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Näkyviä tuloksia 
Medex-menetelmin

Medex-ihonhoitotuotteet  
tarjoavat näkyviä tuloksia ihon  

eri ongelmiin ja ikääntymismuutoksiin.  
Tuotteiden teho perustuu hollantilaisten  

biokemistien ja farmakologien pitkäjänteiseen  
tutkimustyöhön, tuotekehitykseen ja luonnon- 

mukaisiin raaka-aineisiin. Noudattamalla  
Medex-menetelmiä aktiiviset ainesosat  
ja tehoaineet pääsevät vaikuttamaan  

ihon syvimpiin kerroksiin.

• Testatut ja turvalliset tehoaineet

• Ei eläinkokeita

• Luonnonmukaiset raaka-aineet

• Tuotekehityksen lähtökohtana on herkkä iho
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Opas ihonhoitoon

Ole oma kotikosmetologisi

Medex auttaa sinua saavuttamaan parhaat tulokset  
ihosi hoidossa. Ihosi ei ole vain kuiva tai rasvainen, vaan  

sillä on muitakin ominaistarpeita. Se voi olla esimerkiksi herkkä 
tai ärtynyt, veltostunut, punoittava tai harmaa ja väsynyt. Oikein 

valitut hoitovoiteet auttavat sinua kotihoidossa, joten tee 
kosmetologisi kanssa oma Medex ihonhoito-ohjelma.  

Näin ehkäiset ikääntymismuutoksia ja autat ihoasi  
pysymään hehkuvana ja elinvoimaisena.
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Opas ihonhoitoon

Puhdista
Ihon puhdistaminen on kauneudenhoitosi perusta. Medex- 

puhdistus vahvistaa ihosi luonnollista suojausta ja auttaa ihoasi 
vastaanottamaan sille tärkeitä aineita. Medex-puhdistus ei vain poista 

likaa ja meikkiä iholtasi, vaan tasapainottaa ihosi pH-arvoa ja avaa  
ihohuokosia, jotta hoitovoiteiden tehoaineet pääsevät imeyty- 

mään ihosi syvempiin kerroksiin. 

Kosteuta ja suojaa
Taistelussa ihon ikääntymistä vastaan tärkeimmät keinot  

ovat kosteutus ja suojaus. Iho on päiväsaikaan alttiina keinovalolle,  
auringonsäteilylle, lämpötilan vaihteluille, pölylle ja saasteille. Medex- 

päivävoiteet suojaavat, kosteuttavat ja pitävät ihosi sileänä.  
Valitse herkälle silmänympärysiholle oma hoitovoide

Ravitse
Yö on parasta aikaa ravita ja uudistaa ihoa. Medex-yövoiteet ovat  

tehokkaita ja elvyttäviä. Valitse omaa ihotyyppiäsi vastaava yövoide. 

Ennaltaehkäise ja korjaa
Joskus perushoito ei riitä pitämään ihoasi hyväkuntoisena.  

Veltostunut iho, maksaläiskät, couperosa tai stressaantunut, ärtynyt  
iho tarvitsevat erityistä huolenpitoa. Valitse kosmetologisi kanssa ihollesi  

sopiva Medex-erityisvoide tai kuuriluontoinen seerumi tai naamio.
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Medex Professional
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Medex Professional

Puhdistusmaidot ja -öljyt
Päivittäiseen käyttöön, puhdistaa hellävaraisesti ja tasa- 

painottaa ihon pH-arvoa. Valitse ihollesi sopiva tuote.

Ablutio Milk
Puhdistusmaito herkälle, epä- 
puhtaalle, rasvoittuvalle iholle.  

