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Til hver creme hører 2 stk. ampuller med enten stærk Tinticosyn eller Hyaluron.

Tinticosyn: Afhængigt af hvor meget din hud absorberer, kan ampullerne række til 10-20 behandlinger. Ved at anvende creme og ampul 
kombineret i en kur, kan du i et behandlingsforløb på 4-6 dage give huden en forstærket intensiveret behandling og dermed en hurtigere 
forbedring. For hver gang denne kombinationskur gentages, vil du mærke fantastiske resultater.

Hyaluronsyre: Behandling med hyaluronsyre er det bedste boost, du kan give din hud, og du vil omgående opnå en rynke-reducerende 
effekt og glat hud. (Tip: Du kan efter behov kombinere din behandling med en professionel Mesoterapi behandling). Til hver creme hører 20 
ampuller med hyaluron, som du, alt efter hvor meget din hud absorberer, kombinerer med cremen i en 4-6 dages kur. Har din hud brug for et 
ekstra boost, fås hyaluron ampullerne også særskilt i en lækker box med 9 stk. (Se side 16-17).

Umiddelbart efter kurprogrammet kan du se, hvordan din hud efter et par dage er synligt forbedret, og mængden af kollagen i din hud er 
øget.

Ampoules Tinticosyn og Hyaluron

Side:  Produktbeskrivelse

4  Crème de Caviar  
  Anti-Ageing Creme for normal hud

6  Crème de Caviar Forte 
  Anti-Ageing Creme for ekstrem tør hud

8  Beau Relax 
  Anti-rynke creme med Cell Relaxation Faktor har en specifik effekt 
  på de finere muskler i huden,  så ansigtet afslappes, huden glattes 
  og rynker reduceres.

10  Gelée d’Or 
  Guld-gel for ansigt og dekolleté

12  Caviar Eye-Lift Emulsion 
  Caviar-pleje til øjenomgivelserne

16  Ampoules Hyaluron 
  En boostende ampul-kur til fugtbalancen

18  Lait  de Caviar Emollient
  Caviar Balancing Lotion 
  Elegante renseprodukter med caviar

20  Ampoules de Caviar Supérieur 
  Virkestoffer af koncentreret caviar-ekstrakt

22  Masque Caviar Liquide 
  En fast maske med caviar og hyaluronsyre 
  for et forbløffende anti-age resultat
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„ D E T,  D U  F I N D E R  S M U K T, 
G Ø R  D I G  G L A D .

O G  P Å  E N  T R I S T  D A G 
V I L D U  M Æ R K E , 

H V O R D A N  E T  S M U K T 
O G  V E L P L E J E T 

U D S E E N D E  K A N  G Ø R E 
D I N  D A G  B E D R E “

En vidunderlig, kraftfuld, men også meget mild 
dag- og natcreme kombineret i én og samme creme.
Cremen er meget nærende, genoprettende (anti-
aging) og beskyttende, så du kan bruge cremen 
både om dagen og natten. Resultatet er en konstant 
smuk og velplejet hud med en „frisk“ teint. Alt det-
te takket være den innovative teknologi af Medex 
forskning og anvendelse af oprindelig stør caviar 
ekstrakt, som indeholder den mest effektive form 
for naturlige komplekser; såsom de essentielle ami-
nosyrer,  oligopeptider især, proteiner og essentielle 
sporstoffer.

Crème de Caviar
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Crème de Caviar
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Meget nærende og genopbyggende creme med 
beskyttende egenskaber og UV-filter.

Afrens først huden med „Lait de Caviar Emollient“ 
(side 19) og påfør cremen. 
Anvendes 2 gange om dagen: morgen og aften.

