
XENYMPHUS
KROPSPLEJE, SPA & WELLNESS



En blød hud er lækker, en gennem-
fugtet hud er stærkere, og en 
opstrammet hud er yngre
Xenymphus fra Medex er en specialfrem-
stillet wellness serie til kurbehandlinger 
samt eksklusiv daglig kropspleje. Serien er
unikt sammensat af jordens rigdomme: 
Oceanets saltkrystaller og alger samt mi-
neraler og olier fra kilder og planter. Alt 
sammen produkter af naturlige ingredien-
ser, der arbejder effektivt og målrettet. Xe-
nymphus handler om pleje og forbedring.

Flere og flere Medex kosmetologer tilbyder 
et omfattende program af intensiv wellness 
og kropspleje med de revolutionerende 
Xenymphus produkter. Ligesom med øvrige
behandlinger fra Medex er kosmetologer-
ne specialuddannede i brugen af de bio-
medicinalske hud- og kropsplejeprodukter, 
hvilket sikrer klienten et altid optimalt resul-
tat i behandlingen samt en professionel vej-
ledning i hjemmeplejen.

Læs mere om Medex Wellness og 
klinikkerne på www.medex.dk.

Det bedste fra naturen til

kropspleje og velvære
Vi er vilde med wellness, for vi har nemlig opdaget, 
at vi får smukkere hud, mere energi og godt 
humør, når vi forkæler os selv med god kropspleje...



Xenymphus kropsplejeserie 
omfatter:
OLIER 
Dejligt duftende badeolier baseret på f.eks. 
sød mandelolie, der nærer og regenererer. 
Fugtgivende og beroligende olier med bl.a. ka-
mille og aloe vera. Nærende og opstrammende 
olier til tør, moden og slap hud indeholdende 
bl.a. Skt. Johns urt og vild gulerod. En varm af-
stressende massageolie samt en kølende, som 
begge kan bruges til alle hudtyper.

BODYMILK
Nærende og velduftende bodymilk med bl.a. 
aloe vera, kollagen og centella asiatica, der gen
opbygger den ældre, slappe og tørre hud og 
desuden virker lindrende på psoriasis. Til normal, 
tør eller sart hud findes en beroligende bodymilk, 
med bl.a. avokado, kollagen og kamille, som 
holder huden i optimal balance. 

BODY PEELING & TONIC
Body-peeling fjerner døde hudceller, har en
rensende effekt og forbereder huden til efter-
følgende kropspleje. Holder huden blød og glat
og anvendes før cremer og olier. Body-tonic er 
meget aktiv, den øger hudens blod- og lymfe-
cirkulation, hvilket medfører en meget hurtigere 
udskillelse af affaldsstoffer og virker slankende.

OCEAN WRAP THERAPY (bodywraps)
Kropsbehandlinger med bl.a. algeterapi. Dyb-
havsalger indeholder en stor mængde mine-
raler, der virker slankende. Forbedrer blod- og 
lymfecirkulation, hvilket medfører en hurtigere 
udskillelse af affaldsstoffer. Virker opstrammende 
og giver kroppen en følelse af velvære.

Xenymphus 
wellness produkter fra MEDEX



Body Peeling Strong
Ægte kropspeeling som effektivt og hurtigt fjerner døde hudceller og gør krops-
huden blød og modtagelig for den efterfølgende kropspleje. 

Panyco Lotion
Styrkende og ultra stærk slankende kropstonic for krop, arme og ben. Stimulerer 
blodcirkulationen og afhjælper cellulite. Masseres ind på ren og peelet hud.

Re-genesis Oil
Stærk næringsgivende og opbyggende olie med bl.a. mandelekstrakt, vitamin A og 
E til meget tør eller moden hud. Kan anvendes alene eller sammen med bodymilk.

Oil Suavis
Et effektivt fugttilskud til underernæret og aldrende hud. Specielt til slap, påvirket 
hud på overarmene. Kan anvendes alene eller sammen med bodymilk.

Essentiel Regeneretive Bodymilk
En fugtgivende og rig kropscreme for en moden, ekstra tør og underernæret hud. 
Tilfører en dehydreret hud fugt og skaber en optimal hudtilstand.

Essential Complex Body Milk
Til den daglige kropspleje sørger denne kropscreme for et godt, solidt fugttilskud for 
en blød hud og stabil fugtbalance. 

Douche Scrub de Beauté
En kombineret mild kropspeeling og brusegele til alle hudtyper.

Bath Créme de Beauté
Mild og dejlig badeskum med samme behagelige effekt som badeolien. Huden 
afrenses på en behagelig og beroligende måde.

Essential Complex Créme de Douche
Brusecreme som vedligeholder hudens naturlige emulsionslag og med biologiske 
proteiner, som beskytter mod ydre skadelige påvirkninger.

Essential Complex Bath Oil
En beroligende og velduftende olie til badevandet. Olien er vandbaseret og kan 
derfor let optages af kropshuden. Blødgør huden og er også velegnet til fodbad.

Bath Salis de Beauté
En terapeutisk beroligende og velduftende badesalt, som både renser og smidiggør 
kropshuden.

Sel Marin Exfolliant
Thalasso skrubbesalt med behagelig duft til brug i sauna og spa.

Andet: .....................................................................................................................................

Til din daglige kropspleje og fortsatte behandling anbefaler din
behandler dig at bruge følgende kropsplejeprodukter til hjem-
mebehandling. Produkterne anvendes som anvist.

Anbefalede Xenymphus produkter til hjemmepleje
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