Sisältää tyynnyttäviä öljyjä ja rau-
hoittavaa kamomillaa. Sopii myös 

akneiholle. 125 ml

Lait Hydermios
Puhdistusmaito kuivalle,  

ikääntyneelle iholle. Sisältää  
rauhoittavia öljyjä ja luonnon  
raaka-aineita kuten vahvista- 

vaa hamamelista. 125 ml

Hydrophilic Oil
Pehmeä puhdistusöljy herkälle, 

veltostuneelle iholle. Sisältää bio- 
aktiivisia öljyjä, luonnon E-vitamiinia 

ja verenkiertoa virkistäviä phytostero- 
leja. Hiero iholle kuivana, kostuta 

sormet ja jatka pyörittelyä.  
Huuhdo vedellä.125 ml

Lait Exfoliante
Kevyt kuorintamaito kaikille  
ihotyypeille. Sisältää kuorivia  

silikonirakeita ja mietoja kasvisöljyjä, 
E-vitamiinia sekä ihoa rauhoittavaa 

calendula officinalis -uutetta.
Hajusteeton.150 ml

Kasvovedet
Medex-kasvovedet tasapainottavat ihosi pH-arvoa  

ja antavat luonnollista suojaa. Käytä päivittäin.

Lotion Hydermios
Kasvovesi kuivalle ja herkälle  

iholle. Sisältää hamamelis-uutetta 
ja luonnon maitohappoa, joka tasa- 

painottaa ihon pH-arvoa ja  
vahvistaa sen luonnollista  

suojaa. 125 ml

Lotion Humedios
Tasapainottava kasvovesi ras- 

vaiselle iholle. Pitää ihon puhtaa- 
na ja estää ihon liiallista talineritystä. 
Sisältää luonnon maitohappoa, joka 

vahvistaa ihon luonnollista  
suojaa. 125 ml
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Medex Professional

Kuorinta ja syväpuhdistus
Syväpuhdista ja kuori ihosi kerran viikossa. Kuorinta virkistää ja poistaa  

kuolleen pintasolukon, jotta tehoaineet pääsevät imeytymään ihohuokosiin.

Deep Clean
Syväpuhdistushoito kaikille  
ihotyypeille. Sisältää mm. 

luonnon kamomillauutetta ja 
puhdasta meri-levää, joka 

tekee ihon sametin- 
pehmeäksi. Tasapainottaa 

ihon pH-arvoa. 100 ml

Bio Soft Peeling
Hellävarainen biologinen  

entsyymikuorinta. Rakeeton 
kuorinta, joka tekee ihosta 

puhtaan, sileän ja pehmeän. 
Edistää ihon uusiutumista. 

50 ml

Päivävoiteet
Kosteuttaa ja suojaa ihosi  

ulkoisilta ärsykkeiltä.

Protective Hydermios
Ravitseva ja suojaava päivävoide. 
Sisältää useita eri kasviuutteita ja  

puhtaita öljyjä. Auttaa ihoa suojau- 
tumaan kuivalta huoneilmalta,  

sisältää UV-suojan. 50 ml

Papaya Day Cream
Kuivan ihon kosteuttava päivävoide. 
Sisältää rauhoittavia öljyjä, papaija- 
uutetta ja kosteutta sitovia aines-
osia. Suojaa UV-säteilyltä. 50 ml

Eugentic Day Cream
Normaalin ja aran ihon päivävoide. 
Puhtaiden raaka-aineiden ansiosta 
voide sopii myös erittäin herkälle 
iholle. Sopii meikin alle, sisältää 

UV-suojan. 50 ml

Cream Humedios
Sekaihon ja rasvaisen ihon 

päivävoide. Kosteustasapainoa 
parantava vaikutus. Sopii  

kosteusvoiteena myös  
akneiholle. 50 ml

Anti-Oxidant  
Prepare Foam

Helppo ja kätevä kuorinta-
aine, joka saa ihon raikkaan 

näköiseksi. Sopii viikoit-
taiseen käyttöön. Sis. 

hedelmähappoa. 100 ml

a-Hycid gel 10 %
Hedelmähappokuorinnalla  

on positiivinen vaikutus 
ikääntyvälle ja ongelmaiholle. 
Geeli vaikuttaa tehokkaasti 
iho-ongelmiin, ja iho tulee 

kuorituksi tehokkaasti.  
50 ml
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Medex Professional

Yövoiteet
Yöllä ihosi uusiutuu. Edistä ihosi työtä tarjoamalla  

ihollesi oikeat hoitovoiteet ja tehoaineet.

