Cosmetica met Aromatische Oliën en Vitamines

Inleiding tot het werken met
het beste op cosmetisch gebied

MEDEX
Het beste van het beste wordt U geboden met Quintenstein: Huidverzorging voor de vrouw
die zich meer wil..., en kan permitteren.
Door het hoge niveau is Quintenstein bij uitstek het aangewezen product voor gebruik naast
medisch-cosmetische ingrepen.
De producten en de aanwijzingen in verzorging en levensstijl van Quintenstein sluiten perfect
aan bij de slogan die MEDEX al jaren hanteert:
“De vrouw die een half uur per dag besteedt aan huidverzorging en iedere zes weken de
schoonheidsspecialiste bezoekt, onderscheidt zich al na het 35ste levensjaar van andere
vrouwen en elk jaar wordt het verschil groter.”
De vrouw die hieraan beantwoordt heeft hiervoor wel zelfdiscipline, tijd en financiën geïnves
teerd. Heel waarschijnlijk is het, dat zij daarnaast ook nog op haar lijn let; zij doet “er” dus
ook wat voor. Maar U weet, deze inspanning beloont zich. Er goed en vitaal uitzien is niet
alleen leuk, maar geeft uiteindelijk een betere plaats in de samenleving..... representatie beloont!
Concludeert U uit bovenstaande niet dat Quintenstein pas resultaat geeft na veel inspanning,
integendeel.
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WERKWIJZE MEDEX
De werkwijze van Quintenstein sluit naadloos aan en geeft een uitbreiding op de reeds jaren
beproefde “MEDEX-behandelmethode”. Deze behandelmethode is er op gericht om de huid
optimaal ontvankelijk te maken voor werkstoffen en na inwerking van deze werkstoffen de
huid weer af te sluiten, zodat geen ongewenste stoffen de huid kunnen beïnvloeden. Natuurlijk is de volledige achtergrond veel uitgebreider, dan in één zin is weer te geven, maar
voor diegenen die reeds bekend zijn met het MEDEX-concept zegt deze zin voldoende. Als
Quintenstein voor U de eerste kennismaking is met MEDEX, neemt u dan ook zeker contact
op met MEDEX om in aanmerking te komen voor inlognaam en wachtwoord, zodat u uitgebreide informatie over producten van Medex kunt bekijken op de website: www.medex.eu. U
kunt hiertoe bijv. een e-mail sturen naar: info@medex.nl.
In deze beschrijving van Quintenstein zult U behandelschema’s vinden; werkingen van belangrijke ingrediënten en beschrijvingen van de producten afzonderlijk, zodat U na doorlezing van deze “handleiding” en de speciale cursus betreffende Quintenstein bij MEDEX
gevolgd te hebben, aan de slag kunt.
Alle producten van Quintenstein bevatten een maximum aan werkstoffen en zijn toch uitermate geschikt voor uw klanten met een zeer gevoelige huid.* Dit lijkt een contradictio in
terminis; maar omdat alle grondstoffen (zoals U dat reeds kent van de overige MEDEX-producten) van de allerhoogste kwaliteit zijn en alleen die grondstoffen gebruikt worden, zowel
actieve stoffen als dragers, waarvan onomstotelijk vaststaat dat ze absoluut huidvriendelijk
zijn, kan deze perfecte combinatie ontstaan.
Veel van de producten van Quintenstein hebben een uitgesproken fijne geur door de gebruikte
aromatische oliën. Naast de rechtstreekse werking van de aromatische oliën op de huid hebben ze ook hun positieve werking via de geurreceptoren.
Hierna volgt een beknopte toelichting op het MEDEX-Behandelschema, de uitgebreide toelichting op het schema kunt U nalezen op de website: www.medex.eu.

