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XENYMPHUS
Maak van uw Schoonheidssalon een echt kuuroord met Xenymphus
XENYMPHUS is een lijn die speciaal gecreëerd is voor U om de zuiverheid en kracht, die men al
sinds eeuwen uit de natuur haalt, naar uw kuuroord te brengen... en meer dan dat!
De verschillende plaatsen op aarde waar natuurlijke kuurbronnen bestaan, hebben allen hun specialiteit. De één bevat veel zwavel en een ander is weer rijk aan mineralen en oliën. Eigenlijk zou U alle
oorden af moeten reizen voor een compleet programma en dat dan afwisselen met een bad in de
oceaan, op een plek met veel algen en zoutkristallen. Dat dat niet kan, spreekt vanzelf, en daar komt
nog bij, dat natuurlijke vennen en de zee niet meer zo schoon zijn.
Een kuur van XENYMPHUS bevat de rijkdom van de natuur in combinatie; zoutkristallen en algen
uit de oceanen tezamen met elementen en specialiteiten, in hoge concentraties, van de bekendste kuuroorden op de wereld.
En XENYMPHUS heeft de traditie doorbroken dat modderbaden, algenpakkingen en andere kuurproducten, weliswaar goed voor de huid en conditie zijn, maar erg “basic”.
XENYMPHUS werkt buitengewoon doeltreffend en daarboven is veel aandacht besteed aan:
welbehagen, luxe en geur. De geur wordt verkregen door essentiële oliën van planten.
Daardoor is een XENYMPHUS kuur naast goed ook heerlijk en weldadig, waardoor U als herboren
“er weer tegenaan kunt”. Zo heeft de Griekse wijsheid: “Een gezonde geest in een gezond lichaam”
nog niet aan actualiteit ingeboet.
De onderzoekingen voor de samenstelling van de XENYMPHUS lijn zijn gedaan door het cosmetisch/
farmaceutisch laboratorium van MEDEX. Gebruik is gemaakt van componenten van de hoogste zuiverheid en activiteit. Gezocht is naar synergisme in werking en componenten. Het spreekt vanzelf dat
van gemicroniseerde algen gebruik gemaakt wordt, en dat de meest actieve alg is gebruikt. De literatuur schrijft zelfs van genezingsprocessen door deze alg. Deze resultaten mag U verwachten van de
MEDEX-research.
De combinatie: synergisme en luxe van de lijn maakt, dat een XENYMPHUS kuur absoluut het beste
is wat op dit gebied beschikbaar is voor de man en vrouw, die zich het beste wil..., en kan veroorloven.
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NYMPHE
Halfgodin van bronnen, rivieren, bomen, bergen, wouden.
MEDEX ontleent de naam Xenymphus bewust aan deze Griekse godin, want zij verbeeldt aan de ene
zijde de schoonheid die men kan bereiken of behouden door goede lichamelijke verzorging en aan de
andere zijde de herkomst van veel van de ingrediënten uit de Xenymphus-lijn.
Vaak wordt in de lichaamsverzorging teruggegrepen op de badcultuur, waarvan de waarde reeds
duizenden jaren geleden door de Grieken en Romeinen begrepen en toegepast werd. Om in Grieks/
Romeinse sferen te blijven: “Uw lichaam is een tempel” en net als bij een tempel geldt voor uw
lichaam dat het bij gebrek aan verzorging uiteindelijk een bouwval wordt. Dit is zonde bij een mooi
gebouw, maar dit is zeker zonde bij uw lichaam, dus wees er zuinig op, koester het, verzorg het, geef
het de extra’s van de Xenymphus-lijn, zodat het mooi blijft en wordt.
De verpakkingen van Xenymphus zijn ook geënt op deze Grieks/Romeinse cultuur, de afbeelding van
de baadsters vindt U zowel op verpakkingen als posters en in de reclame-uitingen terug.
Momenteel is er een grote opleving van interesse voor het gehele menselijk welzijn, dus aandacht
voor het gehele uiterlijk. Dit staat nog maar in de kinderschoenen en is in de komende jaren een grote
groeimarkt, waar U als schoonheidsspecialiste de vruchten van plukt door nu u eigen thalasso-instituut
aan uw salon toe te voegen.
Als je het verloop door de eeuwen heen bekijkt, zou je kunnen zeggen dat na de badcultuur van de
Romeinen het tweeduizend jaar gekost heeft om weer op een dergelijk niveau te komen. Dit klopt
natuurlijk niet, want we “lenen” slechts de grote lijn van de cultuur van destijds. Hierop laten we bij de
Xenymphus-lijn de allermodernste technieken los, hand in hand gaand met de empirische kennis die
de mens door de jaren heen opgebouwd heeft door eenvoudigweg te proberen en te kijken welke uitwerking de verschillende natuurlijke producten hebben op het menselijk lichaam. Deze beide factoren
zorgen ervoor, dat we kunnen stellen een absoluut unieke lichaamslijn neergezet te hebben.
Ook als U geen “natte ruimte” heeft, zijn deze lichaamsverzorgende producten geschikt voor uw salon,
want U haalt ze met vochtige sponzen af en de klant hoeft ze niet af te spoelen onder de douche.
Net als bij de bestaande MEDEX-lijn komt de kennis vanuit veel verschillende disciplines, om op deze
wijze tot een zo compleet mogelijke lijn te komen die zo efficiënt mogelijk werkt.
De XENYMPHUS-lijn gaat niet alleen over huidverzorging, maar ook over huidverbetering. Huidproblemen kunnen met verschillende soorten behandelingen verbeterd worden. Met Etherische Oliën kan
bij een behandeling nog een extra werking of specifiekere werking verkregen worden.

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
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XENYMPHUS THALASSO THERAPIE
“Thalasso” betekent het beste halen uit hetgeen de zeeën en oceanen te bieden hebben. Alle waardevolle vloeistoffen in de natuur - of het nu zeewater, plantensappen of bloed betreft - bevatten een bepaalde
hoeveelheid aan mineralen. Het zeezout van “Bath Salis de Beauté” is het optimale concentraat van
het zuiverste zeewater, waarvan u de krachten weer vrij kunt maken door het simpelweg op te lossen in
water.
De kracht van Thalasso komt nog het best tot uitdrukking in een van de allerkleinste zee-organismen:
de algen. Deze kleine organismen doen eigenlijk niets anders dan het verzamelen van waardevolle elementen uit de zee, om er zelf van te leven, maar ook voor u! Omdat de algen die aangeboden worden
met XENYMPHUS gemicroniseerd zijn, is de activiteit van uw behandeling optimaal. De ultieme
Thalasso-ervaring zult u derhalve beleven door het nemen van een algenbad of algenpakking.
Algenpakkingen en ook modderbaden kunnen naast goed voor de huid en het lichaam ook prettig,
luxueus en weldadig zijn.
XENYMPHUS doorbreekt de praktijk, dat algenpakkingen en modderbehandelingen weliswaar goed
zijn, maar dat luxe en aangenaamheid zowel qua gevoel als geur minder zijn.
Terwijl dat nu juist zo goed past bij een “lichaams-badcultuur”.
Deze tijd vraagt meer dan “basic”, daar is XENYMPHUS een antwoord op.
Samengesteld door het laboratorium van “MEDEX Bio Science Cosmetics”, zijn de producten uit deze
lijn de absolute top m.b.t. Thalasso Therapie. De gebruikte componenten zijn alle van natuurlijke
oorsprong, van het hoogste niveau en altijd in hun hoogste concentratie en zuiverheid. Dat de algen
gemicroniseerd zijn en van een type zijn (FUCUS VESICULOSUS), volgens de literatuur het meest
actief en zelfs sterk therapeutisch, spreekt vanzelf bij XENYMPHUS.
De vrouw of man die zich het beste wil..., en kan permitteren kiest voor deze bodyline. In deze jachtige tijd is er voor diegenen die daar op willen reageren en het zich kunnen permitteren niets beters dan
regelmatig de luxe en weldaad van een XENYMPHUS KUUR te ondergaan.