Purus Night Cream
Ravitseva, rauhoittava yövoide herkälle 
iholle. Tukee ihon uusiutumista ja korjaa 
kosteustasapainoa. Sisältää luonnollisia 
mirha- ja kamomillauutteita. Tulokset nä-
kyvät jo 7 päivän käytön jälkeen. 50 ml

Iso Hydermios
Tehoyövoide kuivuneelle iholle.  

Ravitsee ja jouduttaa ihon uusiutumista  
ja kiinteytymistä. Sisältää centella asiatica 

-tiikeriruohouutetta, joka aktivoi ihon
kollageenituotantoa. 50 ml

Re-genesis Cream
Ikääntyvän ihon yövoide.

Ravitseva ja uudistava voide, joka
vahvistaa ja parantaa ryppyisen

ihon kimmoisuutta. 50 ml

Papaya Night Cream
Kimmoisuutta lisäävä yövoide

kuivalle iholle. Medexin mullistava
keksintö Tinticosyn® vaikuttaa

ihoon nuorentavasti. 50 ml

Creme de Réveil
Kantasoluvoide ikääntyneelle iholle.  

Anti-Aging yövoide, joka stimuloi side 
-kudossolujen ja epidermiksen sarveis- 
ainesolujen vuorovaikutusta. Vahvistaa 

ihoa ja vähentää juonteita. 50 ml

Cream Desensible
Herkän, punoittavan ja ärtyneen ihon 
yövoide. Voide vaikuttaa parantavasti 

vaurioituneeseen, herkkään ja  
kutiavaan ihoon. 50 ml 
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Medex Professional

Erityisvoiteet

Actiprotin
Ikääntymistä ehkäisevä geeli. 

Sisältää centella asiatica ja quercus- 
meristeem -kasviuutteita, E-vitamiinia 
sekä daucus carota sativaa, joka on 
retinolin luonnollinen lähde. Poistaa 
silmäpusseja ja ryppyjä, parantaa  

ihovaurioita. 30 ml

Gelée Royale Gel
Ikääntyvän ihon korjaava geeli.  

Tukee solun aineenvaihduntaa, teho- 
kas ryppyjen, arpien ja huonontuneen 

verenkierron hoidossa. Voit käyttää 
 kuuriluontoisesti yhdessä Actiprotin- 

geelin kanssa. 50 ml

Gel de Liposome
Kosteuttava geeli kuivalle   

iholle. Sisältää lipomoseja, jotka  
parantavat ihon kosteustasapainoa 
 ja ehkäisevät ihon ennenaikaista  

ikääntymistä. 50 ml

Vital Renew
Kiinteyttävä sidekudosvoide  

veltostuneelle iholle. Sisältää mäki- 
kuisma- ja geraniumöljyä, luonnollista 
E-vitamiinia ja hevoskastanjauutetta. 

Ihoa voimistava ja elvyttävä
vaikutus. 100 ml

Vital Recover K
Korjaava tehovoide. Tämä  

tehokas voide sisältää arnicaa,  
kamomillaa sekä A- ja E-vitamii- 

neja. Rauhoittaa ja korjaa 
 ihoa. 100 ml

Albapearl
Tasoittava voide pigmentoi- 

tuneelle iholle. Saa ihon näyttä- 
mään vaaleammalta ja tuntumaan  
pehmeämmältä. Merkittävät vaiku- 

tukset näkyvät kuuden viikon  
käytön jälkeen. 150 ml

Medex 
Causaal Deodorant

Pitää tuoksut poissa jopa viikon. Tuote 
on alumiiniton, joten se ei tuki huokosia. 
Sisältää yli 20 eri luontaista ainesosaa, 

joilla on hajua poistava vaikutus.  
Käytä 1-2 kertaa viikossa.