* Ondanks dat adviseren wij U altijd eerst om op een weinig zichtbare plaats
		 (achter het oor of aan de binnenkant van de onderarm) iets van het product
		 aan te brengen, om te testen of overgevoeligheid voor dit product bestaat.
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Fase 1

Huid ontvankelijk
1
maken
2
			

Reinigen
- Lait Elure
Emulsielaag +
- Bio Exqur Peeling
Hoorncellen verwijderen

Fase 2

Massage en 			
inwerken			
				

- Amp. Neuropeptide 		
- Masseren met Exoliere
Cream

Fase 3 Oogbehandeling			
				

- Actiprotin
- Avostem Eye Mask

Fase 4

Detail &			
Repair			
				

- Lavendula Cream
- Cream Triticum
- Gel de Calendula

Fase 5

- Masque Myrrha

Penetreren		

Masker

Fase 6 Verwijderen			
				
				
				
				

Masker verwijderen 		
met Aqua Rosa de 		
Medex. Aqua Rosa 		
sprenkelen op vochtige
demaquillagesponsjes

Fase 7 Afsluiten
1
Lotion
		
2
Beschermende
			
Dagcrème
				

- Lotion Fragilis
- Equendio Cream
- Cream Cypresse
- Cream Osmolair

Fase 8 Thuisbehandeling		
Reinigen
			
Beschermen
			
Voeden
			
Adviezen
				
				

Uw productadvies geeft
u aan de klant op basis
van de gegevens, zoals
vermeld in deze
handleiding van 		

Quintenstein

De keuzes die u heeft uit de verschillende producten kunt u bepalen door met hierna in deze
handleiding genoemde productbeschrijving te raadplegen.
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Overzicht oliën, vitamines en andere belangrijke stoffen gebruikt in