VEENPAKKING
De veencomponenten waaruit deze pakking is opgebouwd, vinden hun kracht in het feit, dat alle denkbare plantenextracten onder druk en tijdsduur van tienduizenden jaren en door omzetting van microorganismen de meest patente natuurlijke werkstof creëerden.
Vanzelfsprekend heeft het laboratorium, als Drentse vestiging, van deze kracht gebruik gemaakt.
De kracht van de conserverende werking op de huid van Drents Veen komt leuk naar voren bij het
aanzien van het Drents Veenmeisje dat perfect geconserveerd is gebleven over een periode van meer
dan 2000 jaar.
XENYMPHUS kuur is niet alleen goed en gezond voor uw huid en gestel, maar is ook een heerlijk
luxe gevoel van welbehagen, waar U welriekend en als “herboren” uitkomt.
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ESSENTIËLE OLIËN
De Essentiële oliën kunnen in combinatie met de producten uit de XENYMPHUS-lijn een extra
en/of sterkere werking verkrijgen en daarmee een hoge toegevoegde waarde zijn, waardoor U met
de XENYMPHUS-producten nog specifieker kunt werken.
Afhankelijk van het extra resultaat dat U wilt bereiken staan de volgende Essentiële Oliën uit de
MEDEX-serie tot uw beschikking. Ze zijn allen verpakt in een doos van 6 ampullen van 5 ml. Per
volledige lichaamspakking voegt U aan de pakking die U op dat moment gebruikt 5 tot maximaal 10
druppels toe. Indien het om een bepaald lichaamsdeel gaat welke U deze extra behandeling wilt geven,
dan is het aan te raden om met essentiële oliën te masseren, waarna U de pakking aanbrengt.
Etherische/Essentiële Olie HYDERMIOS
Etherische/Essentiële Olie RE-GENESIS
Etherische/Essentiële Olie PURUS		
Etherische/Essentiële Olie PURUS ACNE
Etherische/Essentiële Olie DESENSIBLE

- voor een vochtarm huidtype.
- voor een niet al te jonge en/of verslapte huid.
- voor een vette huid
- voor een acne huid
- voor een rode gevoelige en couperose huid

Voor een volledige beschrijving van de ingrediënten en de werking
van de Essentiële Oliën wordt verwezen naar de MEDEX-website: www.medex.eu
(stuur een e-mail naar info@medex.nl wanneer u nog geen inloggegevens heeft).
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UITERLIJK
De gehele XENYMPHUS-lijn bestaat uit ongeveer 25 producten. De verpakkingsrange varieert van
250 ml voor de kleinste verpakkingen tot 5000 ml (5 liter), voor de grootste; volledig afhankelijk van
de soort van toepassing en de vraag of het salon- of verkoopverpakking betreft, of beide. Zo kunt u in
uw instituut op elke schaal Thalasso Therapie aanbieden.
Binnen de serie XENYMPHUS zijn een aantal productcategorieën; de noodzakelijkheid van de gebruikelijke scheidingen naar huidtype bepaalt het aantal verschillende producten per categorie, met andere
woorden er zijn zes verschillende lichaamspakkingen, vier verschillende bodymilks/oliën, vier verschillende massageoliën en diverse bad- en doucheproducten.
Naast de verschillende verzorgende producten zijn er ook een aantal hulpproducten, die U nodig heeft
bij het verwerken van de XENYMPHUS-producten en die U het werken hiermee aanzienlijk vergemakkelijken. Deze categorie omvat bijvoorbeeld speciale folie voor de pakkingen, sponzen, kwasten,
etc.
Kortom, U heeft alles bij de hand wat U nodig heeft.
In het vervolg van deze brochure vindt U een beschrijving van de werkwijze van de verschillende
producten en de verschillende werkzame ingrediënten.
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HET BEHANDELSCHEMA
Voor de behandeling verwarmt U de behandelstoel/-bank voor met een warmtedeken of elektrische deken. Vervolgens dekt u de behandelstoel/-bank af met folie. De klant neemt gekleed in een
papieren slipje (voor eenmalig gebruik, verkrijgbaar bij Medex) in zittende houding plaats op de
behandelstoel/-bank. Daarna start U de behandeling, die per lichaamszone wordt
uitgevoerd (Fase 1 tm 4). De eerste lichaamszone “rug en armen” wordt in zittende houding
behandeld, daarna laat U de klant op de rug liggen. De tweede lichaamszone “decolleté, borst/
borsten en buik” volgt (Fase 1 tm 4!), waarna U het folie alvast om het gehele bovenlichaam
heenslaat. Tenslotte volgt de derde lichaamszone “benen en billen”, hierbij ligt de klant ook op
de rug en laat U de klant de knieën gebogen houden in een hoek van ong. 90 graden, zodat U de
achterkant van de bovenbenen en billen goed kunt behandelen. Als alle pakking is aangebracht,
legt U de benen plat en tot slot slaat U het folie ook over onderlichaam en benen, evt. legt U over
de folie nog een handdoek of deken.

FASE 1

De huid voorbereiden met een warm kompres.

FASE 2
		
		
		

Body Peeling Strong aanbrengen en in laten werken gedurende ong. één
minuut, daarna afrubbelen. Optioneel kunt U de Body Peeling Strong
afhalen met de Medex-body buffer voor een “dubbele peeling”, of met kompressen.

FASE 3
		

De pakking kan het best met de handen aangebracht worden, waarbij U evt.
handschoenen draagt (zeker wanneer er sprake is van wondjes en/of eczeem).

FASE 3A
		

Alternatief: In plaats van een pakking kan op dit punt in de behandeling ook
een Thalasso-algenbad gegeven worden met Ocean Bath, zie blz. 9

FASE 4
		
		
		

Het lichaam omwikkelen met aluminiumfolie (te verkrijgen bij MEDEX) of
plasticfolie. Zorgen dat het hoofd vrij blijft, zodat de warmte afgevoerd kan
worden (dus zeker geen gelaatsbehandeling geven op dit moment!). De pakking
20-30 min. laten inwerken.

TUSSENFASE

Tijdens de pakking kunt U een lekkere voetmassage geven.

FASE 5
		
		

De pakking wordt afgehaald met grote warme kompressen, of afgespoeld onder
de douche. Afspoelen is in geval van het algenbad altijd noodzakelijk; denkt U
erom: afspoelen zo koud als de klant kan verdragen!

FASE 6
		
		
		

Als extra stimulans geeft U een massage met een van de speciale massage-		
oliën, dit kan een lichaamsmassage zijn en/of een voetmassage. Bijv. indien de
klant zware benen heeft, een lichte beenmassage geven met Massage Oil	
Refreshing.

FASE 7
		
		

Ter bescherming en voeding van de huid brengt U de van toepassing zijnde
bodymilk of olie aan. De klant nu nog minimaal 10 minuten laten rusten in de
behandelstoel of, indien beschikbaar, in een speciale rustruimte.
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Zorgt U ervoor dat er altijd voldoende vruchtensap en vers fruit in het instituut voorradig zijn. Het
is heel belangrijk (zeker bij de algenpakking), dat U de klant na de pakking veel laat drinken en fruit
eten (men kan hiervoor de 10 minuten rusttijd benutten). U kunt de klant het beste adviseren ook thuis
zichzelf in acht te nemen en geen inspannende werkzaamheden meer te verrichten. Ook thuis moet zij
of hij nog veel drinken, zodat afvalstoffen afgevoerd kunnen worden.
Uit de algenpakking worden mineralen en oligometalen door het bloed opgenomen in het lichaam. Die
vind je zeker nog tot 3 maanden daarna terug in het bloed. Dus de klant heeft nog 3 maanden na de
behandeling met de algenpakking profijt van uw behandeling. In feite hoeft men voor de algenpakking
dus maar eens per 3 maanden te komen. U kunt ook adviseren het voor de zomer en voor de winter
te doen, zodat het lichaam in optimale conditie deze jaargetijden in gaat, doordat afvalstoffen worden
afgevoerd.
Bij iemand met veel roos en vet haar kunt U de algenpakking in het haar toepassen. Hiervoor heeft U
wel een douche nodig, om het goed uit te kunnen spoelen.
THALASSO - ALGENBAD
Het algenbad “Ocean Bath” heeft een toniserende, mineraliserende, vochtregulerende en afslankende werking, mede afhankelijk van de temperatuur waarbij het algenbad wordt toegepast.
Men dient de klant beslist niet langer dan 15 tot 20 minuten in een algenbad te laten zitten.
De beste temperatuur voor iedereen is 36-37 graden. Na het algenbad dient men ook 15 minuten te
rusten. Indien men een bubbelbad heeft de klant nooit in een bad met een hogere temperatuur dan 38
graden laten plaatsnemen.
Werking algenbad met verschillende temperaturen:
36-37 graden =		
ontspanning, remineralisatie
38-39 graden = 		
afslankend
Let op: Het positieve van deze krachtige pure alg (Fucus Vesiculosus) van “Ocean Bath” is de hoge concentratie Jodium.
Maar dit is tevens een punt voor voorzichtigheid! Voor gezonde volwassen personen is er niets aan de hand, integendeel, ook
niet op lange termijn, mits het niet dagelijks gebruikt wordt. Maar de jodium is gecontraïndiceerd bij zwangeren, borstvoeding gevende vrouwen en jonge kinderen, zo ook bij mensen met een schildklierprobleem, dus informeer daarnaar.
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TOELICHTING OP DE VERSCHILLENDE FASES VAN HET BEHANDELSCHEMA
FASE 1		
&		
FASE 2		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Zoals U in het algemene informatie van MEDEX kunt nalezen, bijv. via de website
www.medex.eu (stuur een e-mail naar info@medex.nl wanneer u nog geen
inloggegevens heeft), heeft de huid van zichzelf een bescherming, die het binnendringen van stoffen voorkomt. Deze natuurlijke afweer omvat een aantal barrières die
overwonnen moeten worden om werkstoffen van een crème, masker, pakking e.d. het
meest optimaal te laten werken en op de plaats te krijgen waar ze deze werking horen
te vervullen. In tegenstelling tot gelaatsbehandeling kan bij een lichaamsbehandeling
de oppervlaktereiniging achterwege gelaten worden, omdat het gelaat wel van makeup voorzien is en het lichaam niet en omdat het lichaam bedekt is met kleding en 		
daardoor niet blootstaat aan verontreinigingen van buitenaf. Op het gelaat kunt U dit
het beste zien door aan het eind van de dag eens een watje met lotion te nemen, over
uw gezicht te wrijven en vervolgens te kijken welk “vuil” er van buitenaf in de loop
van de dag op uw gezicht terechtgekomen is. Bij een lichaamsbehandeling volstaat
een totale peeling van het lichaam met het sterke Body Peeling Strong.