Medex 
Hand & Body Cream

Silottava käsivoide. Tekee ihosta  
pehmeän ja joustavan tuntuisen. Voide 
antaa jopa yli 8 tunnin suojan, koska 
voiteen koostumus aktivoi ihon omia 

suojaavia keramideja. 100 ml
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Medex Professional

Silmänympärysten hoito
Iho on silmien ympäriltä herkkä ja ohut, joten  

ikääntymisen merkit näkyvät ensin silmien alueella.

Crème 
pour les Yeux

Kiinteyttävä silmänympärys- 
geeli. Sisältää tehokasta Tinticosyn®- 

uutetta, joka kiihdyttää ihon kolla- 
geenituotantoa. Sopii myös  

herkkäsilmäisille. 15 ml

Hydermios 
Eye & Neck Cream
Kosteuttava ja rauhoittava  

voide kaulalle ja silmien ympärille.  
Sisältää rauhoittavia öljyjä ja levä- 

uutteita. Tehoaa hyvin iholla näkyviin 
ikääntymiseen merkkeihin. 50 ml

Naamiot
Naamio kerran viikossa on bonus ihollesi. Tarvitseeko ihosi  
lisää kimmoisuutta, kosteutta, tasoitusta tai puhdistusta? 

Face Lift Mask
Kiinteyttävä naamio. Sisältää  

Tinticosyn®-uutetta, joka vahvistaa ihoa 
kiinteyttävän kollageenin tuotan- 

toa. Kiihdyttää ihon uusiutumista ja 
tukee kosteustasapainoa. 50 ml

Transparent Collagen Mask
Kollageeninaamio meikin alle. Ihoon 

jätettävä näkymätön naamio. Voit käyttää 
yövoiteena tai päivällä meikin alla.  

Vinkki: levitä alle Actiprotin-voidetta  
tehostamaan vaikutusta. 50 ml

Vitalis+Mask
Elvyttävä ja rauhoittava naamio  

kaikille ihotyypeille. Sisältää vehnäpro- 
teiineja, jotka estävät ihoa kuivumiselta, 

ravitsevat ja tuovat iholle uutta  
joustavuutta. 50 ml
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Medex Professional

Medex-seerumit
Tehohoitoa sinulle, joka etsit vaihtoehtoa kauneuskirurgialle. Ainutlaatuisen koostumuksen  
ansiosta seerumien tehoaineet imeytyvät hyvin. Voit käyttää eri seerumeita sarjahoitona.

Serum 
10.5 Arnyligine

Kiinteytä ihoasi ilman pistoksia.  
Seerumissa on 10 % Argirelinea  
ja 5 % Inylinea, jotka yhdessä  

rentouttavat ihon lihaksia. Ennalta- 
ehkäisee ja tasoittaa nauru-  

ja ilmeryppyjä. 20 ml

Nano Emulsion  
– Vit. C/E & Q10

Korjaa ikääntymisen jälkiä.  
Stressaantuneelle iholle, sairauden  

jälkeen, maksaläiskiin tai kun iho kaipaa 
erityishuomiota. Vilkastuttaa  

verenkiertoa ja neutraloi haitallisia 
 radikaaleja. 20 ml

Serum 
”Phyto Hormones”

Tasoittaa juonteita. Sisältää 
kasvuhormoneja, hyaluronihappoa 
sekä mm. euroopanpyökkiuutetta. 