50 ml + 2 ampuller á 5 ml. Tinticosyn
(se vedlagte vejledning)



A
Denne creme har som udgangspunkt samme egenska-
ber som  Crème de Caviar“, men denne Forte-creme er 
meget fyldigere og mere kraftfuld. Da der er to typer 
„Crème de Caviar“, har du mulighed for at vælge den 
creme, der bedst passer til din hudtilstand og dine præ-
ferencer. Hvis du ønsker en luksuriøs, let creme vælg da 
„Creme de Caviar“, men har du en ekstrem tør hudtil-
stand, og du har brug for noget ekstra, skal du vælge
”Creme de Caviar Forte.“ Om vinteren - og/eller hvis du 
opholder dig udenfor – anbefaler vi ”Creme de Caviar 
Forte”. Om sommeren vil valget oftest falde på den let-
tere ”Creme de Caviar”. Begge cremer er tilført et særligt 
UV-filter i kraft af ”små perler”, som lægger sig beskyt-
tende oven på huden i stedet for at trænge ind i huden.

Crème de Caviar Forte

„Andre ser på mig med nye 

øjne, og jeg mærker deres 

overraskende blikke.

De vil næsten ikke tro, 

hvad de ser.

Jeg selv er den første til 

at anerkende mit nye, 

smukke udseende

Min udstråling og vitalitet 

mærkes både af 

mig selv og andre“ 

Min udstråling og vitalitet 
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„Andre ser på mig med nye 

øjne, og jeg mærker deres 

overraskende blikke.

De vil næsten ikke tro, 

hvad de ser.

Jeg selv er den første til 

at anerkende mit nye, 

smukke udseende

Min udstråling og vitalitet 

mærkes både af 

mig selv og andre“ 

Crème de Caviar Forte
 Meget kraftfuld og intensiv 24-timers creme til ekstrem tør 
hud. I de hårde vintermåneder er denne creme en nødven-
dighed. Både „Creme de Caviar“  og ”Creme de Caviar Forte” 
har en dejlig, diskret duft, ligesom begge cremer indeholder 
UV-beskyttende komponenter. Du vælger den creme, der 
passer bedst – alt efter årstid og hudtilstand.

50 ml + 2 ampuller á 5 ml. Tinticosyn
(se vedlagte vejledning)
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Beau Relax er en sanselig duftende, luksuriøs dag og nat 
creme med en meget stærk beroligende og udglattende 
effekt for den modne hud. Denne effekt er opnået ved 
brugen af Cell Relaxation Factor, som er  udviklet af Me-
dex Bio Science Cosmetics laboratorium og er et aktivt 
komponent udviklet fra en speciel grøn alge. Cremen har 
en specifik beroligende indflydelse („botox«-effekt“) på 
de finere muskler i huden, så grove furer og rynker ud-
glattes, men ansigtsudtrykkets karakteristik og naturlig-
hed bevares. 

Beau Relax

KVINDENDen kvinde, som dagligt 

bruger en halv time på 

hudpleje og hver sjette uge 

besøger sin kosmetolog, 

viser ved 35-års alderen 

en synlig forskel fra andre 

kvinder, og for hvert år 

bliver forskellen mere 

og mere tydelig…
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Beau Relax
Den mest vidunderlige creme der vil få din hud til at fremstå 
hud flot og glat. Den afslappende effekt kan med fordel kom-
bineres med den meget nærende og genoprettende virkning 
fra „Creme de Caviar“.

50 ml + 2 ampuller á 5 ml. hyaluronsyre
(se vedlagte vejledning)
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Gelée d’Or - guld-gelé for ansigt og dekolleté

En luksuriøs guld-gelé, som er specielt udviklet til underernæret og sart 
hud i ansigt og på dekolleté. Med kombinationen af caviar og 24 kt. guld 
er der tale om maksimal luksus kombineret med optimale plejeegen-ska-
ber fra bl.a. caviar, der er rig på essentielle aminosyrer, fedtsyrer, unikke 
oligo-peptider, proteiner og sporstoffer. Værdifuld næring til en moden og 
træt hud. Gelée d’Or giver en oplevelse af maksimal luksus.

Tip: Nyopståede linjer og fine rynker er lettere at behandle end gamle  
rynker og dybe furer. Begynd derfor tidligt med en god hudpleje!
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EEE„En kvinde forventes at gøre en masse for både samfundet, 
fællesskabet, karrieren og familien.