FASE 3		
		
		
		

De pakking wordt meestal aangebracht met de handen (evt. met handschoenen) 		
omdat de handen van de behandelaar het prettigst aanvoelen voor de klant. Evt. kan
ook gebruik worden gemaakt van een kwast, omdat dit een goede wijze is om de 		
pakking zo gelijkmatig mogelijk over het lichaam te verdelen.

FASE 3A
		
		
		
		
		

Een andere wijze van behandelen is een algenbad in plaats van een pakking. 		
Voorwaarde hierbij is dat het bad absoluut de juiste temperatuur moet hebben, normaal gesproken is isotherm het best, dus lichaamstemperatuur (36-37 graden). 		
En zoals hierboven reeds omschreven wordt het resorptievermogen van de huid verhoogt bij hogere temperaturen, bijv. t.b.v. een afslankend effect, maar 39 graden is de
maximale temperatuur voor het algenbad.

FASE 4		
		
		
		
		
		
		
		
		

Om de werkstoffen van de pakking en eventueel van de aromatische olie beter in de
huid te laten penetreren zijn er twee mogelijkheden (natuurlijk hoeft de pakking niet
voorzien te worden van een folie, maar dit bevordert wel het penetratievermogen). De
ene mogelijkheid is door middel van aluminiumfolie, dit verhoogt het opnamevermogen van de huid, doordat bij het inwikkelen en afsluiten met aluminiumfolie een 		
warmteontwikkeling plaatsvindt, waardoor de huid makkelijker resorbeert. Bij de
andere mogelijkheid, het strak omwikkelen van het lichaam met plasticfolie, wordt de
werkstof als het ware het lichaam ingeperst, onder hoge druk resorbeert het lichaam
(logischerwijze) gemakkelijker.

TUSSENFASE		
		
		
		

Een belangrijk onderdeel, onafhankelijk van welk soort pakking U geeft, is
ontspanning. De klant moet zich weer als herboren voelen bij het verlaten van uw
instituut. Behandelingen als een ontspannende voetmassage of hoofdhuidmassage
en/of een handpakking (informatie hierover is apart te verkrijgen) dragen hier zeer
toe bij.

FASE 5		
		
		
		
		
		

Na de reiniging zijn de natuurlijke barrières van de huid verwijderd, die na de 		
pakking weer zo goed mogelijk hersteld dienen te worden. Dit kunt U in deze fase
reeds gedeeltelijk doen door de pakking af te spoelen onder de douche met de speciale Essential Complex Crème de Douche, welke tijdens het reinigen tegelijkertijd
voedende componenten toevoegt en bij het verwijderen met sponsen of kompressen
dient U een weinig Essential Complex Crème de Douche hierop aan te brengen.
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FASE 6		
		
		
		

De speciale massage balsem van MEDEX is een uitgekiend geheel van oliën die 		
exact de juiste Stauwert* hebben en welke tegelijkertijd de juiste basis vormen om de
werkstoffen te helpen voor zover mogelijk, dieper in de huid te penetreren en op deze
wijze nog beter hun werking te verrichten.

FASE 7		
		
		
		
		
		
		
		
		

Voor het volledige herstel van de natuurlijke barrières van de huid brengt U als afsluitende fase één van de bodymilks of één van de body-oliën aan. De keuze tussen
een bodymilk of body-olie is enerzijds afhankelijk van voorkeur van de klant, anderzijds speelt natuurlijk de grootste rol wat de huid van de klant nodig heeft. Bij 		
extremere gevallen, zoals we die toch steeds vaker tegenkomen door de huidige trend
van overmatig vaak wassen en steeds meer en vaker in de zon liggen of onder de zonnebank, is een olie onontbeerlijk. Deze oliën voelen, mits natuurlijk toegepast op het
huidtype waar ze voor bedoeld zijn, absoluut niet vet aan en worden direct door de
huid opgenomen.

Bij de fases waar U de keuze heeft, wordt U deze keuze makkelijker gemaakt, doordat verderop in
deze behandelhandleiding een uitgebreid overzicht is opgenomen voor welke huidtypen de verschillende producten gebruikt kunnen worden. Zoals U altijd in alle MEDEX literatuur kunt lezen, geven
wij U het gereedschap en de handleiding waarmee U kunt werken, maar komt het er uiteindelijk op
aan dat U een juiste diagnose stelt en niet “automatisch” een of ander standaardproduct pakt maar een
specialistisch professioneel product gebruikt wat juist op die klant van toepassing is, want elke huid is
anders en vergt zijn eigen individuele aanpak.

XENYMPHUS
The absolute top of

WELLNESS & SPA
If Royal class is your style.

