Body Sculpting Concept
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med opstrammende effekt

20% redUction
af fedtvævet

giver sammen en sYnergieffekt

Denne brochure beskriver, hvordan du på en forholdsvis nem måde
kan nå flotte resultater med hjemmebehandling af cellulite (appelsinhud), opstramning af brystparti og et boost til hænder og indsunkne kindområder.
Du kan med fordel supplere din hjemmebehandling med et besøg
hos din Medex behandler, som kan tilbyde indgående opstrammende kropsbehandlinger med bodywraps, kosmetisk massage
m.v., ligesom Body Sculpting Concept er særdeles velegnet i kombination med kropsbehandlingsmaskiner. Din hjemmepleje kombineret med professionelle behandlinger vil give et mere intensivt resultat.
I alle tilfælde vil du opnå lovende resultater, og du vil ligeledes have
det rigtige udgangspunkt for at påbegynde en sundere livsstil. Du
vil få varige, gode resultater, hvis du samtidig er motiveret til en opfølgende livsstil, hvor du med blot få gode ændringer vil opnå ikke
blot en flottere og mere fast krop, men også mærke en positiv indflydelse omkring dine sundhedsmæssige forhold.
Husk: en sund krop er en smuk krop.
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mere volUme -til Udvalgte områder

extending
volUme cream
6% mere volUme
efter 1 måned

alle kan få en strammere krop
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BodY scUlpting concept
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firming BodY cream
anti-cellUlite creme
med opstrammende virkning
En stærk creme mod cellulite (appelsinhud) med et hurtigtvirkende resultat for en smuk og glat hud.
Firming Body Cream er en stærk fugtighedsgivende creme
med specifik fokus på cellulite og strækmærker. Virkningen opnås ved modificeret collagen fra “Spilanthes Acmella” ekstrakt, som stimulerer produktionen af ceramider og desuden
er meget fugtgivende. Hertil kommer, at alkyladmiderne styrker hudens tværgående elasticitet i cellevæggene, og en
kombination af en hurtig og kraftfuld effekt opnås.

Brugsanvisning
Anvend Firming Body Cream hver morgen og aften i en periode på mindst 2 måneder.
Det er vigtigt, at de hudområder, som du ønsker at behandle,
er rene og fedtfri. Du vil få den mest optimale effekt af denne
behandling ved mindst en gang om ugen i forbindelse med
brusebad at peele din hud med Body Peeling Strong, så Firming Body Cream kan trænge bedre ind.
For at intensivere effekten af Firming Body Cream anbefales du
at anvende den specialfremstillede bindevævsrulle (specielt
for kroppen). Masser Firming Body
Cream ind i huden, og
efterfølgende masserer du med bindevævsrullen over behandlingsområderne.
Tip: Hvis du yderligere kombinerer behandlingen med Ultrasonic Slimming Gel, får du en synergieffekt og et dobbelt så
godt resultat.
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Ultrasonic slimming gel
20% redUction af fedtvævet
ved BrUg 2 x dagligt

Ultrasonic Slimming Gel er sammensat af tre forskellige
ekstrakter. Synergieffekten af disse komponenter giver et
direkte og kraftfuldt boost til reduktion af fedtvævet.
I løbet af blot 2 måneder kan du opnå en reducering af
fedtvævet med op til 20 %, hvis du anvender Ultra Slimming Gel 2 gange dagligt.

Brugsanvisning
Efter vask/afrens anvender du Ultrasonic Slimming Gel 2 gange
hver dag, smør ind med masserende bevægelser. Det er vigtigt, at de områder, du ønsker at behandle (mave, balder, lår)
er grundigt afrenset. Det er ikke nødvendigt med brusebad 2
gange dagligt, men det er vigtigt, at de områder, du skal behandle, er helt rene og afrensede, for at du kan opnå den ønskede effekt af Ultra Slimming Gel. Der må ikke anvendes andre
kropspleje-produkter såsom bodylotion forud for behandlingen.
Peeling
For at Ultra Slimming Gel kan trænge maksimalt ind i huden, er
det vigtigt, at du mindst 1 gang om ugen peeler din hud med
Medex Body Peeling Strong. Peelingen masseres grundigt på
de områder, du ønsker at behandle. Efter afskylning af peelingen påfører du Ultra Slimming Gel og masserer ind med roterende bevægelser.
Vigtigt når du masserer:
Reducering af fedtvæv hænger sammen med udskillelsen af
affaldsstoffer. Derfor skal du altid massere i retning af hjertet. For
eksempel skal du massere dine lår nedefra og op mod kroppen.
Tip til behandling af cellulite og strækmærker.
Firming Body Cream er specielt udviklet til strækmærker og cellulite (appelsinhud). Du får en forstærket effekt, hvis du bruger
Firming Body Cream sammen med Ultrasonic Slimming Gel.
Strækmærker og cellulite (der som oftest viser sig på lår og bagdel) er noget, de fleste gerne vil til livs. Derfor er det umagen
værd at gøre en ekstra indsats. Du opnår den forstærkede effekt ved først at påføre Ultrasonic Slimming Gel. Vent til den er
absorberet/trængt ind, og derefter anvender du Firming Body
Cream og masserer den ind i huden.
-7-

extending volUme cream
op til 8 % mere BrYstvolUme
(ca. 1 skålstørrelse) på 2 måneder