ALGAE (Algen)
De in Bio Exqur Peeling Special gebruikte algen geven tijdens het reinigen voeding aan de
huid d.m.v. aminozuren en sporenelementen. Algen zijn rijk aan slijmstoffen, plantenzuren
en zouten (z.g. alginaten) en sporenelementen. De werking is vooral de vochtregulatie van
de huid; maar niet alle algen hebben dezelfde eigenschappen. Bijv. de alg Lithothamnium
Calcareum is zeer rijk aan mineralen en oligo-elementen, waaronder Calcium, Magnesium
en Jodium.
BACILLUS FERMENT
Bevat eiwitsplitsende enzymen die het huideiwit keratine oplossen, hetgeen inhoudt dat de
huid een peeling ondergaat. De hoornlaag van de huid wordt daarbij verwijderd, waardoor de
huid veel glanzender wordt. O.a. toegepast in Bio Exqur Peeling Special.
CALENDULA OFFICINALIS (Goudsbloem)
Natuurlijk extract met kalmerende, ontstekingsremmende, antiphlogistische, antibacteriële
eigenschappen. Te gebruiken bij gevoelige en/of geïrriteerde huid. Belangrijkste werkzame
component is Faradiol.
CANANGA ODORATA (Ylang Ylang)
Natuurlijke olie met zeer aangename geur. Heeft kalmerende invloed op de huid en zorgt voor
evenwicht in de talgproductie.
CENTELLA ASIATICA
Extract van Centella Asiatica, dat helpt bij de collageen-biosynthese van de huid. De biologische beschikbaarheid, ofwel de penetratie in de huid en activering op de juiste plaats, wordt
extra verhoogd, doordat het ondergebracht is in de lipidelagen van een liposoomsysteem.
COMMIPHORA MYRRHA (Mirre)
Met herstellend effect op de huid, adstringerend, antiseptisch, werkzaam tegen ontstekingen
en daarom geschikt voor de vette en/of gevoelige huid. Extract met zeer specifieke geur.
CUPRESSUS SEMPERVIRNS (Cypresse)
De officiële benaming, Cupressus Sempervirens, betekent zoveel als “de altijd levende cypresse”. Deze natuurijke olie heeft een prettige, “scherpe” geur, te omschrijven als rook-/
houtachtig. Cypresse staat bekend om de vaatvernauwende werking, vandaar dat het een
gunstige invloed heeft op couperose. Werkt tevens antiseptisch.
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D-alpha-TOCOPHERYL ACETATE (Vitamine E)
Stabiele vorm van D-alpha-Tocopherol: de natuurlijke variant van vitamine E: 100% natuurlijk en 100% actief. Deze antioxidant beschermt de lipiden van de celmembranen. Gaat
daardoor huidverouderingsverschijnselen tegen. Heeft daarnaast een gunstige invloed op de
vochtbalans en doorbloeding.
DAUCUS CAROTA SATIVA (Pro-Vitamine A)
Bevat o.a. Pro-vitamine A, Caroteen, Vitamine B1 en B2, Vitamine C, sachariden en pectinen. Verbetert de fysiologische functie van de huid, herstelt de elasticiteit en helpt de huid
zacht en glad te worden en te blijven. Pro-vitamine A stimuleert de groei van epidermale
cellen en wordt in de talgklieren omgezet in het “echte” vitamine A, dat helpt tegen overmatige keratinevorming.
HYDROLYZED COLLAGEN (Gehydrolyseerd Collageen)
Gehydroliseerde collagenen penetreren dieper in de huid. Ze zorgen daar voor elasticiteit
van de huid en het herstellen van de vochtbalans in de huid.
LAVENDULA ANGUSTIFOLIA (Lavendel)
Lavendel groeit in het Middellandse Zee gebied, bijvoorbeeld in de Provence in de buurt
van Grasse. Lavendel stamt van het Latijnse woord lavare, dat wassen betekent. In het oude
Rome werd het aan baden toegevoegd als verfrissend middel. In Engeland in de Victoriaanse tijd was Lavendel de populairste geur. In de literatuur wordt beschreven hoe Lavendel
wordt gebruikt bij nerveuze spanningen en slapeloosheid. De natuurlijke olie van Lavendel
is kalmerend en werkt bovendien nachtrust bevorderend. Vele redenen waardoor het een
ideale component is om in een nachtcrème verwerkt te worden.
LECITHIN (Lecithine)
Natuurlijke lipide met een zeer gunstige uitwerking op de lipidebarrière. Tevens bouwstof
van Liposomen, die zorg dragen voor een diepe penetratie van werkstoffen in de huid.
LINOLEIC ACID (AND) LINOLENIC ACID (Vitamine F)
Essentiële vetzuren zijn nauw betrokken bij het metabolisme van vetten en glucosiden en
spelen een rol bij zuurstof-reducerende reacties. Een gebrek aan deze stof geeft een algemene achteruitgang van de huidconditie te zien wat tot gevolg kan hebben: een droge huid,
eczeem, inflammaties etc.
ORYZA SATIVA (Rijstvliesolie)
Natuurlijke olie, die geperst is uit vliezen van de rijstkorrel, rijk aan de vetzuren oleïnezuur,
palmitinezuur, linolzuur en linoleenzuur, tocopherol (Vitamine E) en oryzanol. Reinigend
en voedend, met componenten die de vochtigheidsbalans van de huid bewaren.
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PANAX GINSENG (Ginseng)
Ginseng is een tonicum voor de huid, het hele lichaam voelt zich er prettiger en sterker
door.
PELARGONIUM ODORANTISSIMUM (Geranium)
Pelargonium Odorantissimum werkt virus- en schimmeldodend en is antiseptisch, zeer goed
voor eczeemachtige huiden. Het is tevens spasmolytisch (krampstillend) en ontspannend.
PRUNUS DULCIS (Zoete Amandelolie)
Zoete amandelolie, speciaal geschikt voor gevoelige huid, er is geen irriterende werking op
de huid bekend. Tevens voedend voor de droge/vochtarme huid.
QUERCUS (Eik)
Natuurlijk eikenextract met looistoffen die de weerstand van de huid verhogen. Is daarnaast
antiphlogistisch en heeft radicaalvangende capaciteit, waardoor het bijdraagt aan de stevigheid van de huid.
ROSA DAMASCENA (Roos)
Stimuleert de doorbloeding van de huid en heeft een verfrissende werking. Samen met de
heerlijke rozengeur geeft het de huid een heerlijke oppepper. In watjes gedrenkt op de oogleden gedept geeft een rustgevend en verfrissend effect aan de ogen.
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CREAM CYPRESSE SPECIAL (dagcrème)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml
- Pot van 100 ml

code V2200
code C1200

HUIDTYPE

- Vochtarme en tere huid

80% van de huidveroudering door externe factoren wordt voorkomen door bescherming. U
houdt uw huid mooi, wanneer u deze beschermt tegen invloeden van buitenaf, zoals luchtverontreiniging en UV-straling; kiest u daarom deze bijzondere dagcrème: ‘Cream Cypresse
Special’.
Deze crème is verrijkt met Vitamine E en F. Tevens bevat de crème een UV-A en een UV-B
filter. UV-filters helpen huidveroudering en andere huidproblemen tegen te gaan. Cypresseolie, ofwel Cupressus Sempervirens, hetgeen zoveel betekent als ‘de altijd levende cypresse’, heeft een prettige, scherpe geur. Cypresse-olie staat bekend om de vaatvernauwende
werking, vandaar dat het een gunstige invloed heeft op couperose.
Gebruiksaanwijzing:
In de salon wordt de behandeling afgesloten met deze beschermende crème. Thuis ‘s ochtends als laatste aanbrengen voor het aanbrengen van de make-up.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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EQUENDIO CREAM SPECIAL (dagcrème)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml		code V2201
- Pot van 100 ml		code C1201