original medex product

* Het ene massageproduct is het andere niet, het belangrijkste verschil zit, naast het kwaliteitsverschil van de
oliën, in de Stauwert. Deze Stauwert geeft per oliesoort aan welke weerstand er ontstaat bij wrijving over het
lichaam. Door een juiste mix van verschillende oliën met verschillende Stauwerten, bereikt men een totale
Stauwert die voor het lichaam het meest aangenaam en effectief is.
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DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN
AESCULUS HIPPOCASTANUM (Wilde Paardenkastanje-extract)
Bevat o.a. proteïnen, saponine, glucosiden, looi-en harsachtige stoffen, allantoïne. Het werkt tegen
aantasting van de conditie van de huid ten gevolge van: vermoeidheid, droge en warme lucht, alsook
de schade ten gevolge van de giftige afvalstoffen van de stofwisseling (huidademing). De werking is
toniserend en verstevigend, verhoogt de resistentie van de capillairwandjes en vermindert de permeabiliteit. De wilde kastanje geeft de volgende effecten te zien: verbetering van de doorbloeding, vasoconstrictie (vernauwing van de haarvaatjes) en daardoor een snelle en effectieve afvoer van afvalproducten. Een snelle algemene verbetering van de huidconditie is het gevolg; waar te nemen door een
”verlevendiging” van de huid.
Door stimulatie van de microcirculatie in de huid kan een afslankend effect bereikt worden. Dat effect
wordt vergroot onder occlusieve omstandigheden bij gebruik van een warmtefolie.
ALGAE (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. Het Jodium is aanwezig als Jodide-ion en draagt bij aan een afslankend effect door
het stimuleren van het metabolisme. (zie ook onder Fucus Vesiculosus voor aparte beschrijving.)
ALLANTOIN (Allantoïne)
Is een stof die in planten wordt gevormd bij de oxydatieve afbraak van bepaalde eiwitontledingsproducten, zoals b.v. urinezuur, wordt voornamelijk gewonnen uit tarwekiemen, de bast van de wildekastanjeboom en uit smeerwortel.
De werking is: regenererend, vanwege de weefsel vernieuwende, resp. opbouwende werking.
ALOE BARBADENSIS (Aloë Vera)
Deze vetplant leeft in woestijngebieden en bestaat hoofdzakelijk uit water met werkzame stoffen.
Werkt: verzachtend, kalmerend, zuiverend, vochtregulerend, helend op de huid.
ARNICA MONTANA (Arnica)
De gunstige werking van Arnica wordt al eeuwenlang gebruikt door toepassing bij verwondingen als
ontstekingsremmend en doorbloeding verhogend middel. De plant Arnica Montana (ook wel valkruid
genoemd) groeit in Nederland nog slechts in Drenthe. In Duitsland zijn er meerdere plekken waar
deze plant groeit. De Duitse naam voor Arnica is “Wohlverleih”, hetgeen goed aangeeft waarvoor deze
plant al eeuwenlang gebruikt is, nl. het verzorgen en verzachten van wonden, bloeduitstortingen en
ontstekingen: gedroogde bloemhoofden werden bijv. direct gebruikt bij schotwonden. De Nederlandse
naam “valkruid” heeft al evenzeer te maken met deze toepassingen, nl. “te gebruiken na een val”. In de
literatuur worden de volgende indicaties voor uitwendig gebruik aangegeven: bloeduitstortingen, oppervlakkige wondjes (waarbij de huid niet stuk is gegaan), spierpijn en gewrichtsklachten.
CAMPHOR (Kamfer)
Cinnamomum Camphora is een tropische 12 meter hoge boom, groeiend in Taiwan, China en Japan.
Kamfer wordt gebruikt om de bloedcirculatie te bevorderen en heeft een verfrissende en desinfecterende werking. Kamfer heeft vanuit de historische ervaringsgegevens een zeer gunstige anti-eczeemwerking.
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Caprylyl Glycol
Moisturizer met C8-koolstofstaart, die zijn vochtvasthoudende eigenschappen dankt aan de twee
Hydroxygroepen (-OH). Onder speciale omstandigheden heeft Caprylyl Glycol ook een conserverende
werking, waardoor er zeer milde producten mee vervaardigd kunnen worden.
CENTELLA ASIATICA
Centella Asiatica is een extract, dat helpt bij de collageen-biosynthese van de huid. De biologische
beschikbaarheid (ofwel de penetratie in de huid en de activering op de juiste plaats) wordt extra verhoogd, doordat het ondergebracht is in de lipidelagen van een liposomen-systeem.
CHAMOMILLA RECUTITA (Kamille)
Chamomilla Recutita is rijk aan vluchtige azuleenolie en Bisabolol, bevat voorts organisch gebonden
salicylzuur en phytosterinen. Werkt verzachtend, onstekingswerend en opwekkend.
DAUCUS CAROTA SATIVA
Bevat o.a. Provitamine A, Carotenen, 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.
Decyl Glucoside
Mild reinigende schuimvormer van plantaardige oorsprong met een uitzonderlijk goede verdraaglijkheid voor de huid. Het respecteert de natuurlijke balans van de huid.
FUCUS VESICULOSUS
Deze bruin-groene alg is rijk aan diverse mineralen en oligo-elementen, zoals Magnesium,
Kalium, Jodide, IJzer en Zink. Daarnaast bevat het vitamine A, C en E. En net als veel
vissoorten bevat de Fucus Vesiculosus diverse verschillende omega-3 en omega-6 vetzuren.
Ook zeer belangrijk zijn de plantenzuren/ alginaten, die een krachtige vocht regulerende
werking hebben op de huid. Fucus Vesiculosus is bekend vanwege het afslankende effect dat
het kan bewerkstelligen door stimulatie van het metabolisme. Mede verantwoordelijk voor het
afslankende effect is het relatief hoog percentage van het element Jodium, dat aanwezig is in
deze alg. Van oudsher wordt Fucus Vesiculosus gebruikt voor de bestrijding van diverse
kwaaltjes, zoals verstopping en ontstoken/ geïrriteerde weefsels. Ook is bekend dat mensen die
aan de zee wonen relatief weinig last hebben van een traag werkende schildklier,
hoogstwaarschijnlijk juist door de inname van veel Jodium-rijk voedsel (vis, schelpdieren en
algen). Volgens vele bronnen is Fucus Vesiculosus een goed eetbare zeealg, die gegeten wordt
vanwege diverse gunstige effecten die het kan hebben op het menselijk lichaam. De effecten
zijn bijv. een verlaging van het cholesterolgehalte en de vermindering van overgewicht door
stimulatie van de schildklier via het Jodium.
GERANIUM
Pelargonium Odorantissimum werkt virus- en schimmeldodend en is antiseptisch, zeer goed voor
eczeemachtige huiden. Het is tevens spasmolytisch (krampstillend) en ontspannend.
HYALURONIC ACID (Hyaluronzuur)
Het hyaluronzuur is zelf een bestanddeel van het bindweefsel in de huid. Dit complex molecuul zorgt
voor een optimale vochtbalans vanwege de sterke hydraterende eigenschappen.
HYPERICUM PERFORATUM (Sint Janskruid / Johanneskruid)
Hypericum Perforatum bevat bitterstof, sterinen, pectine en vluchtige olie. Het is verzachtend, ontstekingswerend, wondhelend en verhoogt dus het regenererend vermogen van de huid.
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JUNIPERUS COMMUNIS (Jeneverbes)
In de literatuur worden de volgende indicaties voor uitwendig gebruik aangegeven: vochtig eczeem,
acne, huidziekten en huidaandoeningen, wonden/ slecht genezende wonden. Jeneverbes kalmeert, helpt
om rustig te worden bij examen- en sollicitatiestress. Jeneverbes groeit onder andere op heidegronden,
bijv. in de provincie Drenthe.
KAOLIN
Porseleinaarde, verfijnde kwaliteit van bolus alba, is een gezuiverde minerale poedersoort met absorberende eigenschappen.
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 populair
ste geur. In de literatuur wordt beschreven hoe Lavendel wordt gebruikt bij nerveuze spanningen en
slapeloosheid.
LINOLEIC ACID (AND) LINOLENIC ACID (Vitamine F)
Essentiële vetzuren zijn nauw betrokken bij het metabolisme in 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.
LIPOSOMEN
Hebben over het algemeen op zich geen activiteit maar zorgen voor verhoogde penetratie. Liposomen
hebben niet onder alle omstandigheden dit effect. Voor uitgebreide info vraag de krant op bij MEDEX
over Liposomen.
MEL (Honing)
Natuurlijke honing, die zo direct uit de bijenkorf komt, is rijk aan koolhydraten, proteïnen en sporeelementen. Een belangrijke werking van dit complex aan werkstoffen is het stimuleren van de huiddoorbloeding, hetgeen een gunstige invloed heeft op panniculose. Daarnaast zorgt het voor een goede
vochtbalans in de huid.
OCIMUM BASILICUM (Basilicum)
Basilicum, dat komt van het Griekse woord Basileus, dat koninklijk betekent, staat bekend om de
vochtafdrijvende eigenschappen. Daarnaast heeft het een versterkende, opwekkende en ook antibacteriële werking.
Oryza Sativa (Rijstvliesolie)
Rijstvliesolie is een heldere gele olie, die ook bij lage temperaturen zijn helderheid behoudt. Het bevat
een karakteristiek hoog percentage Vitamine E en Phytosterolen. Deze phytosterolen bevorderen de
doorbloeding van de huid en verminderen de roodheid van de huid door zonnebrand. Deze olie is daardoor ideaal voor gebruik tijdens massage. Met name geschikt voor droge en vochtarme huidtypes.
PERSEA GRATISSIMA (Avocado)
Bevat vitamine A, B, D, E, H, K en een olie van uitstekende kwaliteit, die gemakkelijk in de huid trekt
en de huid glad maakt. Bevat tevens Palmitoleïnezuur (omega-7 vetzuur!) dat beschermt tegen bacteriële invloeden en regenererende invloed heeft op huidcellen.
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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.
Sodium Lauroyl Oat Aminoacids
Milde schuimvormer van plantaardige oorsprong die zorgt dat het schuim rijk en crèmig aanvoelt.
Draagt bij aan de bescherming van de huid bij elke reiniging.
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.
TRITICIUM VULGARE (Tarwekiemolie)
Deze olie is hydrofiel en wordt gemakkelijk door de huid geresorbeerd. Het is rijk aan lecithine,
provitamine A, fytosterols, vitamine E en F. De belangrijkste functies zijn: het in stand houden van de
waterbalans, het stimuleren van de basale laag (met een verzachtend effect op de epidermis), bevordering van de elasticiteit van de huid en een “rustig” verloop van het verhoorningsproces.
VITAMINE A
Het wordt gemakkelijk geresorbeerd door de epidermis en het helpt hyperkeratinisatie en abnormale
peeling te voorkomen. Producten met vitamine A zijn aangewezen voor een te droge en een te vette
huid, oudere huid en natuurlijk te dikke hoornlaag en comedonen.
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DE PRODUCTEN
Uw huid heeft regelmatig verzorging nodig.
Daar wij tegenwoordig ouder worden, “moeten” wij ook langer met onze huid doen; daarom moeten
we zuinig zijn op onze huid, daarnaast eisen wij tegenwoordig meer. Onze huid moet niet alleen langer
meegaan, wij willen dat onze huid ook zo lang mogelijk soepel en mooi blijft, om zo lang mogelijk
van onze verworvenheden te kunnen genieten.
Niemand wil dat het strand- en waterleven ophoudt met ons 50ste levensjaar, omdat we er in badpak
niet meer uitzien.
Daarom is een goede verzorging niet alleen van onze gezichtshuid maar van ons hele lichaam noodzakelijk. Baden zal gepaard moeten gaan met een voedende badcrème of -olie, het water droogt uw huid
uit, daardoor moet uw huid worden afgesloten met een Body Lotion, ook na het baden in open water
en zeker in zee.
Regelmatig een ontspannende en huidverstevigende lichaamspakking is geen luxe maar een noodzaak!
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OCEAN WRAP
THALASSO - ALGENPAKKING
Verkrijgbaar in		
			

- Pot van 1000 ml.
- Pot van 5000 ml.		

