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Professionele huidverzorging:
Professionele kracht 

Huidrollers met Medik8 serums zorgen voor een optimaal resultaat
Alle Medik8 crèmes en serums zijn uitermate geschikt om samen te gebruiken met Medik8 huidrollers. Ook zorgen de huidrollers samen met Vitamine C (Medik8 
CF-Tetra en C-Tetra) en Vitamine A (Medik8 retinol serums) voor een snel behandelingsresultaat. Vitamine A en C werken samen in de aanmaak van collageen en 
helpen uw huid om sneller te herstellen en nieuwe huidcellen aan te maken. 

De huidrollers zorgen er ook voor dat uw huid de actieve bestandsdelen van serums en crèmes beter opnemen. Dit is vooral te adviseren bij de behandeling van 
probleemgebieden met Medik8 producten zoals White Balance tegen hyperpigmentatie en Lipomelt Forte tegen cellulite. 

Professionele behandelinge
Vier fantastische chemische peelingen voor de behandeling van de huid die beschadigd is door acné, zonlicht en hyperpigmentatie. De Medik8 peelingen zijn 
verkrijgbaar in Naturel, Licht en Medium om uiteenlopende huidproblemen te verhelpen. Ze zijn een ware revolutie op het gebied van chemische peelingen. 

Het percentage in de naam van de peeling geeft aan het gehalte glucolzuur in het product aan. 
Medik8 30% en Medik8 70% peelingen zijn ontwikkeld om acné en beschadiging door zonlicht te behandelen. Medik8 oogpeeling 20% en Medik8 oogpeeling 
30% zijn speciaal ontwikkeld om de huidveroudering onder uw ogen drastisch te verminderen. Vraag uw huidspecialist om meer informatie. 
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Het Medik8® Protocol  

Medik8 Dermaroller
Medik8 Titanium Dermaroller zorgt ervoor dat alle serums en crèmes van Medik8 dieper 
opgenomen worden. En dus een snellere werking geven van het product.
Voor thuisgebruik zijn de rollers er in 0.2 mm en 0.3 mm

REINIGINGS-SERIE
5 geavanceerde reinigers
1 voor elke soort huidtype

PREVENT-SERIE
Uniek in de wereld 
anti-oxidant-formule

HYDR8™-SERIE
Anti-aging pro collageen 
hydratoren en een 
innovatieve product-serie 
speciaal voor het lichaam

CORRECT-SERIE
Stabiele retinol-formule en een 
botox-alternatief-serie zonder injectie

BODY SERIE
Innovatieve lichaamsproducten
speciaal voor de lichaamshuid
ontworpen

PRETOX® SERIE
Injectie vrij botox alternatief

START HIER

Welke Medik8 producten zijn de gebruiken met de 
titanium Dermaroller?

Alle Medik8 serums zijn uitstekend te gebruiken.
Vooral de vitamine C (C-Tetra en de CE-Tetra) en 
Vitamine A (Retinol serums)

Deze producten worden door de dermaroller dieper 
opgenomen waardoor het een sneller resultaat geeft.
De dermaroller kan zelfs gebruikt worden voor 
pigmentatie (White Balance serum) of tegen cellulite 
(Lipomelt Forte)

NEW Superfacial
Enzyme Peel
Geen inwerktijd

Geen peelinge�ect

Pijnloos
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Resultaat zonder de irritatie …..
De meeste huid is gevoelig en een simpele verandering van gezichtszeep demonstreert dit. Mensen van 
verschillende leeftijd of huidtype over de gehele wereld hebben wel eens van tijd tot tijd met dit 
probleem te maken, vaak veroorzaakt door verkeerde producten of cosmetische ingrediënten. In feite 
hebben mensen met acne, rosacea of psoriasis vaak meer problemen hierdoor omdat ze te agressief 
behandeld worden.

