ja bikiniraja | armhål, ben och “bikinsgräns”

Kosmetologiset lisäpalvelut
More cosmetological service. Mer kosmetolog-service



Kosmetologiset lisäpalvelut

Lash Lift 
Uudenlainen ripsien kestotaivutus saa omat, luonnolliset ripsesi näyttämään pitkiltä, kauniilta ja 

näyttäviltä, ilman liimaa ja irto-osia. Lash Lift-ripsien kestotaivutus- on todellinen vallankumous 

kauneuden maailmassa. Se on täysin uudenlainen ripsien kestotaivutus joka saa omat luonnol-

liset ripsesi näyttämään pitkiltä, kauniilta ja näyttäviltä, ilman liimaa ja irto-osia. Lash Lift on hoito, 

joka parantaa omien luonnollisten ripsiesi ulkonäköä ja kestää 2-3kk. Hoito sisältää myös ripsien 

kestovärjäyksen. Hoidon jälkeen älä kastele ripsiäsi 1-2 vuorokauteen, sillä vesi saattaa kuivat-

taa kemiallisesti käsitellyn karvan. Kosteuta ripsiäsi 1-2 kertaa päivässä Lash Lift kosteuttavalla ja 

ravitsevalla värittömällä hoitomaskaralla. Ripset pysyvät kauniimpina ja elinvoimaisempina. 

A revolutionary treatment for eyelashes make them stand out even more and give them a whole 

new look without adding extensions and glue. Natural eyelashes could never be more beautiful!

En revolutionär behandling för dina ögonfransar som gör dem även mera framträdande och 

ger ett helt nytt utseende utan förläggningar eller lim… Det inns inget vackrare än  

naturliga ögonfransar!

Ripsien kestotaivutus 75 min. 120 € 
Sisältää kulmien muotoilun. Included brow design. 

Innehåller formning av ögonbryn 

Päivämeikki 45 min. 70 € 
Day make up. Dag smink. 

Iltameikki 60 min. 90 € 
Evening make up. Kväll smink. 



Haluamme tarjota sinulle kokonaisvaltaisen ja tuloksellisen hoitokokemuksen.  

Tutustu etikettiimme jo ennen hoitoasi.

Olisi hyvä saapua ajoissa, noin 15 minuuttia ennen hoitosi alkua. Kun tulet  

hoitolaamme, ilmoittaudu ensin vastaanottotiskillämme. Ensimmäisellä kerralla  

pyydämme sinua täyttämään esitietolomakkeen, jotta ymmärrämme tarpeesi ja  

voimme tarjota parhaan mahdollisen lopputuloksen. Hoitajamme kutsuu  

sinut odotustiloista ja ohjaa sinut hoitohuoneeseen.

Hoidon jälkeen annamme sinulle yksilölliset hoito-ohjeet ja kerromme sinulle  

sopivista Medex-tuotteista. Hoidon jälkeen sinulla on mahdollisuus  

rentoutua viihtyisässä loungessamme.

Mikäli et pääse tulemaan varaamaasi hoitoon, voit peruuttaa aikasi  

veloituksetta viimeistään 24h ennen hoitoa. Myöhemmin peruutetuista tai  

peruuttamattomista ajoista veloitamme 50 % hoidon hinnasta.

If you can’t make it to the treatment, you can do a free cancellation at least 24 

hours before booked treatment. Cancellations done under 24 hours or uncancelled 

bookings will be ined 50% of treatment price.

Om du kan inte komma till behandlingen, kan du avboka gratis minst 

24h före behandlingens tidpunkt. Ifall avbokningen sker inom 24h av 

behandlingstipdpunkten eller du detlar inte i  behandlingen debiteras 50% av 

behandlingens pris.

Mikäli sinulla on lahjakortti, ota se mukaan hoitoon. Lahjakortin hoidon voit  

halutessasi vaihtaa toiseen samanarvoiseen hoitoon tai ostaa sillä tuotteita.

Kauneushoitolamme etiketti



Kauneushoitolamme etiketti Medex Beauty Clinic
Medex Beauty Clinic -kauneushoitola tarjoaa tuloksellisia kauneushoitoja ihon eri ongelmiin ja

ikääntymismuutoksiin. Medex-ihonhoitotuotteiden teho perustuu hollantilaisten biokemistien ja

farmakologien pitkäjänteiseen  tutkimustyöhön ja tuotekehitykseen sekä luonnonmukaisiin

raaka-aineisiin. Aktiiviset ainesosat imeytetään ihoon erityisin Medex-menetelmin, jolloin ne

pääsevät vaikuttamaan ihon syvimpiin kerroksiin. Tästä syystä Medex-hoidot ovat tuloksellisia ja 

saavat aikaan merkittävän muutoksen säännöllisesti käytettynä.

Hoidon vaikuttavuuden takaa:
• Tieteellisesti tutkittu ja huolellisesti valittu tapa  

tuoda aineen aktiiviset ainesosat ihoon.

 • Hoitomenetelmä, jonka avulla läpäistään ihon luonnolliset suojaukset ja  

jonka jälkeen saatetaan iho takaisin alkuperäiseen tilaansa.

• Hoito, joka ottaa huomioon ihotyypin sekä ihon iän ja kunnon.

• Medex on myös vastuullisen kuluttajan valinta, sillä Medex-tuotteissa  

ei ole allergisoivia ainesosia, eikä niitä ole testattu eläimillä.



Stockmann Helsinki 7. krs

Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki

Ajanvaraus / Tidsbeställning

Puh. / Tel. 020 703 2513

info@medex.i
www.medex.i

TUTUSTU MYÖS MUIHIN HOITOLOIHIMME:

Thann Shop & Day Spa
Stockmann Helsinki 7. krs

Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki
Ajanvaraus puh. 09 121 3847

info@thann.i

Eden’s Eva Spa
Kylpylähotelli Cumulus Resort Eden

Paratiisikatu 2, 37120 Nokia
Ajanvaraus puh. 020 703 2510

nokia@edenseva.i

Eden’s Eva Spa
Kylpylähotelli Cumulus Resort Aulanko
Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna

Ajanvaraus puh. 020 703 2512
aulanko@edenseva.i

TILAA LAHJAKORTIT JA TUOTTEET NETISTÄ:
www.verkkokauppaedenseva.i

Löydät meidät myös Facebookista facebook.com/Medexbeautyclinic