HUIDTYPE

- Droge en gevoelige huid

Deze speciale, heerlijke, volle crème is voor u, die naast bescherming ook voeding voor uw
huid verlangt. Onder meer Vitamine E, F en A maken deze dagcrème tot de allermooiste
crème voor uw huid. De crème bevat tevens een UV-A en een UV-B filter, zodat het huidveroudering en andere huidproblemen onder invloed van UV-straling helpt tegen te gaan.
Ylang Ylang heeft een kalmerende invloed op de huid en zorgt in samenwerking met
Pro-Vitamine A voor een evenwicht in de talgproductie. Pro-Vitamine A, ofwel caroteen,
verhoogt de doorbloeding van de huid en helpt bij de vorming van epitheelcellen.
Gebruiksaanwijzing:
In de salon wordt de behandeling afgesloten met deze beschermende crème. Thuis ‘s ochtends als laatste aanbrengen voor het aanbrengen van de make-up.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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LAVENDULA CREAM SPECIAL (nachtcrème)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml		code V2202
- Pot van 100 ml		code C1202

HUIDTYPE

- Vochtarme en tere huid

Een heel aparte, zachte nachtcrème met de meest specifieke eigenschappen die ook als
extra stimulans onder de dagcrème past. Voor de vrouw die weet, dat zij haar charme alleen
bewaart, wanneer zij het allerbeste gebruikt.
Deze nachtcrème bevat Vitamine E en F. Van Lavendelolie en Ylang Ylang is bekend, dat
zij een ontspanning teweegbrengen. De combinatie van deze beide aromatische oliën heeft
daarom ook een nachtrust bevorderend effect.
Gebruiksaanwijzing:
Thuisgebruik: ‘s Avonds voor het slapen gaan na reinigen en lotion en eventueel specifieke
producten de nachtcrème aanbrengen.
Salongebruik: Na het aanbrengen van specifieke actiefproducten en voor het masker wordt
de nachtcrème aangebracht. Als uw klant ‘s avonds komt kan Lavendula Cream als afsluiting gebruikt worden in plaats van een dagcrème.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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EXOLIERE CREAM SPECIAL (nachtcrème)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml		code V2203
- Pot van 100 ml		code C1203

HUIDTYPE

- Droge en gevoelige huid

De vrouw die haar huid al iets ouder ziet worden, een proces dat reeds na het 20ste levensjaar een aanvang neemt, en hier alles tegen wil doen, moet zeker weten dat zij het beste
krijgt. In ‘Exoliere Cream Special’ is alle kennis van MEDEX verwerkt. Van deze nachtcrème heeft u de zekerheid dat uw huid mooi blijft, of weer echt mooi wordt.
Deze nachtcrème voedt de huid met essential skin lipids. Deze lipiden zorgen voor een natuurlijk herstel van de vochtbalans in de huid. Het complex van essential skin lipids vormt
in de bovenste lagen van de huid lamellen die het water vasthouden. Door componenten
uit de Natural Moisturizing Factor toe te voegen ontstaat een krachtig systeem dat speciaal
geschikt is voor een droge en gevoelige huid. Essential skin lipids zijn o.a. cholesterol, oleic
acid en linoleic acid. Daarnaast bevat deze rijke nachtcrème Quercus, dat een wondhelende
werking heeft.
Gebruiksaanwijzing:
Thuisgebruik: ‘s Avonds voor het slapen gaan na reinigen en lotion en eventueel specifieke
producten de nachtcrème aanbrengen.
Salongebruik: Na het aanbrengen van specifieke actiefproducten en voor het masker wordt
de nachtcrème aangebracht. Als uw klant ‘s avonds komt kan Exoliere Cream als afsluiting
gebruikt worden in plaats van een dagcrème.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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GEL DE CALENDULA SPECIAL (nachtgel)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml		code V2204
- Pot van 100 ml		code C1204