Medik8 is een  bedrijf met cosmetische  technologie en  farmacologische ontwikkeling – slechts 
deskundige farmacologen ontwikkelen Medik8-formules. De producten zijn geschikt voor de gevoelige 
huid zonder compromis en kunnen door iedereen gebruikt worden. Het is een mythe dat producten die 
gemaakt zijn voor de gevoelige huid niet e�ectief  kunnen zijn. We weten vandaag de dag  dat het niet 
waar is dat agressief  de huidproblemen aanpakken een oplossing is. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat 
de huidcel beschadigd wordt en op lange termijn huidschade veroorzaakt.

De uitdaging van Medik8 is dat we producten maken met de meest e�ectieve ingrediënten zonder 
agressieve benadering met 100% garantie en resultaat

Medik8 is het  eerste groene cosmetische merk

Medik8 is het  eerste 
groene cosmetische merk

• Bio-ingrediënten

• Groene chemiewerking

• 100% zeepvrij

• SLES, SLS en sulfaatvrij

• Geen agressieve reinigingsmiddelen

• 100% parabenenvrij

• FSC goedgekeurde verpakkingen

TITANIUM DERMAROLLER
Met Skin Needling worden vergelijkbare resultaten behaald als met laser-resurfacing, Fraxel®-laserbehandelingen en chemische peelings, 
maar dan wel tegen aanzienlijk lagere kosten en met een minimale of helemaal geen herstelperiode. De naaldjes van de ‘Medik8 Titanium 
Dermaroller’ maken talloze minuscule gaatjes in de lederhuid. Als gevolg van deze kleine verwondingen worden groeifactoren afgegeven 
die de aanmaak van nieuw collageen en elastine stimuleren. Waar andere resurfacing-technieken de gezonde opperhuid verwijderen om 
de lederhuid te stimuleren, laten de naaldjes van de Medik8 Titanium Dermaroller de opperhuid intact, waardoor de genezingstijd kort is 
en patiënten veel minder pijn hebben. Er worden snel blijvende resultaten geboekt. 

De Medik8-micronaaldjes zijn, anders dan die van gewone roestvrijstalen dermarollers, in de EU gefabriceerd en met behulp van 
fijnmechanica volledig gemaakt uit titanium, een uitermate hard metaal waar geen putjes in komen en dat niet beschadigd raakt na 
gebruik, zoals wel het geval is bij roestvrijstaal. Hierdoor gaat de huid niet kapot en de behandeling veroorzaakt dus geen littekens. Daar 
komt bij dat de Medik8 Titanium Dermaroller niet meer kost dan gewone dermarollers en dat u bovendien keuze hebt uit een uitgebreid 
assortiment speciaal ontwikkelde Medik8-serums die voor uw huidtype geschikt zijn.

Hoe het werkt :
Titanium Dermaroller 0.2mm / 0.3mm

De Medik8 Titanium Dermarollers met 
naaldlengten van 0,2 mm en 0,3 mm zijn 
bedoeld voor persoonlijk, cosmetisch 
thuisgebruik, als onderdeel van het 
Medik8-huidverzorgingsprogramma. Hun 
voornaamste doel is de werkzame sto�en in 
de Medik8-serums en -crèmes beter te laten 
doordringen in de diepere lagen van de huid, 
zodat deze producten enorm in e�ciëntie 
toenemen. De natuurlijke beschermende 
barrière van de huid laat normaal gesproken 
slechts een heel klein percentage, namelijk 
zo’n 0,3%, van de werkzame sto�en in 
crèmes, gels of lotions voor plaatselijke 
toepassing door de opperhuid heendringen. 
De resterende 99,7% komt nooit diep genoeg 
in de huid om e�ectief te kunnen zijn. Dankzij 
de minuscule ’tunneltjes’ die de roller in de 
huid boort, worden de werkzame 
bestanddelen van Medik8-producten 
beduidend beter geabsorbeerd, wat 
bijdraagt aan een blijvend gezonder aanzien 
van de huid.