Erinomainen kuivalle, epätasaiselle ja 
harmaalle iholle. 20 ml

Highly Concentrated 
B5 vit. + Albizia extract

Moniongelmaisen ihon tehohoito. 
Kun ihoasi vaivaa pienet näppylät,  

maksaläiskät, suurentuneet 
huokoset, tummat silmänaluset, 

ärtyneisyys tai kuivuus. 20 ml

Concentrated 
Stam Cell Serum
Kantasoluseerumi ihon  

kiinteytykseen. Sisältää mm. Argan- 
uutetta, joka lisää ihon kiinteyttä. Sopii 

erityisen hyvin ikääntyneelle ja  
veltostuneelle iholle. 20 ml

Serum Lumiére
Seerumi auttaa pitämään ihon  

ylimpien kerrosten kosteustasa- 
painon optimaalisena, saaden  

ihon pinnasta pehmeän ja  
paremman. Sis.hyaluroni- 

happoa. 20 ml
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Quintenstein

Aromaattista tehohoitoa ihollesi

Quintenstein-tuotesarjassa yhdistyvät  
aromaattisten öljyjen ja vitamiinien elvyttävät  
vaikutukset. Tuotteet sopivat päivittäiseen  
käyttöön, mutta myös kauneuskirurgisten  

toimenpiteiden jälkihoitoon.
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Quintenstein

Puhdistus

Lait 
Elure Special 

Kuivan ja elottoman  
ihon puhdistukseen. Sisäl- 
tää aromaattista kehäkukka 

-uutetta ja elvyttävää 
E-vitamiinia. 150 ml

Lotion 
Fragilis Special 

Herkän ihon rauhoittava 
kasvovesi. Sisältää gerani- 

umia, jolla on antiseptinen ja 
ihon pH-arvoa tasapainot- 

tava vaikutus. 150 ml

Aqua 
Rosa Special 

Elvyttävä ruusuvesi  
herkälle iholle. Damaskos- 
ruusua sisältävä kasvovesi 
pehmentää ja tekee ihosta 

joustavan. 150 ml

Bio Exqur 
Peeling Special

Biologinen kuorinta kuivalle ja 
herkälle iholle. Sisältää rauhoit- 
tavaa ylang ylang -öljyä ja pieniä 

murskattuja levärakeita, jotka 
pehmentävät ihoa. 50 ml
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Quintenstein

Päivävoiteet

Cream 
Cypresse Special 
Herkän ja kuivan ihon  

kosteusvoide. Sisältää syp- 
ressiuutetta, joka supistaa 

pieniä verisuonia ja vähentää 
punoitusta. 50 ml

Equendio 
Cream Special 

Ravitseva hoitovoide kuivalle 
iholle. Sisältää uudistavaa 

Pro-A -vitamiinia sekä  
antioksidanttista E- ja F- 
vitamiinia. Ylang ylang  
rauhoittaa ihoa. 50 ml

Cream 
Osmolair Special  
Päivävoide rasvaiselle ja  

sekaiholle. Hillitsee ihon liial-
lista talin tuotantoa kuivatta-

matta ihon pintaa. Mirha-uute 
suojaa ihoa vapailta  
radikaaleilta. 50 ml

Gel de 
Calendula Special

Kosteuttava geeli.  
Sopii herkällekin iholle,  

tekee ihosta joustavan ja  
pehmeän. 50 ml

Yövoiteet

Lavendula 
Cream Special 

Kuivuneen ihon rauhoittava yövoide. 
Laventeliuute rauhoittaa ihoa ja  
kiihdyttää solutoimintaa. E- ja F- 

vitamiinit antavat energisen  
ulkonäön. 50 ml

Exoliere 
Cream Special

Ihovaurioita parantava yövoide. Sisältää 
aromaattisia öljyjä, jotka stimuloivat ihoa, 
jolloin kosteus varastoituu ihon ylempiin 

kerroksiin ja saa ihon tuntumaan  
joustavalta. 50 ml

Cream 
Triticum Special 

Rasvaisen ja sekaihon kosteut- 
tava yövoide. Ravitseva voide, joka  

ei kuitenkaan jätä ihoa  
rasvaiseksi. 50 ml

Avostem 
Eye Mask Special

Virkistävä silmänympärysnaamio. 
Avokadoöljy ja F-vitamiini stimuloivat ja 

kosteuttavat ihoa, rohtosarviapila  
parantaa ihon aineenvaihduntaa.  