HUIDTYPE

- Gevoelige en tere huid

Mirre, Ginseng en Calendula maken deze nachtgel tot een ‘speciaalgel’. De vrouw die meer
wil bereiken en een transparante gel verkiest boven een crème, heeft ‘Gel de Calendula
Special’.
Deze nachtgel met Calendula, Mirre en Ginseng heeft een brede werking. Calendula heeft
een kalmerend effect op de huid. De combinatie van Ginseng en Mirre heeft een herstellend en versterkend effect op de huid. Daarnaast bevat deze rijke nachtgel Quercus, dat een
wondgenezende werking heeft.
Gebruiksaanwijzing:
Thuisgebruik: ‘s Avonds voor het slapen gaan na reinigen en lotion en eventueel specifieke
producten deze nachtgel aanbrengen.
Salongebruik: Na het aanbrengen van specifieke actiefproducten en voor het masker wordt
de nachtgel aangebracht.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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AVOSTEM EYE MASK SPECIAL (oogmasker)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 15 ml + Ampul van 2 ml		
- Pot van 100 ml + 2x Ampul van 7 ml

code V2205
code C1205

HUIDTYPE

- Alle huidtypes, ook vochtarme, (over)gevoelige of tere huid.

Een combinatie van Avocado, Meristeem en Fenugreekextract geeft dit masker zo’n kracht,
dat na een eerste gebruik al waar te nemen is, dat de huid rondom uw ogen weer wordt, zoals u dat wilt. Het oogmasker met Avocado-olie is uitermate geschikt voor een droge huid.
De Vitamine F componenten uit de Avocado geven dit oogmasker een goede basiswerking.
Toevoeging van het Synergistic Mixture (in de bijgeleverde ampullen) bewerkstelligt een
synergistische werking tussen de verschillende werkzame componenten. Het Fenugreek in
het Synergistic Mixture helpt ook tegen een droge, schilferige en gerimpelde huid. Daarnaast heeft het een stimulerende werking op de stofwisseling, waardoor afvalstoffen sneller
afgevoerd kunnen worden. Quercus is een andere belangrijke component. Deze componenten die elkaar versterken zorgen ervoor, dat de huid rondom de ogen mooi blijft en indien
reeds aangetast, weer haar soepelheid terug krijgt.
Gebruiksaanwijzing:
Dit oogmasker bestaat uit het Avostem oogmasker zelf en het daarbij horende Synergistic
Mixture. Door 5 à 6 druppeltjes van het Synergistic Mixture bij 2 gram van het oogmasker
te mengen (dit is ter grootte van een 2-euromunt), ontstaat een krachtig masker.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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MASQUE MYRRHA SPECIAL (intensief masker)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml		code V2206
- Pot van 100 ml		code C1206

HUIDTYPE

- Alle huidtypes, ook zeer gevoelige huid

De vrouw die het zich kan, en wil permitteren neemt de luxe van ‘Masque Myrrha Special’.
Dit masker is de top van deze serie. De combinatie Collageen, Mirre en Meristeem kan
op cosmetisch gebied niet geëvenaard worden. Dit masker, samen met een oogmasker en
afsluiten met ‘Aqua Rosa de MEDEX’, geeft onmiddellijk resultaat te zien.
Dit Intensief Masker bevat de combinatie van Collageen, Mirre en Quercus. De werking
van Mirre (Myrrha) in dit Aromatische Masker is velerlei. Het heeft een helend en herstellend effect op de huid; daarnaast is het een antisepticum en een tonicum. De combinatie van
Mirre, Collageen en Quercus, dat een wondhelende werking heeft, geeft het herstel van de
huid een nieuw impuls. De Aromatische Oliën, Ylang Ylang en Geranium, zorgen voor een
herstel in het evenwicht van de talgproductie en een ontspannend effect.
Gebruiksaanwijzing:
Breng het masker twee maal per week aan op het gelaat, bij voorkeur in combinatie met
Avostem Eye Mask Special, en laat Masque Myrrha Special 15 tot 30 minuten inwerken.
Verwijder het masker met vochtige sponsjes met Aqua Rosa de MEDEX.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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AQUA ROSA DE MEDEX (rozenlotion)
VERKRIJGBAAR IN