Når jeg køber Josephine van Steinborg, er det kun for mig. 
Emballagen er så luksuriøs, at det næsten føles syndigt.

Produkterne giver mig en vidunderlig følelse. 
Bare duften alene, hver eneste gang en behagelig følelse. 
Naturligt - blidt - og vidunderligt.

Jeg kalder det mit Gyldne Skrin, min egen lille hemmelighed. 
Jeg vil se godt ud, jeg vil bevare et ungt udseende.
Josephine van Steinborg har givet mig Gelé d’Or, en krukke fuld af guld.
Min hud bliver forkælet, jeg bliver forkælet.

Tid til mig selv, tid til pleje og indre ro.
Eksklusivt – luksuriøst – ekstravagant.
Jeg ser godt ud, og jeg føler mig godt tilpas.
Josephine van Steinborg får mig til at flirte med hele verden“.



Gelée d’Or
For optimalt resultat anbefaler vi, at geléen anvendes 2 gan-
ge dagligt, morgen og aften, i en behandlingsperiode på 4-6 
dage ad gangen. 

Til Gelée d’Or hører to stk. boostende hyaluron ampuller.

Tip: Hvis du skal ud, kan du give dekolleté-området lidt Gelée 
d’Or, som ud over at opstramme området også giver huden 
en fantastisk strålende effekt fra det fine guld.

50 ml + 2 ampuller á 5 ml.hyaluronsyre
(se vedlagte vejledning)

11



Som kvinde vil du gerne fortsætte med at se godt ud og for-
kæle dig selv med en luksuriøs og god hudpleje. Hænder, hals 
og øjne bliver først forrådt af alderstegn. En kvinde er, uanset 
alder, altid smuk og attraktiv, når den rigtige hudpleje anven-
des og et velplejet udseende bevares. Derfor skal man allerede 
i en ung begynde at pleje de sarte områder ved øjnene og på 
halsen ekstra godt. Ved at anvende Josephine van Steinborg 
allerede i en ung alder, kan slap hud og alderstegn udskydes 
væsentligt.

Caviar Eye-Lift Emulsion
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     Bekendelse fra en bevidst og kritisk forbruger

„Jeg bruger Josephine van Steinborg, som både er luksuriøst og ekstra-
vagant - på trods af at mine venner vil beskrive mig som sparsommelig 
og besindig, hvilket jeg også er.

For mig er det ikke noget problem at blive ældre - og små, fine linjer er en 
del af processen. 

Men jeg er en kvinde med feminine behov, som ikke ønsker synligt dybe 
furer og rynker – og slet ikke omkring mine øjne, som skal blive ved med 
at stråle og udstråle den, jeg er.

Josephine van Steinborg er en slags ven for mig. En ven, som hver eneste 
dag støtter, beskytter og er på min side“.



Caviar Eye-Lift Emulsion
For den sarte hud omkring øjnene og på halsen. 
„Caviar Eye Lift Emulsion“ med koncentreret caviar ekstrakt 
og neuropeptider. Revolutionerende komponenter, der ef-
fektivt reducerer ældningstegn omkring øjnene. Anvendes 
morgen og aften. Påfør et tyndt lag omkring øjnene til vip-
pekanten.

30 ml. pumpeflaske
(se vedlagte vejledning)
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Livet er...



En kvinde er en kvinde ... en kvinde.

Velplejet og tillidsfuld

med udstråling som en solstråle.

En stråle af sollys der skiller

sig ud fra mængden og lyser 

op mellem det grå.

Disse ampuller indeholder hyaluronsyre i den rette kon-
centration, og der findes intet bedre for din hud. Hyalu-
ron forekommer naturligt i huden, men produktionen 
svinder efter det 25 år, hudens spændstighed aftager 
og bliver tør og rynket. 

