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Uw schoonheidsspecialist kan u vakkundig adviseren:

For Hypersensitive Skin

“Softly®” is uitgebreid getest en gebleken het allerbeste te zijn voor u, als
u een extra overgevoelige huid heeft. “Softly®” is in al haar facetten zo
samengesteld dat u kunt genieten van luxe huidverzorging, die optimaal
geschikt is voor uw huid.

Een heerlijke gevoels®
sensatie met “Softly ”

Het zachtste van het zachtste wordt u geboden met “Softly®”.
Huidverzorging voor de vrouw die het mooiste en het beste wil,

Ook al heeft u een uiterst gevoelige huid,

maar een extra overgevoelige huid heeft.

ook u heeft recht op een heerlijke behandeling van uw schoonheidsspecialist, volgens
de speciale Medex/Softly®-methode.

Voor de uiterst gevoelige huid

In feite heeft iedere huid die iets ouder wordt
behoefte aan een zachte, mooie volle crème.
Medex is inmiddels daarin gespecialiseerd

Een prachtige romige crème, heerlijk voor uw huid.

door de ervaring met Quintenstein. En nu

de allerbeste componenten. De meest hoogwaardige com-

hypergevoelige huid met “Softly®”.

Gefabriceerd met de meeste aandacht en samengesteld uit

wordt deze ervaring uitgebreid voor de echt

ponenten in een evenwichtige verhouding om u - wanneer u

denkt nu nergens meer tegen te kunnen - het luxe gevoel van
een prachtige crème te laten behouden.

De verpakking is prachtig waardoor u de

Uw schoonheidsspecialist kan
een analyse van uw huid
maken en het juiste advies
voor uw huid geven.

Behoort u tot die steeds groter wordende groep mensen met

een overgevoelige huid? Zeker vanaf ± 50 jaar hebben velen
last van een overgevoelige huid! U bent dan natuurlijk geen

“huidpatiënt”, want huidveroudering is een natuurlijk proces.
Dus moet de voor u geschikte crème van hoog niveau zijn
met dezelfde luxe uitstraling als u altijd gewend was. Dat is

“Softly®”. Vanzelfsprekend zijn er tevens jonge mensen met

overgevoeligheidsverschijnselen; ook dat komt tegenwoordig
vaker voor en “Softly®” is daarvoor aangewezen.

beschikking heeft over een perfect product
met een uiterst luxe uitstraling.

Bij het ouder worden, wordt de huid
steeds dunner en daardoor gevoeliger
voor diverse factoren waar de huid voorheen wel tegen kon, zoals UV-straling
door zonlicht, uitdroging door c.v. en
harde wind, met als gevolg reacties op de
meest gewone verzorgingsproducten als
shampoo, zeep en de crèmes die u altijd
®
gebruikte. Daarom is er voor u “Softly ”,
het zachtste van het zachtste.

