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MEDEX behandeling bij aanschaf MEDEX huidverzorgingspakket*         

                             
                     
 

“de vrouw die een half  uur per dag besteedt aan huidverzorging en iedere zes weken de 
schoonheidsspecialiste bezoekt, onderscheidt zich reeds na het 35ste levensjaar van andere vrouwen 
en elk jaar wordt het verschil groter!” 

 
 

In vier stappen een huidverbeterend effect met 4 producten uit Medex Professional 
 
Stap 1:  Reinigingsmelk, met essentiële verzorgende werkstof fen zodat bij het reinigen al begonnen 

             wordt met de huidverzorging. 
 
Stap 2:  Lotion, met adstringerende (samentrekkende) werking op de poriën. 

 
Stap 3:  Dagcrème, met UV-bescherming en specif iek afgestemd op uw huidtype. 
 

Stap 4:  Nachtcrème,met herstellende en verzorgende bestanddelen voor huidverzorging.  
 
 

Totaalprijs: Huidverzorgingspakket + Gelaatsbehandeling: 
 
Pakket A)  
-Reinigende gezichtsbehandeling duur ca 60 minuten    € 57,00 

Huidverzorgingspakket 4 producten                         €127,70 
                                                            Normaal:     €184,70 
                                                            Aanbieding:    €156,00 

 
Pakket B) 
-Basis gezichtsbehandeling duur ca 75 minuten    € 68,00 

Huidverzorgingspakket 4 producten                      €127,70  
                                                          Normaal     € 195,70 
                                                          Aanbieding    € 161,00 

 
Pakket C) 
-Complete gezichtsbehandeling duur ca 105 minuten    € 80,00 

Huidverzorgingspakket 4 producten             €127,70 
                                                           Normaal               €207,70 
                                                    Aanbieding      €168,00 

 
*Van deze aanbieding is eenmalig gebruik te maken 
Meer informatie? Vraag uw schoonheidsspecialist!  
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MEDEX behandeling bij aanschaf MEDEX for Men huidverzorgingspakket*         
                             

                     
 

In vier stappen een huidverbeterend effect met 4 producten uit de lijn van Medex for 

Men 
 
Stap 1:  Medex for Men Cleansing Gel 

 
Stap 2:  Medex for Men Af ter Shave Balsam 
 

Stap 3:  Medex for Men Protective Nourishing Gel 
 
Stap 4:  Medex for Men Active Nourishing Gel  

 
 
Totaalprijs: Huidverzorgingspakket + Gelaatsbehandeling: 

 
Pakket A)  
-Reinigende gezichtsbehandeling duur ca 60 minuten    € 57,00 

Huidverzorgingspakket 4 producten                         €130,50 
                                                            Normaal:     €187,50 
                                                            Aanbieding:    €159,00 

 
Pakket B) 
-Basis gezichtsbehandeling duur ca 75 minuten    € 68,00 

Huidverzorgingspakket 4 producten                      €130,50  
                                                          Normaal     € 198,50 
                                                          Aanbieding    € 164,00 

 
Pakket C) 
-Complete gezichtsbehandeling duur ca 105 minuten    € 80,00 

Huidverzorgingspakket 4 producten             €130,50 
                                                           Normaal               €210,50 
                                                    Aanbieding      €170,00 

 
*Van deze aanbieding is eenmalig gebruik te maken 
Meer informatie? Vraag uw schoonheidsspecialist!  

 
U kunt de huisverzorgingslijn completeren met onderstaande producten: 
 

Nourepair Gel; Voor de mannenhuid die extra verzorging nodig heef t, zoals de uitgedroogde, schrale 
en ruwe huid. 
 

U kunt uw huid lekker laten geuren met de Medex for Men Exclusive Eau de Toilette. 
Dit product vormt een eenheid met de totale huidverzorgingslijn. De geur past precies bij de man die 
zich goed wenst te verzorgen, maar wel op en top man wil blijven. 

 
Tevens is er de Medex for Men Gentleman’s Deodorant. Deze deodorant is ef fectief , heef t een goede 
geur en is huidvriendelijk. Een sophisticated attribuut voor de man die van alles het beste eist !   
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