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1309
Code C1315

De algen uit OCEAN WRAP bevatten een grote hoeveelheid mineralen welke zorgen voor een verbetering van de doorbloeding en verlevendiging van het weefsel zodat afvalstoffen via een verbeterde
lymfedrainage sneller kunnen worden afgevoerd. Een algenpakking werkt derhalve afslankend en
verstevigend, heeft een zeer ontspannende werking en verbetert de gehele conditie van het lichaam.
Belangrijkste Ingrediënten: Fucus Vesiculosus • Algae • Kaolin • Zinc Oxide • Tocopheryl Acetate
INGREDIËNTEN:
AQUA • KAOLIN • CETEARYL ALCOHOL (AND) SODIUM LAURYL SULFATE (AND) SODIUM CETEARYL SULFATE • ZINC OXIDE • PUMICE • SODIUM LAURETH SULFATE • ALGAE • DICAPRYLYL ETHER • FUCUS VESICULOSUS • DECYL OLEATE • CETEARYL ISONONANOATE • OCTYLDODECANOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE •
COCAMIDOPROPYL BETAINE • GLYCERIN • PROPYLENE GLYCOL • GLYCERYL MONOSTEARATE • TOCOPHERYL ACETATE • PHENOXYETHANOL • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • SORBIC ACID • CITRIC ACID
• METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN • PARFUM • CINNAMYL ALCOHOL • CITRONELLOL • COUMARIN •
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LIMONENE • LINALOOL.
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CAMPHOR WRAP
KAMFERPAKKING
Verkrijgbaar in		
			

- Pot van 1000 ml.
- Pot van 5000 ml.

Code C1312
Code C1318

HUIDTYPE		

- HUID MET VERSTOPTE PORIËN EN ECZEEM-ACHTIGE HUID

CAMPHOR WRAP voor het gehele lichaam, gebaseerd op echte kamfer. CAMPHOR WRAP heeft
een verfrissende en desinfecterende werking op de huid, is derhalve ideaal voor de naar vet neigende
huid met verstopte poriën. De combinatie van kamfer, algen en mineralen in deze pakking regelt ook
de bloedcirculatie, waardoor de pakking ook voor een goede lymfedrainage zorgt.
CAMPHOR WRAP is zeer gunstig voor mensen met eczeemachtige huiden.
Belangrijkste Ingrediënten: Algae • Camphor • Tocopheryl Acetate
INGREDIËNTEN:
AQUA • PUMICE • ZINC OXIDE • CETEARYL ALCOHOL (AND) SODIUM LAURYL SULFATE (AND) SODIUM CETEARYL SULFATE • KAOLIN • SODIUM LAURETH SULFATE • ALGAE • DECYL OLEATE • DICAPRYLYL ETHER
• CETEARYL ISONONANOATE • OCTYLDODECANOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE • COCAMIDOPROPYL
BETAINE • GLYCERIN • PROPYLENE GLYCOL • TOCOPHERYL ACETATE • CAMPHOR • GLYCERYL MONOSTEARATE • PHENOXYETHANOL • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • SORBIC ACID • IRON OXIDE • MICA •
METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN • CITRIC ACID.
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LAVENDULA WRAP
LAVENDELPAKKING
Verkrijgbaar in		
			

- Pot van 1000 ml.
- Pot van 5000 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1310
Code C1316

LAVENDULA WRAP is voornamelijk een ontspannend lichaamsmasker met een verzachtende werking voor de probleemloze huid.
De toegevoegde mineralen, kruiden en andere extracten zorgen ervoor dat de huid weer zacht en soepel
wordt, waardoor men weer als herboren van de behandeling opstaat.
De heerlijke geur van lavendel werd reeds door de Romeinen als geurend verfrissend middel aan de
baden toegevoegd. De prettige geur zorgt voornamelijk voor optimale ontspanning. Werkt in het bijzonder gunstig bij mensen met stijve, stramme of vermoeide spieren.
Belangrijkste Ingrediënten: Lavendula Angustifolia • Algae • Kaolin • Zinc Oxide • Tocopheryl Acetate
INGREDIËNTEN:
AQUA • PUMICE • ZINC OXIDE • CETEARYL ALCOHOL (AND) SODIUM LAURYL SULFATE (AND) SODIUM
CETEARYL SULFATE • KAOLIN • SODIUM LAURETH SULFATE • ALGAE • DICAPRYLYL ETHER • DECYL OLEATE • CETEARYL ISONONANOATE • OCTYLDODECANOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE • COCAMIDOPROPYL
BETAINE • GLYCERIN • PROPYLENE GLYCOL • TOCOPHERYL ACETATE • GLYCERYL MONOSTEARATE • POLYACRYLAMIDE (AND) C13- 14 ISOPARAFFIN (AND) LAURETH-7 • PHENOXYETHANOL • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • SORBIC ACID • IRON OXIDE • MICA • METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN • CITRIC
ACID • LAVENDULA ANGUSTIFOLIA • LIMONENE • LINALOOL.
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LIMUS WRAP
VEENPAKKING
Verkrijgbaar in		
			

- Pot van 1000 ml.
- Pot van 5000 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1311
Code C1317

LIMUS WRAP wordt vervaardigd met mineralen uit de Drentse veengrond. Nog niet lang geleden is
het Drentse veenmeisje opgegraven dat daar ver voor de jaartelling in terecht kwam; zij verkeerde nog
in een verbazingwekkend goede staat.
Reeds in de oudheid was bekend dat mineralen een weldaad voor de huid waren, zeker in combinatie
met modder of veen; goed voor soepele gewrichten en spieren, een strakke huid, een zachte huid, een
schonere huid etc.
LIMUS WRAP een OER-NEDERLANDSE lichaamspakking.
Belangrijkste Ingrediënten: Algae • Arnica Montana • Juniperus Communis • Tocopheryl Acetate
INGREDIËNTEN:
AQUA • KAOLIN • CETEARYL ALCOHOL (AND) SODIUM LAURYL SULFATE (AND) SODIUM CETEARYL SULFATE • ZINC OXIDE • PUMICE • SODIUM LAURETH SULFATE • ALGAE • ARNICA MONTANA • DICAPRYLYL
ETHER • CETEARYL ISONONANOATE • OCTYLDODECANOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE • COCAMIDOPROPYL BETAINE • PROPYLENE GLYCOL • GLYCERIN • TOCOPHERYL ACETATE • GLYCERYL MONOSTEARATE •
POLYACRYLAMIDE (AND) C13- 14 ISOPARAFFIN (AND) LAURETH-7 • PHENOXYETHANOL • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • SORBIC ACID • IRON OXIDE • MICA • METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN •
CITRIC ACID • JUNIPERUS COMMUNIS • BENZYL ALCOHOL • LIMONENE.
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PANYCO WRAP
AFSLANKENDE LICHAAMSPAKKING
Verkrijgbaar in			
				

- Pot van 500 ml. 		
- Pot van 5000 ml.		

HUIDTYPE			

- PANNICULOSEHUID

Code C1324
Code C1336

PANYCO WRAP is een afslankende pakking voor lichaam, armen en benen. De vochtafdrijvende
eigenschappen van Ocimum Basilicum en de microcirculatie stimulerende werking van het Aesculus
Hippocastanum (Wilde Paardenkastanje-extract) zorgen voor het vetoplossend effect en vermindering
van cellulitis. Liposomen van Sphingolipiden zorgen voor een goede penetratie in de huid van
Honingbestanddelen en Hyaluronzuur. Deze werkstoffen zorgen voor de juiste vochtbalans en een
goede doorbloeding. Het rustgevende effect van Wilde Paardenkastanje-extract op de zonverbrande
huid is net als de afslankende werking ideaal in zonnige tijden.