Waarom titanium:
De titanium naalden van de Medik8 
Titanium Dermaroller

De meeste dermatologische rollers voor 
toepassing op de gezichtshuid hebben 
naalden van roestvrij staal die bij dagelijks 
gebruik makkelijk bot kunnen worden. De 
naalden van de Medik8 Titanium Dermaroller 
worden in Zweden vervaardigd uit zuiver 
titanium, wat een scherpere en duurzamere 
punt oplevert en zo de huidirritatie 
voorkomt die zich wel bij gewone stalen 
naalden kan voordoen. 

Verder zijn alle micronaaldjes op de Medik8 
Titanium Dermaroller verguld om de 
steriliteit ervan te behouden. Deze technolo-
gie maakt uiterst nauwkeurige, minuscule 
gaatjes in de huid die tot doel hebben de 
behandelresultaten te verbeteren en 
tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid 
van de gebruiker te garanderen. Omdat geen 
enkele andere dermaroller over titanium 
naaldjes beschikt, kan alleen de Medik8 
Titanium Dermaroller 3 tot 6 maanden achter 
elkaar intensief worden hergebruikt. 

Ageing Skin

Scars

Hyperpigmentation

Titanium Dermaroller

De Medik8 Titanium Dermaroller is bedoeld voor 
gecombineerd gebruik met de volledige reeks 
Medik8-serums en -crèmes en alle peptideproducten van 
de Pretox-lijn.
De Medik8 Titanium Dermaroller is een handig hulpmiddel 
met verschillende toepassingen: het kan worden gebruikt 
voor de behandeling van diverse huidproblemen, 
waaronder rimpels, littekens (al dan niet door acne 
veroorzaakt), hyperpigmentatie, cellulitis en striae. 

Het is een cilindervormig vat met daarop �jnmechanisch 
uit titanium vervaardigde micronaaldjes die de bovenste 
huidlagen doorboren zonder schade of bloedingen te 
veroorzaaken. Dankzij deze uiterst nauwkeurige en 
minimaal invasieve techniek om gaatjes in de huid te 
maken, is een veel grotere absorptie mogelijk van 
Medik8-serums en -crèmes of andere producten voor 
plaatselijke toepassing. Verder kan de Titanium 
Dermaroller ook het zelfherstellende en regenererende 
vermogen stimuleren, aangezien het de genezingsreactie 
van de huid bevordert. 

In tegenstelling tot veel andere huidvernieuwingsbehan-
delingen, waaronder chemische peelings, dermabrasie of 
laser-resurfacing, worden bij behandeling met de Medik8 
Titanium Dermaroller de bovenste huidlagen niet 
vernietigd om de aanmaak van collageen op te wekken. In 
plaats daarvan wekt de Medik8 Titanium Dermaroller de 
collageensynthese op door microgaatjes te maken in de 
opperhuid zonder de integriteit ervan aan te tasten, 
zonder langdurige herstelperiode en zonder grote kans op 
complicaties. 

Voordelen ten opzichte van andere huidtherapieën:

• Geschikt voor alle huidtypen. 
• Pijnloos en kan thuis worden gebruikt
 (alleen van toepassing op modellen voor 
 thuisgebruik). 
• Veroorzaakt geen schade aan de huid
• Leidt niet tot gevoeligheid van de huid voor
 UV-licht.
• Geen risico op blijvende huidverkleuring.
• Kan worden toegepast op dunne huid die eerder 
 chemische peelings en laserbehandelingen heeft 
 ondergaan. 
• Kan worden toegepast op gezicht, hals, decolleté 
 en andere lichaamsdelen die behandeling nodig 
 hebben.
• Kostene�ectieve behandeloptie.
• Verbetert iontoforese- en sonoforese
 behandelingen.
• Geen of een zeer korte genezingsperiode. 
• Eenvoudig en veilig in het gebruik.
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De Medik8® Belo�e
Onze missie is het gevoel dat u heeft over uw huid te verbeteren. We doen dit door middel van huid- verzorgingstechnologie onderbouwd 

met wetenschappelijke en klinische onderzoeksmethodes.

