MEDEX Hand & Body Cream
is anders dan andere handcrèmes

Medex Hand & Body Cream verzorgt niet alleen uw handen, maar beschermt ze
ook.
- Fantastische handcrème met heerlijke geur
- Ruwe, schrale handen én nagels worden al na éénmaal aanbrengen snel weer
mooi en zacht
- Na slechts drie dagen is het resultaat al wonderbaarlijk
- Trekt direct in de huid, voelt daardoor niet vet aan
- Het beschermt “actieve handen” van mensen die bijv. veel met water werken, 		
zoals huisvrouwen, laboranten en kappers
- Beschermt uw handen tegen onaangename geuren van vis, uien etc.
- Beschermt uw handen 8 uur lang en meer!
Deze beschermende crème is ideaal voor drukbezette vrouwen en mannen. Want
Medex Hand & Body Cream trekt direct in de huid. Er ontstaat geen vettig gevoel
van de handen en uw kleding blijft schoon. Voor diegenen die in laboratoria of in
kapsalons werken, waar de handen de hele dag blootstaan aan verschillende stoffen, is Medex Hand & Body Cream een absolute aanrader!
Medex Hand & Body Cream geeft 8 uur lang bescherming en zelfs méér, aangezien bestanddelen uit de crème helpen bij de aanmaak van lichaamseigen huidbeschermende ceramiden.
Laten we de voordelen van Medex Hand
& Body Cream in het dagelijkse, “normale” gebruik eens bekijken. Medex
Hand & Body Cream beschermt de huid
en helpt de huid te herstellen. Ruwe
handen worden al na één keer aanbrengen merkbaar gladder. Na twee tot drie
dagen bereikt u een opmerkelijk resultaat.
Kortom: Met Medex Hand & Body Cream
heeft u meer mogelijkheden, dan met
gebruikelijke handcrèmes; u heeft dus
letterlijk iets zeer bijzonders in handen!
Is dat niet precies wat u wilt?!

Medex Development Labatories Zwiggelte, The Netherlands - www.medex.eu

MEDEX

Bio Science Cosmetics

Ca usa a l De odora nt
5 tot 7 dagen
vrij van transpiratiegeur

WERKING

MEDEX CAUSAAL DEODORANT IS GEEN ANTI-TRANSPIRATIEMIDDEL.

MEDEX CAUSAAL DEODORANT is een unieke, milde
deodorantcrème (zonder toevoeging van alcohol of
aluminium!) die zijn werking voor een belangrijk deel
uit de natuur haalt. Het bevat méér dan 20 natuurlijke
ingrediënten, die alle een specifieke deodoriserende
werking hebben. De gemiddelde gebruiker hoeft
slechts éénmaal in de 5-7 dagen het product aan te
brengen om verlost te zijn van de nare transpiratiegeur.* Tussentijds opnieuw aanbrengen, bijvoorbeeld
na het douchen, is niet nodig.

MEDEX CAUSAAL DEODORANT is vrij van aluminium. Het sluit de poriën niet
af en remt ook het zweten niet af. De natuurlijke lichaamsfuncties blijven behouden en worden niet kunstmatig onderdrukt.
Om MEDEX CAUSAAL DEODORANT op dit hoge niveau aan te kunnen bieden
is het uitsluitend als “crème” verkrijgbaar. Elke andere vorm zou de werking verminderen.
De gemiddelde gebruiker hoeft slechts
éénmaal in de 5-7 dagen het product aan
te brengen

MEDEX CAUSAAL DEODORANT’s werking wordt
daarbij in tegenstelling tot de “gewone” deodorants
niet in uren, maar in dagen gemeten. Medex Causaal
Deodorant werkt dóór, nadat u het al dagen geleden
weggewassen heeft. Dit komt omdat de microben, die
de onaangename geur veroorzaken, door de werkstoffen van Medex Causaal Deodorant aangepakt worden.
Het is aanbevolen om Medex Causaal Deodorant
steeds 1 tot 2 maal per week aan te brengen, want na
5 tot 7 dagen zullen de microben zich bij de meeste
mensen langzaamaan herstellen.
MEDEX CAUSAAL DEODORANT biedt u - in tegenstelling tot klassieke deodorants - een volledige geurbescherming gedurende een langere tijdsduur, zelfs na
inspannende activiteit, ook wanneer u een fanatieke
saunaganger of sportbeoefenaar bent. En ook bij warm
en/of vochtig weer wordt Medex Causaal Deodorant in
zijn werking niet beperkt.
MEDEX CAUSAAL DEODORANT is een milde crème,
die uw huid niet irriteert, of vlekken op uw kleding achterlaat. Aangetoond is, dat ook zeer fijne stoffen, zoals
zijde, na het wassen of reinigen, geen enkele verkleuring te zien geven. Dit is bij klassieke deodorants niet
altijd het geval. Medex Causaal Deodorant bevat geen
parfum, maar actieve essentiële oliën die zorgen voor
de subtiele geur. Medex Causaal Deodorant laat daardoor ook geen geur achter in uw kleding.

MILIEU EN KOSTEN
MEDEX CAUSAAL DEODORANT is voordeliger dan klassieke deodorants, want
deze deodorantcrème is zo zuinig, dat één potje (20 ml) voldoende is voor
zes maanden. Daarmee helpt u ook het milieu, want in andere gevallen is de
milieubelasting veel groter door de grotere hoeveelheid verpakkingen, dat blijft
nu tot een minimum beperkt.
VERDERE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
MEDEX CAUSAAL DEODORANT kan ook als voetdeodorant gebruikt worden.
Medex Causaal Deodorant werd bij voetspecialisten, schoonheidsspecialisten en
dermatologen geïntroduceerd en met groot enthousiasme ontvangen.

Tussentijds opnieuw aanbrengen, bijvoorbeeld na het douchen, is niet nodig.

Actieve essentiële oliën die zorgen voor
de subtiele geur.

* De ervaring leert dat bij eerste gebruik de werking van CAUSAAL DEODORANT - bij sommige gebruikers
- opgebouwd moet worden. Aanbevolen is dan om de eerste 2 weken frequenter CAUSAAL DEODORANT
aan te brengen, bijv. op dag 1, dag 2, dag 4, dag 6 etc, met steeds grotere tussenpozen, totdat de geurloze
periode van gemiddeld 5 tot 7 dagen bereikt is.

Voetspecialisten vertelden ons dat na gebruik van MEDEX CAUSAAL
DEODORANT, de lastige voetgeur volledig verdwenen was; zelfs de schoenen
bleven geurvrij.

20 ml is genoeg voor 6 maanden

MEDEX-producten zijn voor een gevoelige huid geschikt, ondanks dat adviseren wij u altijd eerst een testje
te doen op een onopvallende plaats (achter het oor of aan de binnenzijde van de elleboog).