Kaikille silmänympärysihon  
ongelmille. 15 ml

10 % Argireline  
Eye Cream

Pieniä lihaksia silmien ympärillä  
rentouttava silmänympärysvoide. 
Vähentää ryppyjen ilmenemistä  
ja silottaa ikääntyvää silmän- 

seutua. 30 ml

Silmänympäryshoito
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Josephine van Steinborg

Ihon ikääntymisen hidastamiseen

Ylellinen Josephine van Steinborg -hoitosarja on kehitetty  
ikääntyvälle iholle. Tuotteet sisältävät ikääntymistä ehkäiseviä  

raaka-aineita kuten ihon kimmoisuutta lisäävää kaviaariuutetta,  
Tinticosyn®-uutetta ja hyaluronihappoa. Nämä Anti-Aging 

-tuotteet sopivat kaikille ikääntyville ihotyypeille.
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Ylellinen Josephine van Steinborg -hoitosarja on kehitetty  
ikääntyvälle iholle. Tuotteet sisältävät ikääntymistä ehkäiseviä  

raaka-aineita kuten ihon kimmoisuutta lisäävää kaviaariuutetta,  
Tinticosyn®-uutetta ja hyaluronihappoa. Nämä Anti-Aging 

-tuotteet sopivat kaikille ikääntyville ihotyypeille.

Päivä- ja yövoiteet

Crème de Caviar
Kosteuttava ja ravitseva päivä- 

 ja yövoide. Sisältää kaviaariuutetta.  
Pakkaukseen kuuluu kaksi ampullia, 
jotka sisältävät Tinticosyn®-uutetta.  

50 ml + 2 x 5 ml

Crème de Caviar Forte
Kuivan ihon kosteuttava ja suojaava 
päivävoide. Sisältää kaviaariuutetta. 

Pakkauksen ampulleissa ihon elastisuutta 
lisäävää Tinticosyn®-uutetta.  

50 ml + 2 x 5 ml 

Beau Relax
Korjaava päivävoide. Sisältää  

hyaluronihappoa ja vihreää levää.  
Rentouttaa kasvojen lihaksia ja  
lisää ihon elastisuutta. 50 ml

Josephine van Steinborg

Puhdistus

Lait de 
Caviar Emollient

Pehmittävä puhdistusemulsio.  
Sopii kaikille ihotyypeille, rikastettu 

kaviaarilla. 125 ml

Caviar 
Balancing Lotion

PH-arvoa tasapainottava kasvovesi.  
Sisältää kaviaaria. 125 ml

Caviar 
Peeling 2-Minutes

Syväpuhdistava kaviaarikuorinta.  
Sisältää hellävaraisesti kuorivia silikoni-

helmiä. Tasapainottaa ihon 
pH-arvoa. 100 ml

Caviar Eye 
Lift Emulsion

Rentouttava kaviaari-emulsio. 
Poistaa turvotusta ja silottaa  
herkästi rypistyvää silmän- 

ympärysihoa. 30 ml

Masque 
Caviar Liquide

Hyaluronihappoa sisältävä  
kaviaarinaamio. Kosteuttaa,  
silottaa ryppyjä ja lisää ihon  

elinvoimaisuutta. Kuitukangas- 
naamio 1 kpl/pkt.

