mediceuticals® laboratories, gevestigd in fort forth texas usa,
ontwikkelt en levert unieke dermatologische verzorgingsproducten die het haar en de hoofdhuid in een optimale conditie
brengen en houden. de producten van mediceuticals® zijn geschikt
bij overmatig haaruitval en dunner wordend haar. ook worden
doeltreffende behandelmethoden aangeboden voor een breed
scala aan specifieke haar- en hoofdhuidproblemen. het productontwikkelingsproces bestaat uit jarenlange farmaceutische research, en is gevormd door uitgebreide klinische tests op werking
en veiligheid.
de unieke eigenschappen van mediceuticals®
+

+

+
+

+

+

+

+

+

onderscheidend op het gebied van haar- en
hoofdhuidproblematiek, maar ook zeker voor gezond haar
en de gezonde hoofdhuid
specialistische hoofdhuid- en haarbehandelingen
ph vriendelijke producten
good manufacturing practices certificaat
wax, olie en vetvrije formules
beschermt het haar tegen verkleuring
sls vrije formules
geschikt voor elk type haar en hoofdhuid
veilig te gebruiken bij gekleurd haar

mediceuticals®
kelvinstraat 61
2723 rj zoetermeer
the netherlands eu
tel. 079 33 14 029
info@mediceuticals.nl
www.mediceuticals.nl
facebook.com/mediceuticalsnl

mediceuticals®
78 henry street
secaucus 07094
new jersey, usa

scalp therapies
THERARX™
zuiverende behandeling voor de hoofdhuid
+
+
+
+

verzacht jeuk, roodheid en branderigheid op de huid
helpt bij het tegengaan van schadelijke bacteriën
droogt de huid niet uit
te gebruiken in combinatie met x-folate , solv-x of x-derma
voor diverse hoofdhuidbehandelingen
tm

tm

tm

geschikt bij: overmatige talgproductie, jeuk, roodheid, acne, insectenbeten en zonnebrand.
gebruiksaanwijzing: aanbrengen op de droge hoofdhuid, 1 - 2 minuten
laten inwerken. vervolgens wassen met passende mediceuticals
cleanser.

®

X-FOLATE™

cleanser voor diverse haar- en hoofdhuidproblemen

+
+
+

kalmeert een ontstoken en geïrriteerde huid
voor een dagelijkse behandeling van diverse
hoofdhuidproblemen
ook te gebruiken als bodywash

geschikt bij: roos, jeuk, schilfers, ontstoken/geïrriteerde
hoofdhuid.
gebruiksaanwijzing: aanbrengen op nat haar, verdelen over de hoofdhuid, 2 - 3 minuten laten inwerken, vervolgens uitspoelen en eventueel
herhalen. gebruik therarx als voorbehandeling bij zeer hardnekkige
klachten. vervolg eventueel met therapeutic .
tm

tm

X-DERMA™
hydraterende cleanser bij een droge hoofdhuid
+
+
+

kalmerend en hydraterend
voor een droge, schilferige hoofdhuid
verrijkt met aloë vera

geschikt bij: droog haar en een droge hoofdhuid.
gebruiksaanwijzing: verdelen over nat haar, 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen. vervolg eventueel met therapeutic .
tm

SOLV-X™
cleanser bij een overmatige talgproductie op de hoofdhuid
+
+
+

verwijdert talg zonder essentiële vetzuren te
verwijderen
te gebruiken als scheerschuim of bij acne
vermindert jeuk

geschikt bij: overmatige talgproductie, vette roos, acne en berg.
gebruiksaanwijzing: verdelen over nat haar, 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen. vervolg eventueel met therapeutic .
tm