Elliot  J. Isaacs
Medical Director and Founder of Medik8 Skin Research

Wie is Medik8

Pangea Laboratories Limited werd opgericht in 
1999 als een particulier laboratorium voor de 
biotechnologie met als doel een nieuw type 
huidverzorgingsproduct te ontwikkelen, een nog 
onbekende term voor die tijd, een cosmetisch 
product. De stichter, Elliot Isaacs (farmacoloog) 
kreeg de stormloop op RETIN-A via zijn vader 
(chemicus) al van kleins af aan met de paplepel 
ingegoten. Dit zijn beginselen van de 
ontwikkeling van een uniek merk, gericht op 
klinisch bewezen technologieën van 
farmaceutische kwaliteitsingrediënten, zonder te 
bezuinigen op concentraties of het aantal 
gemeenschappelijk werkende ingrediënten. Alle 
producten zijn ontwikkeld met behulp van de 
belangrijkste principes van de Medik8 �loso�e. 
Medik8 biotechnologie is de keuze van de 
opgeleide huidverzorgingprofessionals (die wij 
"Dermatologen" noemen). Pangaea is wereldwijd 
verkrijgbaar bij alleen de beste huidspecialisten..

We beloven u het volgende als u werkt met Medik8:

1. Medik8 gebruikt alleen bewezen formules en formules waar de huid beter van wordt

2. Medik8 producten zijn speciaal gemaakt voor mensen met een gevoelige huid zonder dat de werking van een product
 hierdoor minder wordt

3. We gebruiken groene chemie waar het de belofte 2 niet beïnvloedt. Medik8 is de eerste groene cosmetische serie

4. Ondanks de hoge investeringen in grondsto�en, kwaliteit en onderzoeken zal Medik8 altijd competitief  zijn met de prijs

5. Medik8 wordt alleen verkocht aan dermatologen, cosmetische chirurgen, huidverzorgingsspecialisten, medische klinieken,
 gekwali�ceerde huidverzorgingssalons en huidspecialisten

6. Medik8 investeert een vast percentage aan jaarlijks onderzoek in nieuwe technologieën

7. We respecteren en hechten grote waarde aan  onze klant en we stellen het op prijs als u suggesties of feedback aan ons
 doorgeeft

Hyperpigmentatie Huidversteviging

Hydra8 Body & White Balance
Krachtige formule voor vervaging van hyperpigmen-
tie op de handen

De gehyperpigmenteerde huid van hals, lichaam en rug 
van de handen kan nu worden bewerkt met de 
combinatie van Medik8's White Balance Serum en Hydr8 
Body.    

Hydra8 Body & Retinol 40
Krachtige Time Release Booster Serum

Een Advanced Time Release Vitamine A Boost serum. 
Bevat zeer stabiele, zuivere, ingekapselde all-trans retinol 
met 4,0% concentratie. Gebruik Retinol 40 Boost 
Concentraat voor het geleidelijk toevoegen van 
minimaal irriterende retinol voor uw huidverzorgings 
gebied.
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Ieder huidtype Behandel 
bloedvaatjes 

Cellulite

Hydr8™ Body
 
Professionele huidversterkings formule die met elk 
serum uit de Medik8 is te combineren. De frisse 
bodycrème hydrateert de droge en slappe huid. Ideaal 
te gebruiken na een zonnebad of  een huid die aan 
dagelijkse invloeden blootgesteld wordt zoals bv airco’s 
of droge wind. Hydra8 body beschermt de huid tegen 
uitdrogen door de  zee en cacaoboter. Je huid voelt 
direct zacht aan.
 
