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Det bedste af det bedste er kort sagt, hvad Quintenstein tilbyder. 
Hudpleje til den krævende kvinde, der ønsker noget specielt og 
unikt. Produceret under største bevågenhed og sammensat af de 
allerfi neste ingredienser og komponenter - nøje afbalanceret for at 
opnå følelsen af smuk og velplejet hud...

Creme Cypresse Special
Til fugtfattig og sart hud. Med essentiel olie fra Cypresse.
Cream Cypresse Special beskytter huden mod blandt andet forurening og de 
farlige UV-stråler. Huden bevares smuk og levende.

Equendio Cream Special
Til tør og følsom hud. Velegnet til meget tørre hudtyper.
Denne specielle, eksklusive, beskyttende creme er til kvinden, der ud over at be-
skytte sin hud, også ønsker at pleje huden. Med indhold af bl.a. Vitamin E, F og A 
sørger denne creme for optimal pleje af huden. 

Cream Osmolair Special
Til fedtet og kombineret hud. Let og fl øjlsblød.
Produceret efter højeste standard. En nøje sammensat kombination af bl.a. myrra 
og andre aktive ingredienser sikrer den absolut højeste effektivitet. Beskytter mod 
UV-stråler og frie radikaler.

DAGCREMER

Lavendula Cream Special
Til fugtfattig og sart hud. Med essentiel olie fra Lavendel.
En meget speciel, fl øjlsblød natcreme med specifi kke egenskaber, der som ekstra 
stimulans underbygger brugen af dagcreme. 

Exoliere Cream Special
Til tør og følsom hud. Velegnet til meget tørre hudtyper.
Til forebyggelse mod ældning af huden. I fremstillingen af Exoliere Cream Special 
har MEDEX lagt hele sit kendskab og al sin viden. Cremen giver vished om, at huden 
bevares smuk og smidig.

Cream Triticum Special
Til fedtet og kombineret hud. Let og silkeblød.
En velgørende aktiv natcreme der indeholder de fi neste ingredienser i nøje 
afbalancerede forhold. Sikrer en luksuriøs følelse af smuk og velplejet hud og 
genopretter fugtbalancen i huden.

NATCREMER

Masque Myrrha Special
Til alle hudtyper. Velegnet til sart og følsom hud. Masken er seriens unikke højdepunkt. 
Kombinationen af collagen, myrra og quercus ekstrakt er usammenlignelig på det kos-
metiske felt. Denne maske giver sammen med øjenmaske og afslutning med »Aqua 
Rosa de MEDEX« et øjeblikkeligt og imponerende resultat.

Avosten Eye Mask
Øjenmaske til alle hudtyper. Med synergistisk mikstur.
En kombination af avokado, quercus og bukkehorn ekstrakt giver masken en sådan 
effektivitet og kraft, at man allerede efter brug 1. gang vil kunne se, at huden omkring 
øjnene er forbedret, føles mere glat og blød. Fine linjer udviskes.

MASKER
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Lait Elure Special
Rensemælk til sart hud. Særlig velegnet til fugtfattig og 
tør hud. Lait Elure Special er til kvinden, der har opdaget, 
at afrensning kan være mere end blot at rense huden. 
Afrensning med aromatiske olier beriget med vitaminer er 
fundamentet i unik hudpleje.

Lotion Fragilis Special
Skintonic til sart hud. Velegnet til fugtfattig og tør hud.
Regelmæssig brug af Lotion Fragilis Special efter afrensning 
med Lait Elure Special sikrer pleje af selv den mest proble-
matiske hud.

Aqua Rose de MEDEX Special
Original rosenvand til sart hud. Opfriskning til alle hudtyper.
Rosenvand har altid været kendt som værende mild og blød-
gørende. Rosenvand er kostbar, men der fi ndes heller ikke 
noget bedre. Opfrisker huden, giver den ny energi, kraft og 
vitalitet. Anvend Aqua Rose de MEDEX mindst 1 gang om 
ugen.

Actiprotin
Til poser under øjnene og »kragetæer«.
Uanset alder er det uundgåeligt, at en stressende hverdag, 
en eksklusiv middag eller rejser efterlader synlige trætheds-
tegn som fx poser under øjnene. Actiprotin Special er et 
uundværligt supplement til den aktive, travle kvinde, som 
ønsker et levende og attraktivt udseende.

Gel de Calendula
Til følsom og sart hud. En mild hydro-gel.
Genopbyggende og blødgørende egenskaber. Myrra, gin-
seng og calendula (morgenfrue) gør denne gel til en ’Spe-
cial’ gel. Til kvinden der ønsker at opnå det optimale og 
foretrækker en transparent gel frem for en natcreme.

Bio Expur Peeling Special
Til tør og sart hud. Essentiel biologisk peeling til huden.
Navnet ’Bio Expur Peeling Special’ indeholder ordet ’Bio’, 
fordi peelingen er en enzympeeling, og ordet ’Special’ fordi 
kornene er sammenklumpede dybhavsalger, der let knuses 
ved tryk. Alger har en positiv indfl ydelse på hudens tilstand. I 
stedet for at angribe huden med almindelige slibende pee-
ling forbedres huden på en blid og naturlig måde.

ØJENGEL, GEL & PEELING

RENSEMÆLK, SKINTONIC & 
ROSENVAND

Neuropeptide
»Til ældet, sensitiv og/eller stresset hud«
Ampuller Neuropeptide er et unikt og avanceret kurpro-
dukt, som har en markant og positiv effekt på hudens ner-
veceller, der bliver stimuleret til at transportere nødvendige 
stoffer som keratin op til overhuden samt styrke elastin og
kollagen fi bre i det underliggende væv. Genopretter hudens
struktur og gør huden modstandsdygtig.

AMPULLER
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