Naamiot ja silmänympäryshoito
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Medex for Men

Ihonhoitosarja miehille

Miehen iholla ikääntymisen merkit näkyvät  
myöhemmin kuin naisilla. Miehen iho on kiinteä,  
mutta kun rypyt ja juonteet ilmaantuvat, niitä on  

vaikeampi poistaa. Siksi ennaltaehkäisy on tärkeää.  
Medex on kehittänyt miehille ihonhoitosarjan, joka  

auttaa ihoa säilyttämään kosteustasapainonsa  
ja ylläpitämään solun aineenvaihduntaa.
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Miehen iholla ikääntymisen merkit näkyvät  
myöhemmin kuin naisilla. Miehen iho on kiinteä,  
mutta kun rypyt ja juonteet ilmaantuvat, niitä on  

vaikeampi poistaa. Siksi ennaltaehkäisy on tärkeää.  
Medex on kehittänyt miehille ihonhoitosarjan, joka  

auttaa ihoa säilyttämään kosteustasapainonsa  
ja ylläpitämään solun aineenvaihduntaa.

Medex for Men

Medex for Men -sarjan tuotteet

Cleansing Gel
Tehokkaasti puhdistava geeli, 
 joka ehkäisee talineritystä.  

100 ml

Protective 
Nourishing Gel

Kosteuttava päivävoide,  
sisältää UV-suojan. 100 ml

Nourepair Gel
Hoitogeeli, joka ylläpitää  

solun aineenvaihduntaa ja  
hapensaantia. 100 ml

Active 
Nourishing Gel

Ravitseva yövoide, joka  
säilyttää ihon kosteus- 

tasapainon. 100 ml

After 
Shave Balsam

Alkoholiton, desinfioiva ja  
kosteuttava balsami parranajon 

jälkeen. 100 ml
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Purus Acne

Erityishoitoa akneiholle

Purus Acne on kehitetty rasvoittuvalle  
epäpuhtaalle iholle ehkäisemään ja hoitamaan  
aknea. Tehokas mutta hellävarainen sarja sopii  

niin nuorelle iholle kuin aikuisiän akneiholle.
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Purus Acne on kehitetty rasvoittuvalle  
epäpuhtaalle iholle ehkäisemään ja hoitamaan  
aknea. Tehokas mutta hellävarainen sarja sopii  

niin nuorelle iholle kuin aikuisiän akneiholle.

Purus Acne

Purus Acne -sarjan tuotteet

Seratoxes Gel
Syväpuhdistava geeli  

rasvaiselle ja epäpuhtaalle  
iholle. 125 ml

Kerawash
Keralyyttinen puhdistus- 

geeli. Sisältää salisylihappoa,  
sopii epäpuhtaalle ja akne- 

iholle. 150 ml

Comedo Mutilat
Avaa, puhdistaa ja  

hoitaa ihohuokosten  
tukkeutumat. 50 ml

Purus Lotion
Antibakteerinen kasvovesi  

akneiholle. Desinfioi ja hoitaa  
märkäpäät ja herkät, kutiavat näpyt. 

Kuivattava vaikutus. 125 ml

Roxsalic Mask
Syväpuhdistava naamio  

epäpuhtaalle iholle, jolla on  
tukkeutuneita ihohuo- 

kosia. 50 ml

Purus Mask
Antibakteerinen Aloe Vera -naamio, 
joka rauhoittaa, kos-teuttaa ja peh-

mentää ihoa. Suo-sitellaan käytettäväksi 
Comedo Mutilat -hoidon tai vahauksen 
jälkeen. Sopii kaikille iho-tyypeille. 50 ml

Cream Humedios
Suojaava kosteusvoide. Sopii  

esimerkiksi aknehoidoista  
kuivuneelle iholle. 50 ml

Purus Night Cream
Syväpuhdistava naamio  

epäpuhtaalle iholle, jolla on  
tukkeutuneita ihohuo- 

kosia. 50 ml

Essential Oil Purus
Hoitoöljy rasvaiselle ja  

akne-iholle. Sisältää juniper-marjaa, 
ylang ylangia, kamomillaa  

ja limea. 5 ml
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Xenymphus

Vartalohoitotuotteet

Myös vartalosi iho kaipaa huomiota. Xenymphus- 
sarjan kylpytuotteet, kuorinnat ja vartalovoiteet sisältävät 

 tehokkaita luonnonuutteita, joilla on virkistäviä,  
rauhoittavia ja rentouttavia vaikutuksia.