• Vochtlevel van de huid blijft 12 uur optimaal
• Direct op de huid toepasbaar
• Wordt snel door de huid opgenomen
• Droogt de huid niet uit en geeft geen irritatie
• Niet vet en laat geen residu achter
• Parabenen vrij
• Werkt samen met Medik8 serums
 

Red Alert®
Red Alert  tegen rosacea en couperose 

Helpt bij het afnemen en verdwijnen van haarvaten, 
huidroodheid en bloeduitstortingen. Krachtige actieve 
bestanddelen helpen bij het bestrijden van huidrood-
heid. Ze helpt anti-oxidatie te bevorderen, aderwanden 
te versterken (vitamine K1) en versterkt de coagulatie 
(bloedstolling op de plaats van capillaire schade). Er is 
geen sterkere plaatselijke toe te passen formule om 
cosmetisch huidroodheid te managen. Red Alert is de 
nieuwe en verbeterde versie van 's werelds beste 
anti-haarvat vitamine K product

250ml

Lipomelt Forté®

Cellulite is vooral een microcirculatie probleem dat 
schade veroorzaakt aan het vetweefsel onder de huid dat 
voor 80-95% van invloed is op de vrouwen en voor 5% op 
de mannen. De wisselende verzwakking van het vette en 
vezelig bindweefsel uit zich visueel in de vorm van 
bobbels en kuiltjes, algemeen bekend als ‘sinaasappel-
huid’. Dit bindweefsel, met inbegrip van collageen en 
elastine, wordt beschadigd in toenemende mate, en laat 
eventueel littekenweefsel achter, waardoor groeistrepen 
ontstaan. Lipomelt Forte werkt op twee verschillende 
manieren: op het vet (lipolytisch effect) en op de 
circulatie (venotonisch effect).

• Vermindert het 'sinaasappelhuid' effect door 
 verbetering van de microcirculatie - 9,5% afname in het 
 begin
• Vermindert de huidslapte 27,5%
• Vermindert cellulite met 15%
• Vermindert de 'sinaasappelhuid' tot 80%.
• Afslank & verstevigende effecten

Lichaam-serie

Onze unieke lichaam-serie met klinisch bewezen 
werking is prima te combineren met het White Balance 
Serum, Red Alert Serum of met het Retinol 40  Serum 
Boost. Mix de retinol 40 met de body Hydra8 om 
bijvoorbeeld huidveroudering en rimpels op handen en 
armen tegen te gaan. 

150ml

Producten

150ml
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Reiniging-serie

Vijf geavanceerde reinigers voor elk huidtype

Medik8 reinigers zijn allround en geschikt voor elk 
huidtype. Als voorbeeld de innovatieve anti- bacterieel  
schuimreiniger voor de acne-huid of de creamreiniger 
voor de droge gevoelige huid.

Alle medik8 reinigers zijn 100% zeep- en parabenenvrij 
zodat irritatie niet mogelijk is. De producten bevatten 
tevens geen SLES of parfum. Uw huid is uw visitekaartje 
dus wij gaan er zeer zorgvuldig mee om. Medik8 
reiniging-serie is de beste in zijn soort om de dag mee 
te beginnen of om mee te beëindigen.

Alle huidtypes Vette en 
gecombineerde huid

Huid met 
acne-probleem

oneCleanse™
Anti -oxidant reiniger met rozemarijn voor ieder 
huidtype. Bevat organisch rozemarijn en sterke 
botanische anti-oxidanten. Reinigt de huid maar laat 
de natuurlijke balans van de huid ongestoord of 
aangetast

• Rijk en lichtgewicht  schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenenvrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 100 behandelingen

poreCleanse™
Reiniger voor een vette en gecombineerde huid. De 
huid wordt diepgaand gereinigd maar echter op een 
milde manier zonder dat het irritatie opwekt. De huid 
voelt schoon en comfortabel aan.

• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenen vrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 100 behandelingen

150ml

betaCleanse™
Anti-bacterieel reiniger voor de huid met acne of 
acne-problemen. Bevat tea tree en chlorhexide 
gluconate met een diepreinigend schuim voor acne 
en vette huid. De huid wordt verbeterd en uitbraak  
van acne wordt voorkomen.

• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenenvrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 100 behandelingen

150ml150ml

M
ED

IK8® CLEANSERS ARE         PARABEN & SLES FREE

50ml 30ml

Hydraterend SerumHydrateren

100% 
 soap
   free

Hydr8™ Night
Een licht Pro-Collagen dagelijkse hydraterende 
formule met een intensieve vochtinbrengende en 
revitaliserende werking. Bevat geavanceerde, klinisch 
geteste ingrediënten in aantoonbare ontworpen 
concentraties voor cellulaire bescherming en 
hydratatie, het vermindert de verschijning van �jne 
lijntjes en rimpels en het vermindert de zichtbare 
tekenen van veroudering. Speciaal ontworpen voor de 
normale tot droge huid.

• Bevat de juiste Trans Resveratrol Derivaat van de 
 Japanse Duizendknoop– De meest geconcentreerde 
 bron van chemische verbindingen die voorkomen 
 inplanten en een zeer 
 gunstige werking hebben tegen huidaandoeningen 
 en kanker. 
• Ideaal om te mixen met Retinol 40 of elk ander Medik8 
 serum. 
• Niet uitdrogend, niet gevoelig en niet irriterend 
 wekkend 
• Rijke en voedende formule 
• Parabenen vrij 
• Na opening 36 maanden bruikbaar 
• Tot 50 applicaties 
• 50 ml luchtdicht pomp systeem  

50ml

Hydr8™ Anti-Acne Solutions
Professionele kracht 

Deze vochtinbrengende dagcrème werkt samen met de 
natuurlijke vochtbalans in uw huid met een mat effect als 
resultaat. Een krachtige formule met prebiotica en 
probiotica stimuleert de balans van uw huid en helpt bij 
het verwijderen van bacteriën die verstoppingen 
veroorzaken. Kaneelextracten zorgen voor een schone 
huid en reguleren het talggehalte van uw huid zodat 
deze in de toekomst ook beschermd is tegen acné.

Hydr8™ B5
Professionele Krachtige Serum voor huid rehydratatie met hyaluronzuur en vitamine B5

Een licht Pro-Collagen dagelijkse hydraterende formule met een intensieve vochtinbrengende en revitaliserende 
werking. Bevat geavanceerde, klinisch geteste ingrediënten in aantoonbare ontworpen concentraties voor cellulaire 
bescherming en hydratatie, het vermindert de verschijning van fijne lijntjes en rimpels en het vermindert de zichtbare 
tekenen van veroudering. Speciaal ontworpen voor de normale tot droge huid. Pantotheenzuur verbetert de 
wateropname in de huid cellen, waardoor het een uitstekende diep doordringende vochtinbrenger is. Panthotheen-
zuur helpt ook bij wondgenezing zoals brandwonden, eczeem en diverse huidirritaties en fungeert als een 
anti-inflammatoire. 

• Simpelweg het meest krachtige hydraterende serum van Medik8. Met een ongelooflijk zacht gevoel
• Helpt bij het herstellen van de hydro-balans voor een verbeterde huid textuur, souplesse en helderheid 
• Bevat hyaluronzuur, geschikt voor het aansluiten van grote aantallen watermoleculen op de bindingsplaatsen
 van de huid cellen, waardoor de huid zachter aanvoelt en een meer jeugdige uitstraling geeft 
• Bevat Pantotheenzuur (vitamine B5) bekend om zijn wond genezende eigenschappen en het vermogen om 
 synergetisch samen te werken met vitamine C (CE-Tetra-of C-Tetra) om de door de zon beschadigde 
 huid te herstellen
• Pantotheenzuur draagt ook bij aan de bestrijding van acne geassocieerde infecties door te helpen bij de 
 opbouw van antilichamen 
• Verbetert de weerstand van de huid en beschermt de huid tegen schadelijke milieu invloeden

Nieuw
Anti - Acne Solutions

145

CLEANSE RANGE

maintaining the skin in healthy condition and 
enhancing its reception of serum ingredients. 