Belangrijkste Ingrediënten: Algae • Aesculus Hippocastanum • Mel (And) Phospholipids (And) Sphingolipids (And) Hyaluronic Acid • Ocimum Basilicum • Tocopheryl Acetate
INGREDIËNTEN:
AQUA • KAOLIN • CETEARYL ALCOHOL (AND) SODIUM LAURYL SULFATE (AND) SODIUM CETEARYL
SULFATE • SODIUM LAURETH SULFATE • PROPYLENE GLYCOL (AND) AESCULUS HIPPOCASTANUM (AND)
GLUCOSE (AND) LACTIC ACID • MEL (AND) PHOSPHOLIPIDS (AND) SPHINGOLIPIDS (AND) HYALURONIC
ACID • ALGAE • DECYL OLEATE • DICAPRYLYL ETHER • CETEARYL ISONONANOATE • OCTYLDODECANOL •
PEG-7 GLYCERYL COCOATE • ZINC OXIDE • COCAMIDOPROPYL BETAINE • GLYCERIN • PROPYLENE GLYCOL
• OCIMUM BASILICUM • TOCOPHERYL ACETATE • GLYCERYL MONOSTEARATE • PHENOXYETHANOL • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • SORBIC ACID • CITRIC ACID • METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN
• CITRONELLOL • EUGENOL • GERANIOL • ISO EUGENOL • LINALOOL.
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BREAST WRAP
BUSTEPAKKING
Verkrijgbaar in		

- Pot van 500 ml.		

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1323

BREAST WRAP is een verstevigende pakking voor de borsten. De combinatie van Citrus Aurantifolia
en Eucalyptus Globulus en het vasoconstringerende effect van Aesculus Hippocastanum geeft een verbeterde afvoer van afvalstoffen, waardoor de borsten jong en gezond blijven. Centella Asiatica stimuleert de biosynthese van Collageen en samen met Elastine zorgt dat voor stevigheid en veerkracht.
Belangrijkste Ingrediënten: Algae • Aesculus Hippocastanum • Lecithin (And) Centella Asiatica • Tocopheryl Acetate
INGREDIËNTEN:
AQUA • KAOLIN • CETEARYL ALCOHOL (AND) SODIUM LAURYL SULFATE (AND) SODIUM CETEARYL
SULFATE • ZINC OXIDE • SODIUM LAURETH SULFATE • ALGAE • PROPYLENE GLYCOL (AND) AESCULUS
HIPPOCASTANUM (AND) GLUCOSE (AND) LACTIC ACID • GLYCERIN • DICAPRYLYL ETHER • DECYL OLEATE • OCTYLDODECANOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE • COCAMIDOPROPYL BETAINE • LECITHIN (AND)
CENTELLA ASIATICA • TOCOPHERYL ACETATE • GLYCERYL MONOSTEARATE • EUCALYPTUS GLOBULUS •
CITRUS AURANTIFOLIA • PHENOXYETHANOL • SORBIC ACID • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE •
IRON OXIDE • MICA • METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN • CITRIC ACID • CITRAL • LIMONENE.
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OCEAN BATH
THALASSO - ALGENBAD & PAKKING
Verkrijgbaar in		
			

- Pot van 1000 ml.
- Pot van 5000 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1314
Code C1320

De pure algen van OCEAN BATH bevatten een grote hoeveelheid mineralen welke zorgen voor een
verbetering van de doorbloeding en verlevendiging van het weefsel zodat afvalstoffen via een verbeterde lymfedrainage sneller kunnen worden afgevoerd.
Een algenbad/-pakking werkt derhalve afslankend en verstevigend, heeft een zeer ontspannende werking en verbetert de gehele conditie van het lichaam.
Voor één normaal formaat bad heeft U ongeveer 250 gram OCEAN BATH nodig.
Meng de algen eerst met een weinig warm water tot het goed gemengd is en roer deze “pasta” vervolgens door het badwater. Zie behandeling op blz. 9.
Voor een pakking mengt U de algen met water tot een smeuïg papje ontstaat.
LET WEL:
		

Bewaar de algen van Ocean Bath in een afgesloten verpakking op een droge 		
en koele plaats.

Let op: Het positieve van deze krachtige pure alg (Fucus Vesiculosus) van “Ocean Bath” is de hoge concentratie Jodium.
Maar dit is tevens een punt voor voorzichtigheid! Voor gezonde volwassen personen is er niets aan de hand, integendeel, ook
niet op lange termijn, mits het niet dagelijks gebruikt wordt. Maar de jodium is gecontraïndiceerd bij zwangeren, borstvoeding gevende vrouwen en jonge kinderen, zo ook bij mensen met een schildklierprobleem, dus informeer daarnaar.

23

BODY PEELING STRONG
SUPERIEUR STERKE PEELING VOOR LICHAAM, ARMEN EN BENEN
Verkrijgbaar in			
				

- Flacon van 250 ml.
- Pot van 500 ml.

HUIDTYPE			

- ELK HUIDTYPE

Code VC2109
Code C1303

Een scrubcrème (echte peeling) voor het hele lichaam, die regelmatig gebruikt kan worden en die overmatige verhoorning van de huid tegengaat.
Body Peeling Strong wordt gebruikt voor verwijdering van dode huidcellen, reiniging en daarmee ontvankelijk maken van de huid bij panniculosebehandeling. Om dezelfde reden worden Bio Soft
Peeling en Comedo Mutilat hiervoor op het gelaat gebruikt, maar deze zijn natuurlijk ook te gebruiken
bij een lichaamsbehandeling.
Belangrijkste Ingrediënten: Silicium Oxide • Kaolin • Zinc Oxide
INGREDIËNTEN:
AQUA • SILICIUM OXIDE • CETEARYL ISONONANOATE • CETEARYL ALCOHOL (AND) CETEARYL GLUCOSIDE • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • GLYCERIN • KAOLIN • ZINC OXIDE • GLYCERYL STEARATE •
SODIUM STEAROYL LACTYLATE • CAPRYLYL GLYCOL • POLYACRYLAMIDE (AND) C13- 14 ISOPARAFFIN
(AND) LAURETH-7 • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • PARFUM • CITRIC ACID • METHYLPARABEN •
PROPYLPARABEN • BENZYL BENZOATE • BENZYL SALICYLATE • CITRONELLOL • COUMARIN • EUGENOL •
GERANIOL • HEXYL CINNAMAL • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LINALOOL • HYDROXYISOHEXYL
3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE • ALPHA-ISOMETHYL IONONE.
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ESSENTIAL COMPLEX BATH OIL
STERK VOEDENDE BADOLIE
Verkrijgbaar in			
				

- Flacon van 250 ml.
- Flacon van 500 ml.

HUIDTYPE			

- ELK HUIDTYPE

Code VC2106
Code C1300

Essential Complex Bath Oil bevat een verfijnde geur die het baden tot een zeer aangenaam
genot maakt. Voor een goede lichaamsverzorging weet U als vakvrouw allemaal wel dat een goede
badolie onontbeerlijk is. Onze gezichtshuid krijgt vaak alle aandacht, maar de huid van ons lichaam
daarentegen heeft het vaak zwaar te verduren. De emulsielaag van de huid moet in stand gehouden
worden, wat mogelijk gemaakt wordt door Essential Complex Bath Oil.
Essential Complex Bath Oil is een hydrofiele badolie, wat wil zeggen dat het oplost in het
badwater en niet aan de rand van het bad blijft hangen.
Gebruik
Voeg wat Essential Complex Bath Oil toe aan het badwater voor een rustgevend effect.
Hierna voelt uw huid plezierig aan zonder dat het vet aanvoelt.
Belangrijkste Ingrediënten: Oryza Sativa • Tocopheryl Acetate
INGREDIËNTEN:
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • ORYZA SATIVA • LAURETH-3 • OCTYLDODECANOL • PEG-7 GLYCERYL COCOATE • PARFUM • TOCOPHERYL ACETATE • CINNAMYL ALCOHOL • CITRONELLOL • COUMARIN •
HYDROXYCITRONELLAL • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LIMONENE • LINALOOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE.
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ESSENTIAL COMPLEX BODY MILK
STERK VOEDENDE BODYMILK
Verkrijgbaar in		
			

- Tube van 250 ml.
- Flacon van 500 ml.