Xenymphus-sarjan tuotteet

Bath 
Créme de Beauté

Kosteuttava kylpyvaahto. 
250 ml

Douche 
Scrub de Beauté 

Kevyesti kuoriva suihku-geeli. 
250 ml

Essential 
Regenerative Body Milk 

Ravitseva ja täyteläinen  
vartalomaito. 250 ml

Body 
Peeling Strong

Tehokas kuorintavoide  
koko vartalolle. 250 ml

Turvallista auringonottoa

Aurinko lämmittää, energisoi ja tuottaa  
kehollesi D-vitamiinia. Auringolla on myös haitta- 

vaikutuksia. UV-säteily kuivattaa, synnyttää pigmentti- 
muutoksia ja vanhentaa ihoa. Medex Sun with Sense  
-tuotteet ehkäisevät ja korjaavat auringon aiheuttamia  

vaurioita. Ne suojaavat ja auttavat ihoasi hyödyntämään  
auringonvalon terveellä tavalla.
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Myös vartalosi iho kaipaa huomiota. Xenymphus- 
sarjan kylpytuotteet, kuorinnat ja vartalovoiteet sisältävät 

 tehokkaita luonnonuutteita, joilla on virkistäviä,  
rauhoittavia ja rentouttavia vaikutuksia.

Sun with Sense

Turvallista auringonottoa

Aurinko lämmittää, energisoi ja tuottaa  
kehollesi D-vitamiinia. Auringolla on myös haitta- 

vaikutuksia. UV-säteily kuivattaa, synnyttää pigmentti- 
muutoksia ja vanhentaa ihoa. Medex Sun with Sense  
-tuotteet ehkäisevät ja korjaavat auringon aiheuttamia  

vaurioita. Ne suojaavat ja auttavat ihoasi hyödyntämään  
auringonvalon terveellä tavalla.

Sun Sensitive Skin
Herkän ihon aurinkosuoja,  

sisältää kemiallisen ja  
fysikaalisen aurinkosuojan.  

UV-suojakerroin 20.  
250 ml

Sun with Sense -sarjan tuotteet

Normal Skin
Normaalille, hyvin aurinkoa  

sietävälle iholle, sisältää  
kemiallisen ja fysikaalisen  
aurinkosuojan. UV-suoja- 

kerroin 15. 250 ml

High Protection
Lapsille ja erittäin herkkä- 

ihoisille, sisältää kemiallisen ja  
fysikaalisen aurinkosuojan. 

UV-suojakerroin 30.  
250 ml

After Sun
Viilentää ja ravitsee  
ihoa auringonoton  

jälkeen. 250 ml



Maahantuoja
Medex Cosmetics Oy

Asiakaspalvelu
Puh. 050 3838 560

asiakaspalvelu@medex.fi

www.medex.fi

Eden’s Eva Spa
Kylpylähotelli Rantasipi Eden

Paratiisikatu 2, 37120 Nokia
Ajanvaraus puh. 020 703 2510

Eden’s Eva Spa
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko

Aulangontie 93,
13210 Hämeenlinna

Ajanvaraus puh. 020 703 2512

Eden’s Eva Spa
Rantasipi Imatran Valtionhotelli

Torkkelinkatu 2, 55100 Imatra
Ajanvaraus puh. 020 703 2511

Medex Beauty Clinic
Stockmann Helsinki 7. krs

Aleksanterinkatu 52 B
00100 Helsinki

Ajanvaraus puh. 020 703 2513

Thann Shop & Day Spa
Stockmann Helsinki 7. krs

Aleksanterinkatu 52 B
00100 Helsinki

Ajanvaraus puh. 09 121 3847

www.verkkokauppaedenseva.fi •  Löydät meidät myös Facebookista