På blot 2 måneder kan du forøge din brystvolume med mindst 8 %,
hvilket ca. svarer til at gå en skålstørrelse op.*
En af de primære ingredienser er Anemarrhenae Asphodeloïdes
roden fra Andesbjergene. Anemarrhenae har en volumisererende
effekt, og ældre mennesker fra dette område har anvendt roden i
årevis for at få fyldigere hænder og kinder.
Medex har forsket videre i denne Anemarrhenae Asphodeloïdes rod
og har derved opnået at kunne ekstrahere de aktive stoffer, hvilket
gør, at virkningen forstærkes og intensiveres mangedoblet. Disse aktive stoffer, phytosteroler (plantehormoner), sikrer en øget lagring af
lipider, hvilket igen genererer en større volumen af adipocytter (fedtceller) i hudens fedtvæv.
Forventet øgning af brystvolumen: 6% på 1 måned og 8% på 2 måneder.
*(Disse resultater er gennemtestet både som in-vitro* og in-vivo*)

Brugsanvisning
Ud over de fantastiske boostende egenskaber denne creme besidder, er den også en rigtig nærende kropsplejecreme. Så ved brug 2
gange dagligt opnår du ikke blot en volumiserende virkning, men du
får også en blød og velplejet hud.
Efter brusebadet masseres områderne grundigt ind med Extending
Volume Cream. Anvend cirkulere bevægelser (se illustration.) Hvis du
ikke har været i brusebad, skal du vaske området omhyggeligt med
vand og sæbe, så det er helt rent og fedtfrit. Dette for at Extending
Volume Cream kan trænge maksimalt ind. Der må heller ikke anvendes andre kropscremer eller olier forud.

massage anvisning
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laBoratorie info
* in-vitro

(Eksperiment på laboratorium/i reagensglas)

*in-vivo*

(Kliniske forsøg på levende organisme)
In-vivo tests foretages bl.a. på et in-vivo panel, som
er en forsøgsgruppe, der rapporterer om den aktive
virkning i produkterne, men også om produktet er let
at anvende, hudfølsomhed m.v. Medex tester aldrig
på dyr.
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BodY scUlpting concept
1 x Ugentligt
(eller så ofte som dU Har lYst,
men mindst 1 gn. Ugentligt

Hver dag
om morgenen

Hver dag
om aftenen

peeling med
BodY peeling strong
(Barrieren af døde HUdceller fJernes,
så BodY scUlpting prodUkterne kan
trænge optimalt ind i HUden)

afvask de områder dU
ønsker at BeHandle

afvask de områder dU
ønsker at BeHandle
eventUelt
Hos din medex-BeHandler kan dU
få sUpplerende BeHandlinger med
et specialUdviklet BodY scUlpting
instrUment

morgen WorkoUt

kan komBineres

- Ultrasonic slimming gel
- firming BodY cream
- extending volUme cream
masser grUndigt ind

- Ultrasonic slimming gel
- firming BodY cream
- extending volUme cream

kan komBineres

masser grUndigt ind

Body Peeling Strong
Brugsanvisning:
Body Peeling Strong er en ægte peeling for hele kroppen.
anvendes regelmæssigt, men mindst 1 gang om ugen.
anvendes i forbindelse med brusebad. tag en lille håndfuld
af peelingen, fordel over kroppen og masser med roterende
bevægelser. afskylles grundigt. Huden efterlades blød og glat
og helt fri for døde hudceller.
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alle kan få en strammere krop

Du er nu påbegyndt en vidunderlig skønhedsbehandling, så vi vil ikke udtrykke os i store, negative vendinger om, hvad der ikke er godt for dig,
og hvad du ikke bør gøre. Vi vil holde os til det positive og give dig få tips
til, hvad du KAN gøre. For eksempel at fokusere på de sunde fedtstoffer
(omega 3), som findes i bl.a. olivenolie og (fede) fisk. Kan du ikke lide alle
fisk, så find frem til dine foretrukne fiskeprodukter og integrer dem i din
kost. Find nogle gode opskrifter som giver dig mulighed for at variere dine
fiskeretter, så du får lyst til mere fisk.
Gør forløbet til noget du ’gør for dig selv’ - noget du hygger dig med og
finder inspirerende i din behandlingsperiode. Du kan finde alt på internettet om ernæring og motion og behøver således ikke at investere i en
masse dyre bøger for at blive klogere på det hele. Gør det også til en
god vane at tjekke varedeklarationen, når du står i supermarkedet og skal
vælge produkter. Alt for ofte er der store mængder skjult fedt og sukker i
de produkter, vi køber, for ikke at tale om lange lister af tilsætningsstoffer
og uforståelige E-numre. Tænk enkelt og simpelt og tænk økologisk. Som
man siger: Lad være med at spise noget, du ikke kan udtale.
I løbet af disse to måneder vil din nye bevidsthed bringe dig tættere på en
sundere livsstil og en gladere krop. Du vil finde de sunde produkter, som du
ønsker, og du vil finde den form og det omfang af motion, som passer dig
bedst. Du kan være stolt af dig selv og det er den bedste følelse i verden.
I dag er vores indtagelse af mad ikke længere koncentreret omkring de
faste måltider. Vi kan spise alle steder, når som helst, hvor som helst. Denne
udvikling kan meget vel være årsag til forskellige (livstils)sygdomme, men
ikke mindst mister vi overblikket over, hvad vi rent faktisk indtager af føde
i løbet af dagen - og således også indtaget af kalorier, som dermed kan
føre til overvægt. Fokuser på sund mad og faste måltider og vær omhyggelig med, hvad dine eventuelle mellemmåltider indeholder.
En øget bevidsthed vil automatisk begynde at føre til justeringer i din livsstil,
og selv små justeringer gør en forskel. Som oftest starter vi i det små, men
hen ad vejen får vi mere og mere smag for det gode og sunde, og de
gode vaner bliver stille og roligt indarbejdet.
De sunde vaner vil give dig varige resultater og kombineret med Body
Sculpting Concept produkterne, vil du opnå resultaterne endnu hurtigere,
og din hud vil takke dig for at bruge Medex.
Medex Bio Science Cosmetics
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