 
Just because your skin is mildly sensitive does not 
mean that it is not also oily, dry or prone to acne, 
redness and blemishes. Most good brands include a 
sensitive cleanser option but forget that people with 
sensitive skin also have all the regular skin types. This 
is where Medik8 comes in. Choose from a full range of 

skin types.

All Medik8 cleansers can be used by those with 

fragrances and no SLES (or similar harsh detergents) 
which can irritate the skin. 

Medik8 cleansers are 100% soap free.

All Skin Types Oily/Combination Acneic/Problem

oneCleanse™
Professional Strength 
Antioxidant Rosemary Foaming Cleanser 
for All Skin Types Especially Normal/Sensitive
 
Delicate non-exfoliating, yet deeply purifying, rosemary 
infused foaming wash suitable for all skin types. 
oneCleanse contains organic rosemary oil, a powerful 
botanical antioxidant in a sumptuous foaming cleansing 
wash. oneCleanse removes impurities without stripping 
the skin’s natural, essential moisture; leaving even the 
most sensitive skin feeling refreshed and glowing. 
Designed to be used prior to antioxidant serums.

poreCleanse™
Professional Strength 

for Oily & Combination Skin

Maximised AHA exfoliation for oily & combination skin yet 
gentle enough for even sensitive skin types. poreCleanse 
contains 3% chirally correct AHA L-mandelic acid, which 
unlike glycolic acid, is lipid soluble ensuring a pore-deep 
clean. With a relatively large molecule size, L-mandelic 
acid also gives excellent exfoliation but without the 
stinging or irritation seen with glycolic acid. Designed to 
be used prior to antioxidant serums.

150ml

betaCleanse™
Professional Strength 
Anti-Bacterial Exfoliating Foaming Wash 
Designed for Acneic/Problem Skin

Deep cleansing, antibacterial and exfoliating foaming 
wash suitable for acneic/problem and even oily skin. 
betaCleanse combines 1% chirally correct AHA 

hydroxy acid), niacinamide and tea tree oil to help 
improve the appearance of problematic skin, whilst 
helping prevent future breakouts. Designed to be used 
prior to antioxidant serums.
 

150ml150ml

M
ED

IK8® CLEANSERS ARE         PARABEN & SLES FREE

Hydr8™ Night
Professional Strength 
Resveratrol Cell Longevity Hydrator

radiance at night-time. This lightweight yet nourishing 
cream formula has been enriched with resveratrol, a red 
wine polyphenol  and potent antioxidant, often referred 
to as the skin cell’s ‘longevity’ molecule. Hydr8 Night also 
uses highly concentrated beta-Glucan and various 
botanical extracts to encourage night-time wrinkle repair 
whilst soothing the skin. Tired, lacklustre skin will awake 
refreshed, hydrated, glowing and luminous. Ideally suited 
for mixing with Retinol 40 Boost. 

For all skin types.

50ml

Hydr8™ B5
Professional Strength 
Skin Rehydration Serum

This lightweight, oil-free serum is a new type of dermal 
hydrator ensuring that skin enjoys consistent non-stop 
hydration. Not a cream but a concentrated, crystal clear 
serum for instant absorption, leaving a silky smooth, 
vibrant and hydrated complexion. Contains Hyaluronic 
Acid which is capable of retaining 1,000 times its own 
weight in water, whilst vitaminB5 (Pantothenic Acid not 

well as moisturising to the lower levels of the epidermis, 
ensuring that skin is hydrated for up to 24 hours.

30ml

Hydrating SerumEvening Hydration

hydrophilic properties of hyaluronic acid but 
wondered how does actually it work? Here’s a quick 
explanation:

Hyaluronic acid belongs to a group of water-soluble 
compounds found only in the skin in stratum corneum 
and collectively known as the Natural Moisturising 
Factor (NMF). NMF is the skin’s self-moisturising 
mechanism responsible for maintaining the hydration 
levels in the skin at the most optimal level. Hyaluronic 
Acid, like other NMF components, works by attracting 
water from the air and combining it with the skin’s own 

skin are kept hydrated despite being exposed to harsh 
environmental elements.

