
MEDEX
skincare for men

Den ultimative hudpleje til mænd                  
   - som ved, hvad de vil ha’!



»MEDEX FOR MEN« 
HJEMMEPLEJE
Til din daglige hudpleje og fortsatte behandling 
anbefaler din hudterapeut dig at bruge følg-
ende produkter til hjemmebehandling. Produk-
terne anvendes efter terapeutens anvisninger...

CLEANSING GEL (dag og nat)
Slut med vand og sæbe! Denne sæbefri, dybderensende 
vaskegel er første trin i den dalige hudpleje. Efterlader huden 
ren og blød. Velegnet til alle hudtyper
Anvendes dagligt til at fjerne overfladisk snavs.

AFTER SHAVE BALSAM
En alkoholfri og beroligende balsam til brug efter barbering. 
Særlig velegnet til »skægpest« og sart, følsom hud. Er rig på 
beroligende ingredienser bl.a. troldnød og allantoin. Fjerner den 
brændende følelse efter barbering og virker desinficerende og 
fugtgivende. 
Anvendes straks efter barbering.

PROTECTIVE NOURISHING GEL (dag)
Velegnet som beskyttelse af huden mod den udtørring der opstår 
ved ophold i fx. kontorer og butikker, hvor huden påvirkes af 
edb-skærme, neonlys og aircondition, som er faktorer der ælder 
huden hurtigere end normalt. En daggelé der udover at virke 
beskyttende også er fugtgivende. Optages øjeblikkeligt af huden. 
Huden føles glat og smidig. Indeholder honning og vitamin E. 
Anvendes om morgenen efter AFTER SHAVE BALSAM.

ACTIVE NOURISHING GEL (Nat)
En nærende, fugtgivende og genopbyggende gelé, der 
forbedrer cellefornyelsen og stabileserer hudens fugtbalance. 
Indeholder bl.a hvede-protein og vitamin E. 
Anvendes om natten efter Nourepair Gel.



NOUREPAIR GEL (dag og nat)
Giver huden en naturlig glød og glans. Indeholder bl.a. 
kamille, gele royal, aloe vera og vitamin E. Allerede efter få 
ugers brug vil man opdage, at huden virker mere rolig, og der 
er indtrådt en væsentlig forbedring. Aktiverer celledannelsen 
og øger iltoptaggelsen i huden, hvilket forbedrer og 
reducerer begyndende rynker og grove porer.
Anvendes under dag- og/eller natgelé. Kan evt. anvendes 
som kurprodukt.

GENTLEMAN’S DEODORANT
Denne deodorant er effektiv, hudvenlig, har en god, maskulin 
duft og er specielt fremstillet til mænd. Giver en følelse af 
friskhed og man føler tør og velduftende.

GENTLEMAN’S EXCLUSIVE EDT
En maskulin, udsøgt og uimodståelig velduftende Eau de 
Toilette. Giver en følelse af velvære og danner enhed med 
den totale Medex herreserie.

PURUS MASK (dag og nat)
Purus Mask er en usynlig gel-maske, der virker rensende, 
desinficerende og fugtstabiliserende ved fedtet og uren 
hud. Anvendes ca. 1 gang ugentligt efter Cleansing Gel. 
Masken hviler på huden i ca. 15 min. og fjernes herefter 
med lunkent vand. Kan også anvendes dagligt i et tyndt 
lag under dag- eller nat gel. 
Anvendes efter anbefaling og behov.

FRAGILE/SOFTLY (se separat brochure)
• Creme Fragile Legere • Creme Fragile Grasse
• Masque Fragile • Gel Fragile • Lait Fragile • Eau Fragile

ACTIPROTIN (dag og/eller nat)
Et opstrammende serum som er rettet mod poser under 
øjnene samt grove porer og en ødelagt hudstruktur. Få 
dråber påføres lokalt eller i hele ansigtet. Anvendes under 
dag- eller natcreme.



Hudpleje er ikke længere KUN for kvinder - fl ere og 
fl ere mænd plejer også deres hud. Mandens hud er 
tykkere end kvindens, hvorfor rynker viser sig senere 
hos manden. Til gengæld er rynkerne i mandens hud  
ofte dybere og mere markante, derfor er det vigtigt 
for mænd at være på forkant og forebygge denne 
ældningsproces i god tid.

»Medex for Men« er medicinal hudpleje af højest op-
nåelig produktkvalitet og specielt udviklet til mandens 
hud. Produkterne er udviklet af egne forskere på eg-
et laboratorium, hvor kun de fi neste ingredienser be-
nyttes. 

De aktive og terapeutiske komponenter sikrer en
næringsgivende, fugtighedsbevarende og genop-
byggende pleje af mandens hud. Produkterne har
en lækker maskulin duft og giver huden en vidunder-
lig fornemmelse af velvære. Blot 10 minutters daglig
hudpleje holder huden fl ot hele livet igennem!

Medex føres og forhandles udelukkende af 
professionelle kosmetologer og hudterapeuter.