Code VC2107
Code C1301

HUIDTYPE		

- VOCHTARME / DROGE HUID

Een bodymilk om de huid te voeden en zo in optimale conditie te houden. Voor extreem droge huid
wordt verwezen naar Essential Regenerative Body Milk.
Belangrijkste Ingrediënten: Hydrolized Wheat Protein • Camomilla Recutita • Sodium Lactate (And) Serine (And) Sorbitol
(And) Urea (And) Allantoin
INGREDIËNTEN:
AQUA • DICAPRYLYL ETHER • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • OCTYLDODECANOL • CETEARYL GLUCOSIDE (AND) CETEARYL ALCOHOL • GLYCERIN • SODIUM LACTATE (AND) LACTIC ACID (AND) SERINE (AND)
SORBITOL (AND) TEA-LACTATE (AND) UREA • SODIUM STEAROYL LACTYLATE • HYDROLYZED WHEAT
PROTEIN • CHAMOMILLA RECUTITA (AND) ALCOHOL DENAT. • GLYCERYL STEARATE • POLYACRYLATE
(AND) ETHYLHEXYL STEARATE (AND) TRIDECETH-6 • XANTHAN GUM • PHENOXYETHANOL • SODIUM
HYDROXYMETHYL GLYCINATE • PARFUM • ROSMARINUS OFFICINALIS (AND) ASCORBYL PALMITATE
(AND) CITRIC ACID • PHENOXYETHANOL • METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN • CINNAMYL ALCOHOL •
CITRONELLOL • COUMARIN • HYDROXYCITRONELLAL • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LIMONENE
• LINALOOL.
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ESSENTIAL REGENERATIVE BODY MILK
VOCHTINBRENGENDE EN HERSTELLENDE BODYMILK
Verkrijgbaar in			
				

- Tube van 250 ml.
- Flacon van 500 ml.

Code VC2108
Code C1302

HUIDTYPE			

- EXTRA DROGE / VOCHTARME EN RIJPERE HUID

Een volle bodymilk voor de rijpere huid, om de reeds aangetaste huid weer zoveel mogelijk in optimale
conditie te brengen en te houden.
Belangrijkste Ingrediënten: Aloe Barbadensis • Centella Asiatica • Sodium Lactate (And) Lactic Acid (And) Serine (And)
Sorbitol (And) Tea-lactate (And) Urea
INGREDIËNTEN:
AQUA • DICAPRYLYL ETHER • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • OCTYLDODECANOL • CETEARYL GLUCOSIDE (AND) CETEARYL ALCOHOL • GLYCERIN • ALOE BARBADENSIS • SODIUM LACTATE (AND) LACTIC
ACID (AND) SERINE (AND) SORBITOL (AND) TEA-LACTATE (AND) UREA • LECITHIN (AND) CENTELLA
ASIATICA • GLYCERYL STEARATE • SODIUM STEAROYL LACTYLATE • POLYACRYLATE (AND) ETHYLHEXYL
STEARATE (AND) TRIDECETH-6 • XANTHAN GUM • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • PHENOXYETHANOL • PARFUM • ROSMARINUS OFFICINALIS (AND) ASCORBYL PALMITATE (AND) CITRIC ACID •
METHYLPARABEN • PROPYLPARABEN • COUMARIN • LIMONENE • LINALOOL.
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OIL SUAVIS
VOEDENDE LICHAAMSOLIE
Verkrijgbaar in			

- Flacon van 500 ml.

Code C1304

HUIDTYPE			

- VOCHTARME HUID / VERSLAPTE HUID

Zoals wellicht bekend zijn oliën in staat, met betrekking tot hydratatie sterker te werken dan enige
andere vorm. Vandaar dat OIL SUAVIS, net als de Re-genesis Oil (die een nog sterkere werking heeft),
uitsluitend in salonverpakking verkrijgbaar is om de huid van de klant een extra hydratatie-stoot te
geven.
Verslapte, aangetaste en/of verouderde huid. Denkt u met name aan verslapte, hangende huid van de
bovenarm. In het bijzonder onder aan de arm bij de oksel treden als snel ‘lubberverschijnselen’ op.
Gebruik van OIL SUAVIS lost dit probleem snel grotendeels op. TIP: Begin hiermee vóórdat dit probleem optreedt of direct bij de eerste verschijnselen en u zult hier geen last van hebben of het proces
zal niet verder gaan.
Gebruik:
		
		

Aanbrengen na douchen of baden, trekt direct in de huid en voelt bij het juiste gebruik
niet vet aan. TIP: Breng OIL SUAVIS ook aan vóór het baden of douchen, dit geeft
een heerlijk effect.

Belangrijkste Ingrediënten: Prunus Dulcis • Hypericum Perforatum • Chamomilla Recutita • Aloe Barbadensis • Geranium
INGREDIËNTEN:
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • OCTYLDODECANOL • PRUNUS DULCIS • HYPERICUM PERFORATUM
• CHAMOMILLA RECUTITA • ALOE BARBADENSIS •GERANIUM • PARFUM • BENZYL BENZOATE • BENZYL SALICYLATE • CITRAL • CITRONELLOL • COUMARIN • EUGENOL • GERANIOL • HEXYL CINNAMAL •
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LIMONENE • LINALOOL • HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE
CARBOXALDEHYDE • ALPHA- ISOMETHYL IONONE.
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RE-GENESIS OIL
EXTRA STERKE LICHAAMSOLIE
Verkrijgbaar in			

- Flacon van 500 ml.

Code C1305

HUIDTYPE			

- ZEER DROGE HUID / RIJPERE HUID

Is een voedende lichaamsolie die op basis is van amandelolie. Net als Oil Suavis is Re-Genesis Oil
te gebruiken bij een huid die niet meer genoeg heeft aan een bodylotion. ‘s Zomers kan de Re-genesis oil heel goed gebruikt worden op uw gebruinde benen, die wel eens droge schilfertjes willen vertonen. In Re-genesis oil zijn elementen verwerkt die een bijdrage leveren aan het natuurlijk herstel van
het grootste orgaan van ons lichaam: de huid. Uiteraard horen daar vitamine A en E bij. Re-genesis
Oil is net als Oil Suavis uitsluitend te verkrijgen in salonverpakking.
										
Belangrijkste Ingrediënten: Prunus Dulcis • Carthamus Tinctorius • Hypericum Perforatum • Glycine Soja (And) Daucus
Carota Sativa (And) Beta-carotene (And) Tocopherol
INGREDIËNTEN:
PRUNUS DULCIS • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • CARTHAMUS TINCTORIUS • HYPERICUM PERFORATUM • TRITICUM VULGARE • GLYCINE SOJA (AND) DAUCUS CAROTA SATIVA (AND) BETA-CAROTENE (AND)
TOCOPHEROL • OLEYL ERUCATE • PARFUM • BENZYL BENZOATE • BENZYL SALICYLATE • CITRONELLOL
• COUMARIN • EUGENOL • GERANIOL • HEXYL CINNAMAL • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LINALOOL • HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE • ALPHA- ISOMETHYL IONONE.

29

BATH SALIS DE BEAUTÉ
THALASSO - BADZOUT
Verkrijgbaar in			
				

- Pot van 1000 ml.
- Pot van 5000 ml.

HUIDTYPE			

- ELK HUIDTYPE

Code C1313
Code C1319

Creëer een zee in uw eigen badkuip en geniet van de vele voordelen die zeezout U biedt. De oude
Romeinen kenden reeds de weldadige toepassing van zeezout in hun badhuizen: reinigend en ontspannend. Zeezout bestaat naast Natrium-ionen en Chloride-ionen uit een aantal anorganische sporenelementen (Calcium-, Magnesium-, Kalium- en Bromide-ionen), waaraan verzachtende eigenschappen
zijn toegeschreven.
Belangrijkste Ingrediënten: Sodium Chloride
INGREDIËNTEN:
SODIUM CHLORIDE • PARFUM • AQUA • PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL • TRIDECETH-9 • CINNAMYL
ALCOHOL • CITRONELLOL • LIMONENE • LINALOOL.
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BATH CRÈME DE BEAUTÉ
BADGEL
Verkrijgbaar in			
				

- Tube van 250 ml.
- Flacon van 500 ml.

HUIDTYPE			

- ELK HUIDTYPE

Code VC2112
Code C1307

Heerlijk schuimende badgel met de geur die U kent van Essential Complex Bath Oil. U reinigt uw
huid op aangenaam ontspannen wijze.
Belangrijkste Ingrediënten: Aloe Barbadensis
INGREDIËNTEN:
AQUA • SODIUM LAURETH SULPHATE • AMINO METHYL PROPANOL • PARFUM •ACRYLATES/C10-30 ALKYL
ACRYLATE CROSSPOLYMER • PHENOXYETHANOL • MICA (AND) TITANIUMDIOXIDE • BENZOPHENONE-4 •
METHYLPARABEN • ALOE BARBADENSIS • ETHYLPARABEN • BUTYLPARABEN • ISOBUTYLPARABEN • PROPYLPARABEN • CINNAMYL ALCOHOL • CITRONELLOL • COUMARIN • HYDROXYCITRONELLAL • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LIMONENE • LINALOOL • ALPHA-ISOMETHYL IONONE [CI 14700, 19140, 42090,
61585]
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DOUCHE SCRUB DE BEAUTÉ
Licht peelende, milde douchegel
Verkrijgbaar in			
				

- Tube van 250 ml.		
- Flacon van 500 ml. 		