THERAPEUTIC™
verzachtende conditioner voor hoofdhuid en haar
+
+
+
+
+

ontwart het haar en conditioneert op milde wijze
verzacht en kalmeert de huid
te gebruiken op het hele lichaam als lotion
olie- en vetvrije formule
bevordert een juiste zuurgraad van de hoofdhuid en het haar

geschikt bij: jeukerige, droge en/of strakke huid.
®

gebruiksaanwijzing: het haar wassen met een mediceuticals cleanser,
vervolgens handdoekdroog maken en therapeutic verdelen op de
hoofdhuid en over het haar. 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens
goed uitspoelen.
tm

stappenplan scalpfirst™ behandeling
STAP 1
breng therarx™ aan op de droge hoofdhuid (geen water toevoegen).
verdeel therarx™ over de gehele hoofdhuid of op de plekken
waar het probleem zich voordoet.
STAP 2
breng x-folate™ , x-derma™ of solv-x™ direct aan over de therarx™
(geen water toevoegen). masseer dit over de gehele hoofdhuid en
laat het gedurende 3 minuten inwerken.
STAP 3 (deze stap overslaan bij de solv-x™)
plaats een warme handdoek over de hoofdhuid en vervolgens een
droge handdoek om de warmte vast te houden. ca. 3 minuten
laten inwerken (langer mag). handdoek verwijderen en breng
warm water aan totdat het gaat schuimen. masseer voorzichtig
het schuim over de gehele hoofdhuid en haar. vervolgens uitspoelen.
STAP 4
was nogmaals met een van de cleansers en spoel hierna zorgvuldig
uit.
STAP 5
conditioneer de hoofdhuid en haar met therapeutic™. vervolgens
2 á 3 minuten in laten werken, niet inmasseren. daarna zorgvuldig
uitspoelen.
STAP 6
als laatste beschermende stap kunt u therarx™ aanbrengen op
elke plek waar de huidproblemen zich bevinden. contact met ogen
vermijden.
mediceuticals® biedt diverse mogelijkheden om verantwoord het
haar te stylen. de scalpfirst™ behandeling mag maximaal 1 tot 2
keer per week worden toegepast.

advanced hair restoration technology
BIOCLENZ™
cleanser voor fijn tot normaal haar en hoofdhuid
+
+
+

complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen van
overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
nutracell : activeert de doorbloeding van de hoofdhuid, voor een
betere opname van voedingsstoffen
estrolin : zuivert en ontgift de hoofdhuid van o.a. dht
tm

tm

tm

geschikt bij: overmatig haaruitval en dunner wordend haar.
gebruiksaanwijzing: verdelen over nat haar, 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

HYDROCLENZ™
cleanser voor stug, droog haar en droge hoofdhuid
+
+
+

complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen van
overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
nutracell : activeert de doorbloeding van de hoofdhuid, voor een
betere opname van voedingsstoffen
estrolin : zuivert en ontgift de hoofdhuid van o.a. dht
tm

tm

tm

geschikt bij: overmatig haaruitval en dunner wordend haar in combinatie met droog haar en een droge hoofdhuid.
gebruiksaanwijzing: verdelen over nat haar, 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

NUMINOX™
haarfollikel & hoofdhuid stimulator
+
+
+

complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen van
overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
nutracell : activeert de doorbloeding van de hoofdhuid, voor een
betere opname van voedingsstoffen
estrolin : zuivert en ontgift de hoofdhuid van o.a. dht
tm

tm

tm

geschikt bij: overmatig haaruitval, dunner wordend haar, stress en
alopecia.
gebruiksaanwijzing: nevel op de droge hoofdhuid, met de vingertoppen
verdelen, niet uitspoelen. na het aanbrengen kan de huid een rode
gloed vertonen, dit verdwijnt na ca. 20 minuten. twee maal per dag aanbrengen (’s ochtends en ‘s avonds).

advanced hair restoration technology

FOLLIGEN™
cleanser voor fijn tot normaal haar en hoofdhuid
+
+
+
+

complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen van
overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
nutracell : activeert de doorbloeding van de hoofdhuid, voor een
betere opname van voedingsstoffen
estrolin : zuivert en ontgift de hoofdhuid van o.a. dht
intensieve verzorging voor het haar
tm

tm

tm

geschikt bij: overmatig haaruitval en dunner wordend haar. is gericht
op de vrouwelijke hormoonhuishouding.
gebruiksaanwijzing: verdelen over nat haar, 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