- Flacon van 150 ml
- Flacon van 250 ml

code V2207
code C1207

HUIDTYPE

- Alle huidtypes, ook vochtarme, gevoelige en tere huid

Origineel Rozenwater is van oudsher bekend als tonicum, speciaal geschikt voor de droge,
gevoelige huid: zacht en weldadig, maar duur. Toch is er niet beter: Minstens een paar maal
per week uw huid oppeppen met ‘Aqua Rosa de MEDEX’ stimuleert de aanmaak van
nieuwe epitheelcellen.
Gebruiksaanwijzing:
Door Aqua Rosa de MEDEX zachtjes in de huid te kloppen, geeft u de huid een zachte,
weldadige `oppepper`. Pro-Vitamine A (caroteen) helpt bij de vorming van nieuwe epitheelcellen en brengt de doorbloeding van de huid weer op gang. Aqua Rosa de MEDEX is
daarom ideaal in combinatie met Masque Myrrha Special.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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LOTION FRAGILIS SPECIAL (verzorgende lotion)
VERKRIJGBAAR IN

- Flacon van 150 ml
- Flacon van 250 ml

code V2208
code C1208

HUIDTYPE

- Tere huid, ook vochtarme en droge huid

Deze lotion met Geranium is geschikt voor de meest gevoelige huid. Geranium heeft antiseptische en fungicide eigenschappen, die helpen bij het herstel van de beschermende huidbarrière, samen met de licht-zure pH van Lotion Fragilis Special. Daarom is Lotion Fragilis
Special ook ideaal voor de meest problematische huid.
Gebruiksaanwijzing:
Aan het eind van de behandeling gebruikt u Lotion Fragilis voor het herstellen van de
pH-waarde van de huid. Regelmatig uw gelaat behandelen met ‘Lotion Fragilis Special’,
bijvoorbeeld na het reinigen met ‘Lait Elure Special’, verzekert dat ook de meest problematische huid goed verzorgd wordt.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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BIO EXQUR PEELING SPECIAL (enzymatische peeling)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml
- Pot van 150 ml

code V2209
code C1209

HUIDTYPE

- Alle huidtypes, ook droge en tere huid

Bio Exqur Peeling Special draagt de naam “Bio” in zich omdat de peeling enzymatisch is
en “Special” omdat de korrel van geklonterde diepzee-alg is, die bij te hoge druk uiteenvalt. Algen hebben een gunstige invloed op de conditie van uw huid, dus in plaats van een
aanslag op uw huid door te schuren, zoals bij een gewone peeling, blijft en wordt uw huid
nu juist beter. De aangename geur is afkomstig van Ylang Ylang (Cananga Odorata) dat ook
een kalmerend effect heeft.
Gebruiksaanwijzing:
Breng Bio Exqur Peeling Special aan en begin met effleurages en fixeren, meteen als het
peelende effect merkbaar wordt, zodra u korrelvorming bemerkt begint u met het `afrubbelen`. Belangrijk! Altijd goed fixeren.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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LAIT ELURE SPECIAL (reinigende en verzorgende milk)
VERKRIJGBAAR IN

- Flacon van 150 ml
- Flacon van 250 ml

code V2210
code C1210

HUIDTYPE

- Alle huidtypes, ook vochtarme, (over)gevoelige of tere huid

‘Lait Elure Special’ is voor u, wanneer u beseft dat reinigen meer kan zijn dan alleen
‘schoonmaken’. Reinigen met Aromatische Oliën en verrijking met Vitamines is al een
begin maken met huidverzorging.
Lait Elure met Calendula en Rijstolie heeft een zuiverende werking en verzacht de huid
door de keur aan fijne oliën. Het reinigen met Lait Elure zorgt niet alleen voor reiniging,
maar bereidt de huid ook voor op een behandeling met de Quintenstein-producten.
Gebruiksaanwijzing:
Lait Elure is een hydrofiele lait, dus ook te gebruiken met wat water. Een dun laagje opbrengen en met natte vingers vermengen, verwijderen met veel water. Dus ideaal voor die
cliënten die eigenlijk liever water prefereren boven een lait.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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CREAM TRITICUM SPECIAL (nachtcrème)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml

code V2211

HUIDTYPE

- Vette en gecombineerde huid

Een heerlijke actieve nachtcrème voor de vette en gecombineerde huid. Bevat de meest
hoogwaardige componenten in een evenwichtige verhouding om u het luxe gevoel van een
mooie huid te laten behouden, waarbij de vochtbalans wordt hersteld. ‘Cream Triticum
Special’ voedende nachtcrème voor de vette en gecombineerde huid bevat triticum proteïne,
mirre en vitamine E.
Gebruiksaanwijzing:
Thuisgebruik: ‘s Avonds voor het slapen gaan na reinigen en lotion en eventueel specifieke
producten de nachtcrème aanbrengen.
Salongebruik: Na het aanbrengen van de specifieke actiefproducten en voor het masker
wordt de nachtcrème aangebracht. Als uw klant ‘s avonds komt kan Cream Triticum Special als afsluiting gebruikt worden in plaats van een dagcrème.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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CREAM OSMOLAIR SPECIAL (dagcreme)
VERKRIJGBAAR IN