Såvel Hyaluron som Tinticosyn ampuller kan anvendes 
i kombination med alle Josephine-cremerne. Når man 
tilføjer ampuller i sin hudpleje, opnår man et mærkbart 
ekstra boost til den underernærede hud. Hyaluron am-
pullerne findes også i en eksklusiv box med 9 stk. á 5 ml.

Ampoules Hyaluron
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Ampoules Hyaluron
Indeholder hyaluronsyre med en stærk, 
boostende virkning.

Ampuller 9 x 5 ml

(Se vedlagte vejledning)
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En beroligende rensemælk beriget med caviar for alle 
hudtyper. Masseres blidt på huden med fugtede fingre. 
Anvend morgen og aften og afslut med  „Caviar balan-
cing lotion“.

En poresammentrækkende caviar-lotion til alle hud-
typer  og med en pH regulerende effekt. Påfør nogle drå-
ber på en vatrondel og anvend morgen og aften efter 
afrensning med „Lait de Caviar Emollient“ .

Lait de Caviar Emollient.

Caviar Balancing Lotion
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AAlmindelige renseprodukter fjerner 
typisk fedt, støv og overfladiske, gamle 
hudceller.

Men Josephine van Steinborgs 
renseprodukter gør mere end det. 

For også renseprodukterne er beriget med 
caviar, hvilket vil sige, at du allerede 
under afrensningen påbegynder din 
behandling.



Lait de Caviar Emollient Caviar Balancing Lotion
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Mild rensemælk med caviar for alle hudtyper.

Flakon med pumpe 120 ml.

En poresammentrækkende lotion med caviar 
og pH stabiliserende egenskaber for alle hudtyper.

Flakon med pumpe 120 ml.



Intensiv celle-regenererende ampul specielt udviklet til terapeu-
tisk behandling med Josephine Van Steinborg. Denne koncen-
trerede ampul indeholder betragteligt store mængder af caviar. 
Desuden er den beriget med specielle aminosyrer, som er særlig 
blødgørende for den tørre hud, som har været udsat for UV-strå-
ling. Dette gør ampul de Caviar Supérieur perfekt til forebyggel-
se af hudstress og irritation.

Ampoules de Caviar Supérieur

20

J
Jeg  e r  kv inde ,  og  j eg 
v i l  fo rb l ive  e t  mys te r ium.

Jeg  v i l  f l y t t e  b j e rge  i  k ra f t 
a f  min  pe r son l ighed  og  f e j l f r i e  hud . 

J eg  f å r  s tø t t e  f r a  a l t  de t  beds t e , 
og  j eg  ønske r  kun  de t  beds t e

Så ledes  v i l  min  a lde r  også
fo rb l ive  e t  mys te r ium.



Ampoules de Caviar Supérieur

Koncentreret caviar beriget med beskyttende aminosyer.

Ampuller 5 x15 ml.
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Ønsker du at gøre noget ekstra aktivt for din hud, skal du mindst en gang hver 
uge sætte en time af til dig selv, hvor du forkæler din hud med gode masker 
og ekstra intensiv pleje. Afslapning og hvile får også dine ansigtsmuskler til at 
slappe af, og et varmt bad beriget med duftende, æteriske olier og skøn musik 
virker beroligende for både krop og sjæl. Afslut din hyggeseance med denne 
enestående maske, Masque Caviar Liquid, beriget med caviar og andre vitalise-
rende og næringsgivende ingredienser.

En sådan stund er en god investering, da du bliver sparet for både smerte og 
penge til Botox eller øvrige fillers, og du føler dig frisk og vital bagefter.

Den bedste hudpleje 
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Masque Caviar Liquide
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En maske med caviar og hyaluronsyre. Bedre fås ikke. Efter 
din 25 års fødselsdag falder hudens naturlige produktion af 
hyaluron, og tør hud og rynker begynder at vise sig. Ved at 
tilføre hyaluron kan du regenerere fugtbalancen i din hud. 
Masken er i skønt, blødt stof og skræddersyet til din hud.

Æske med 6 masker.

(Se vedlagte vejledning)
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