SATURATE™
cleanser voor stug, droog haar en droge hoofdhuid
+
+
+
+

complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen van
overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
nutracell : activeert de doorbloeding van de hoofdhuid,
voor een betere opname van voedingsstoffen
estrolin : zuivert en ontgift de hoofdhuid van o.a. dht
intensieve verzorging voor het haar
tm

tm

tm

geschikt bij: overmatig haaruitval en dunner wordend haar in combinatie met droog haar en een droge hoofdhuid. is gericht op de vrouwelijke hormoonhuishouding.
gebruiksaanwijzing: verdelen over nat haar, 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

VITATIN™
conditioner voor droog en chemisch behandeld haar
+
+
+
+

vochtregulerend
intensief verzorgende conditioner
hydrateert droog en dof haar
geeft een natuurlijke glans

geschikt bij: overmatig haaruitval en dunner wordend haar. is gericht
op de vrouwelijke hormoonhuishouding.
®

gebruiksaanwijzing: het haar wassen met een mediceuticals cleanser,
vervolgens handdoekdroog maken en de vitatin verdelen vanaf de
hoofdhuid over het haar. 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens
uitspoelen.

CELLAGEN™
haarfollikel & hoofdhuid stimulator
+
+
+
+

FOR WOMEN

complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen van
overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
nutracell : activeert de doorbloeding van de hoofdhuid, voor een
betere opname van voedingsstoffen
estrolin : zuivert en ontgift de hoofdhuid van o.a. dht
femmigen complex: vermindert de formatie van dht
tm

tm

tm

tm

geschikt bij: overmatig haaruitval, dunner wordend haar, hormonale
veranderingen (zwangerschap/overgang).
gebruiksaanwijzing: nevel op de droge hoofdhuid, met de vingertoppen
verdelen, niet uitspoelen. na het aanbrengen kan de huid een rode
gloed vertonen, dit verdwijnt na ca. 20 minuten. twee maal per dag aanbrengen (’s ochtends en ‘s avonds).

healthy hair solutions
VIVID™
zuiverende, diepreinigende cleanser
zuiverend, verwijdert o.a. chloor- en cosmeticaresten
reguleert de zuurgraad
geeft een natuurlijke glans
ook te gebruiken als bodywash

+
+
+
+

geschikt bij: cosmetica build-up, chemische haarbehandelingen, zwemmershaar en haarwerken.
gebruiksaanwijzing: verdelen over nat haar, 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

VOLUME & STRENGTH™
behandeling voor o.a. fijn, dun of breekbaar haar
repareert de schubbenlaag en gespleten haarpunten
complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen
van overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
herstelt de vochtbalans, glans en elasticiteit
geeft het haar volume
beperkt de schade bij termische toepassingen

+
+

tm

+
+
+

geschikt bij: beschadigd, zwak of chemisch behandeld haar.
gebruiksaanwijzing: het haar wassen met vivid , vervolgens handdoekdroog maken en volume&strength verdelen vanaf de hoofdhuid naar
lengte en punten. 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens zorgvuldig uitspoelen. vervolg met final finish , moist-cyte of mx dual therapy .
tm

tm

tm

tm

tm

MOIST-CYTE™
hydraterende conditioner voor droog haar
+
+
+
+

maakt natuurlijk krullend haar soepel
voor droog, futloos en onhandelbaar haar
weightless, verzwaart het haar niet
geeft glans en zorgt dat het haar soepel en handelbaar aanvoelt

geschikt bij: droog, futloos en onhandelbaar haar.
®

gebruiksaanwijzing: het haar wassen met een mediceuticals cleanser,
vervolgens handdoekdroog maken en moist-cyte verdelen vanaf de
hoofdhuid over het haar. 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens
uitspoelen.
tm