- Pot van 50 ml

code V2212

HUIDTYPE

- Vette en gecombineerde huid

De meest actieve en mooie dagcrème voor de vette en gecombineerde huid. Gefabriceerd
volgens de allerhoogste normen en samengesteld uit een combinatie van actieve stoffen,
waarvan de effectiviteit op uw huid onomstotelijk bewezen is, zoals mirre-extract en componenten die u tegen UV-straling en vrije radicalen beschermen.
Gebruiksaanwijzing:
In de salon wordt de behandeling afgesloten met deze beschermende crème. Thuis ‘s ochtends als laatste aanbrengen voor het aanbrengen van de make-up.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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ACTIPROTIN (liquid voor rond de ogen)
VERKRIJGBAAR IN

- Serumflacon van 30 ml
- Serumflacon van 100 ml

code V2050
code C1150

HUIDTYPE

- Alle huidtypes, ook vochtarme huid

Hoe jong men ook is; een feest, een uitgebreid diner of een reis geeft onvermijdelijk vermoeidheidswallen onder de ogen. Daarom is ‘Actiprotin Special’ als complementair product
onmisbaar voor de actieve vrouw die er goed, levendig en interessant uit wil blijven zien.
Actiprotin heeft een gerichte werking op kleine beschadigingen van de huid. Actiprotin is
speciaal aanbevolen voor wallen onder de ogen, rimpels en grove poriën. Actiprotin is een
vloeistofachtige gel, gekarakteriseerd door een complex aan natuurlijke substanties, die het
verouderen van de huid tegengaan.
Actiprotin is naast een combinatie van actieve stoffen ook een originele procedure die het
penetratievermogen van de celmembranen verhoogt.
Gebruiksaanwijzing:
Na het reinigen van de huid Actiprotin twee maal per dag aanbrengen op de beschadigde
huid en/of onder de ogen. Gelijkmatig verdelen en daarna een dag- of nachtcrème aanbrengen.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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AMPOULES NEUROPEPTIDE SPECIAL
VERKRIJGBAAR IN

- 6 Ampullen à 5 ml

code VC2213

HUIDTYPE

- Verouderde huid, gevoelige huid en/of gestreste huid

De werkzame stof “Neuropeptide LGI” in “Ampoules Neuropeptide” heeft een specifiek
voedend effect op de zenuwuitlopers in de huid, waardoor de huidcellen veel beter in staat
zijn om te laten weten “waar het allemaal aan schort in de huid”. De huid kan daarna als het
ware op haar wenken bediend worden door de rest van het lichaam, waarna de huid veel beter in staat is om met “stress” om te gaan (stress voor de huid is o.a. uv-straling). Het effect
daarvan is overweldigend: de barrièrefunctie van de huid wordt danig verbeterd, hetgeen
resulteert in een merkbare verbetering als het gaat om droogheid, roodheid, het “trekken”
van de huid en het schilferen van de huid, dus typisch kenmerken van een gevoelige huid.
Gebruiksaanwijzing:
Toe te passen in de behandeling in de salon, en ook als krachtige kuur thuis door gedurende
14 dagen ’s avonds 15 druppels “Ampoules Neuropeptide” over het gelaat te verdelen en in
te masseren / in te kloppen met trommelende vingers. Daarna de Quintenstein-nachtcrème
aanbrengen.
Let op: De werkzame stof in “Ampoules Neuropeptide” is gevoelig voor langdurige blootstelling aan zonlicht, vandaar de bijzondere verpakking met oranje-rode inlage ter bescherming.
Voor ingrediënten, zie website www.medex.eu onder het gedeelte “Webshop”.
Wilt u in aanmerking komen voor inlognaam en wachtwoord, stuurt u dan een e-mail naar:
info@medex.nl.
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