HUIDTYPE			

- ELK HUIDTYPE

Code VC2111
Code C1306

Een zeer milde douchegel voor elke dag. De fijne Jojoba korrel zorgt voor een licht peelende werking.
Geschikt voor elk huidtype van de zeer jonge tot zeer oude huid.

Belangrijkste Ingrediënten: Decyl Glucoside • Quercus • Hydrogenated Castor Oil
INGREDIËNTEN:
AQUA • DECYL GLUCOSIDE • SODIUM LAURETH SULFATE • COCAMIDOPROPYLBETAINE • PARFUM • QUERCUS • XANTHAN GUM • HYDROGENATED CASTOR OIL • SODIUM HYDROXYMETHYL GLYCINATE • SORBIC
ACID • CITRIC ACID • COUMARIN • LIMONENE • LINALOOL.
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ESSENTIAL COMPLEX CRÈME DE DOUCHE
“Terugvettende” Douchecrème
Verkrijgbaar in			
				
				

- Tube van 250 ml.
- Flacon van 500 ml.
- Flacon van 5000 ml.

HUIDTYPE 			

- ELK HUIDTYPE

Code VC2113
Code C1321
Code C1329

Deze crèmekleurige douchecrème helpt bij het in stand houden van de natuurlijke emulsielaag van
de huid door zijn terugvettende* eigenschappen. Daarnaast bevat Essential Complex Crème
de Douche plantaardige proteïnen die de huid bescherming bieden tegen invloeden van buitenaf.
De toevoeging van essentiële olie Geranium, bekend om zijn reinigende eigenschappen, maakt deze
douchecrème “the best there is”.
Belangrijkste Ingrediënten: Sodium Lauroyl Oat Aminoacids • Decyl Glucoside • Caprylyl Glycol • Geranium
INGREDIËNTEN:
AQUA • SODIUM LAURETH SULFATE • SODIUM LAUROYL OAT AMINOACIDS • COCAMIDOPROPYL BETAINE
• CETYL PALMITATE (AND) BEHENETH-10 (AND) HYDROGENATED CASTOR OIL (AND) GLYCERYL STEARATE • DECYL GLUCOSIDE • HYDROLYZED WHEAT PROTEIN • GUAR HYDROXYPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE • CETYL HYDROXYETHYL CELLULOSE • CAPRYLYL GLYCOL • PELARGONIUM GRAVEOLENS (GERANIUM) • PARFUM • CITRIC ACID • CINNAMYL ALCOHOL • CITRONELLOL • LIMONENE • LINALOOL.

* Terugvetten is een nieuw door MEDEX geïntroduceerd begrip, dat inhoudt dat de essential skin lipids (dit zijn de
natuurlijk vetbestanddelen van de huid) die tijdens een wasbeurt verloren gaan door de Essential Complex Crème
de Douche onmiddellijk weer aangevuld worden.
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MASSAGE BALSAM
ZEER SPECIALE MASSAGEBALSEM
Verkrijgbaar in		

- Flacon van 500 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1303

MASSAGE BALSAM is een zeer compleet massageproduct door de combinatie van een drietal werkzame componenten.
De Calendula Olie staat bekend om de kalmerende werking en heeft daarnaast een aangenaam versoepelende invloed op de huid tijdens de massage. Aloë Vera (Aloë Barbadensis) verzacht en kalmeert een
beschadigde, (zon)verbrande of geïrriteerde huid. Vitamine E helpt bij het stimuleren van de door
bloeding tijdens de massage.
MASSAGE BALSAM bevat Amandel Olie als een verzachtende, neutrale basisolie. Daarnaast heeft
MASSAGE BALSAM een optimale Stauwert* (zie blz.11), ideaal zowel voor masseur/masseuse als de
klant.
Belangrijkste Ingrediënten: Calendula Officinalis • Tocopheryl Acetate (Vitamine E) • Aloe Barbadensis
INGREDIËNTEN:
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • PRUNUS DULCIS • ALCOHOL DENAT. • CALENDULA OFFICINALIS •
TOCOPHERYL ACETATE • ALOE BARBADENSIS • PARFUM • CINNAMYL ALCOHOL • CITRONELLOL • COUMARIN • HYDROXYCITRONELLAL • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL • LIMONENE • LINALOOL • ALPHAISOMETHYL IONONE.
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MASSAGE OIL REFRESHING
MASSAGEOLIE MET VERKOELEND EFFECT
Verkrijgbaar in		

- Flacon van 500 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1352

Deze massageolie geeft een heerlijk verkoelend effect, wanneer het aangebracht is op de huid. Ideaal
voor broeierige, warme voeten of voor andere lichaamsdelen, wanneer de temperaturen hoog zijn.
Gebruiksaanwijzing: Lokaal toepassen op voeten, benen, rug etc.
Belangrijkste Ingrediënten: Oryza Sativa • Calendula Officinalis • Arnica Montana • Menthyl Lactate
INGREDIËNTEN:
ORYZA SATIVA • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • CALENDULA OFFICINALIS • ARNICA MONTANA •
MENTHYL LACTATE • SODIUM BICARBONATE • MENTHA ARVENSIS • COMMIPHORA MYRRHA • OCIMUM
BASILICUM • CITRAL • CITRONELLOL • EUGENOL • GERANIOL • ISO EUGENOL • LIMONENE • LINALOOL.
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MASSAGE OIL RELAXANT
ONTSPANNENDE MASSAGEOLIE
Verkrijgbaar in		

- Flacon van 500 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1350

Deze algemeen ontspannende massageolie is geschikt voor elk huidtype. Te gebruiken bij vele soorten
massages, bijv. een ontspannende lichaamsmassage.
Gebruiksaanwijzing: Voor elke soort massage, met name ontspannende lichaamsmassage.
Belangrijkste Ingrediënten: Oryza Sativa • Lavendula Angustifolia
INGREDIËNTEN:
ORYZA SATIVA • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • OCTYL DODECANOL • LAVENDULA ANGUSTIFOLIA •
CITRUS AURANTIFOLIA • COMMIPHORA MYRRHA • CITRAL • GERANIOL • LIMONENE • LINALOOL
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MASSAGE OIL WARMING-UP
MASSAGEOLIE MET WARMTE-EFFECT
Verkrijgbaar in		

- Flacon van 500 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1351

Deze massageolie geeft een heerlijk verwarmend effect, wanneer het aangebracht is op de huid. Ideaal
voor stijve spieren, slechte doorbloeding en koude voeten.
Gebruiksaanwijzing: Lokaal toepassen tijdens de massage op de rug, nek, schouders etc. Let op: Alleen voor professioneel gebruik - Alleen toepassen bij kleinere oppervlakten (max. ter grootte van een
A4-papier) - Max. éénmaal per week gebruiken - Niet voor gebruik bij kinderen.
Belangrijkste Ingrediënten: Oryza Sativa • Methyl Nicotinate
INGREDIËNTEN:
ORYZA SATIVA • CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE • GERANIUM • MENTHA ARVENSIS • COMMIPHORA
MYRRHA • METHYL NICOTINATE • LAVENDULA ANGUSTIFOLIA • CITRAL • CITRONELLOL • GERANIOL •
LIMONENE • LINALOOL.
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PANYCO LOTION
AFSLANKENDE BODYLOTION
Verkrijgbaar in		
			

- Flacon van 250 ml.
- Flacon van 500 ml.

Code VC2114
Code C1334

HUIDTYPE		

- PANNICULOSE HUID

Deze krachtige lotion met Aesculus Hippocastanum (Wilde Paardenkastanje-extract) zorgt voor extra
doorbloeding van de huid, waardoor afvalstoffen sneller afgevoerd kunnen worden. De lotion is speciaal bedoeld voor het gebruik in combinatie met Panyco Wrap.
Belangrijkste Ingrediënten: Aesculus Hippocastanum • Allantoin • Eucalyptus Globulus • Mentha Arvensis
INGREDIËNTEN:
AQUA • GLYCERIN • ALCOHOL DENAT. • PROPYLENE GLYCOL (AND) AESCULUS HIPPOCASTANUM (AND)
GLUCOSE (AND) LACTIC ACID • POLYSORBATE 80 • ALLANTOIN • EUCALYPTUS GLOBULUS • MENTHA ARVENSIS • TETRASODIUM EDTA • LIMONENE.
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SEL MARIN EXFOLIANT
THALASSO SCRUBZOUT
Verkrijgbaar in		
			

- Pot van 1000 ml.
- Pot van 5000 ml.

HUIDTYPE		

- ELK HUIDTYPE

Code C1341
Code C1342

Heerlijk geurend scrubzout te gebruiken in sauna’s en kuuroorden.
Belangrijkste Ingrediënten: Sodium Chloride
INGREDIËNTEN:
SODIUM CHLORIDE • PARFUM • CITRONELLOL • LIMONENE.
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