FINAL FINISH™
verzorgende conditioner voor beschadigd haar
+
+
+
+

weightless, verzwaart het haar niet
natuurlijk appel-azijncider bevordert de zuurgraad van haar en
hoofdhuid
remt chemische processen (o.a. van verfbehandelingen)
maakt het haar makkelijk kambaar en geeft een natuurlijke glans

geschikt bij: fijn, dun en / of beschadigd haar.
®

gebruiksaanwijzing: het haar wassen met een mediceuticals cleanser,
vervolgens handdoekdroog maken en final finish verdelen vanaf de
hoofdhuid over het haar. 2 - 3 minuten laten inwerken en vervolgens
uitspoelen.
tm

DEFEND™
leave-in conditioner spray
+
+
+
+

ontwart het haar en maakt het soepel
geeft glans en body
uv bescherming
complex van triaminocoptinol : ondersteunt het verminderen van
overmatig haaruitval en stimuleert nieuwe haargroei
tm

geschikt bij: fijn, dun en / of beschadigd haar.
gebruiksaanwijzing: de defend op handdoekdroog haar nevelen.
vervolgens doorkammen.
tm

unieke verzorgingsproducten

MX DUAL THERAPY™
een uniek masker voor gezond haar en een gezonde hoofdhuid
+
+
+

repareert en revitaliseert het haar
brengt de hoofdhuid in optimale conditie
eenvoudig toepasbaar met onmiddellijk resultaat

geschikt bij: beschadigd en futloos haar.
®

gebruiksaanwijzing: het haar wassen met een mediceuticals
cleanser. vervolgens een ruime hoeveelheid verdelen over
de hoofdhuid en het haar. 3 - 5 minuten laten inwerken,
vervolgens uitspoelen.

DUAL MOIST™
hydraterende hand- & bodycrème
+
+
+
+

geeft 24 uur hydratatie
bescherming van handen en lichaam
ph vriendelijk
parfumvrij

geschikt bij: droge en/of geïriteerde huid.
gebruiksaanwijzing: dagelijks aanbrengen voor een optimale
bescherming en hydratatie van de huid.

hair body - zero weight styling
DRI™
aerosol ultimate hold spray

light
+
+
+

medium

firm

x-firm

haarlak op gas
creëert volume met een ultieme stevigheid voor een duurzame
‘power hold’
uv bescherming

gebruiksaanwijzing: houdt de bus op 25 - 30 centimeter van het haar.
nevel op voorgestyled haar.

PURELOC™
non aerosol finishing spray

light
+
+
+
+

medium

firm

x-firm

haarlak zonder gas
stevige fixatie
geeft volume en glans
uv bescherming

gebruiksaanwijzing: houdt de flacon op 20 - 25 centimeter van het haar.
nevel op voorgestyled haar

VERSATILE™
styling foam

light
+
+
+

medium

firm

x-firm

geeft volume en glans
makkelijk in gebruik bij lang haar
uv bescherming

gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid aanbrengen op handdoekdroog haar. vervolgens stylen. voor een ‘wet look’ effect aanbrengen
op vochtig haar, stylen en vervolgens laten drogen.

DEFINE™
styling lotion

light

+
+
+

medium

firm

x-firm

geeft fijn haar volume
heeft een anti-statische werking
uv bescherming

gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid aanbrengen op handdoekdroog haar. vervolgens stylen.

DIMENSION™
styling crème

light
+
+
+

medium

firm

x-firm

geeft een stevige hold
te gebruiken als krullencrème
uv bescherming

gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid aanbrengen op handdoekdroog haar. vervolgens stylen.

PUREHOLD™
styling agent

light
+
+
+

medium

firm

x-firm

een gel met een extra stevige hold
parfumvrij
non-flaking

gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid aanbrengen op handdoekdroog haar. vervolgens stylen.

TRUPASTE™
texturizing paste
+
+
+
+

medium control
hermodelleerbaar
geeft het haar een natuurlijke glans
parfumvrij

PERSOONLIJK ADVIES
datum

________________________________

salon

________________________________

cleanser

________________________________

conditioner

________________________________

aanvullende behandeling ________________________________
styling

________________________________

advies

________________________________
________________________________

®

uw mediceuticals adviseur

www.mediceuticals.nl