Unfortunately, the mechanism of skin self-hydration is 
being constantly weakened by pollution, sudden 
temperature changes, excessive skin cleansing, UV 
radiation and our eternal skin enemy – time. As a 
consequence, the skin becomes more and more 

more prone to wrinkle formation, sun damage and 
physical injury. 

re-establish the skin self-hydration mechanism through 
strengthening the water-retention barrier of the skin 
and supplementation with NMF components, such as 
hyaluronic acid.

Hyaluronic acid is featured in the Medik8 Hydr8 B5 
Serum.

100% 
 soap
   free

New
Anti - Acne Solutions

Hydr8™ beta
Professional Strength 
Mattifying Hydrator Prebiotic Technology

This daily moisturiser works with the skin’s natural 
mechanisms to maintain hydration levels whilst ensuring 

prebiotics and probiotics to stimulate the balance of the 
skin; helping to eliminate blemish-causing bacteria and 
therefore minimising acne outbreaks. Cinnamon extract 
promotes a clear complexion; regulating sebum levels 
and boosting defences to prevent future breakouts. 

50ml

50ml
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HYDR8™ SERIE

Anti -aging procollageen hydratoren

Bescherm uw huid tegen foto-aging en hyperpigmen-
tatie met onze SPF 25 verzorgers. ‘s nachts gebruikt u 
vitamine A en glycocyl om collageen op te bouwen. 
Kies uw gewenste huidtype voor het bijpassende 
product. Zoals de namen al doen vermoeden, zijn deze 
verschillende hydrators gebaseerd op het type huid 
waarvoor het product is ontworpen om te worden 
toegepast. Hydra8 (normaal tot vettig) SPF 25 en Hydra8 
(normaal tot droog) SPF 25.

Wat betekent de Pre-SPF®?

Een crème geeft een bepaalde bescherming tegen de 
UV straling. Deze beschermingsgraad staat in cijfers op 
de verpakking van het middel. En deze beschermings-
factor wordt uitgedrukt in cijfers van 5 t/m 30 en SPF 
genoemd. Met ons unieke “Pre-SPF” complex dat de 
huid echt beschermt tegen zonschade zonder dat het 
UV blokkeert. Pre-SPF is geen vervanging, maar een 
voorloper van SPF cremes.

50ml 50ml

RESULTATEN & WETENSCHAP 

• Immuniteitbescherming - voorkomt schade aan 
  de Langerhans-cellen
• Celbescherming - induceert een snelle vorming 
  van hitte-shock proteïnen (HSP) bij stress
• Bescherming - vermindert de vorming van 
  zonnebrandcellen
• Membraanbescherming - vermindert de 
  chemische en fysieke schade aan celmembranen
• Voorkomt uitdroging – ‘Moisture Magnet’ - met 
  behulp van onze eigen 'water spons moleculen' 
  [zie Skin Drench]
• Vrije radicalenbescherming - meerdere vector 
  anti-oxidanten om schadelijke vrije radicalen te 
  doorzoeken

Hydr8™ Day
Voor normale tot droge huid 50ml
De originele en leidende Pre-SPF ® hydrator

De meest uitgebreide dagelijkse ‘one-stop’ hydratatie en 
anti-verouderingscrème die we ooit hebben 
geproduceerd. Met ons unieke "Pre-SPF" complex dat de 
huid echt beschermt tegen zonschade zonder dat het 
UV blokkeert. Bevat ook krachtige anti-oxydatie, 
anti-veroudering en algemene bevochtigingin-
grediënten, maar is geprijsd voor dagelijks gebruik. 
Pre-SPF ® is geen vervanging, maar een voorloper van 
SPF crèmes.

Hydr8™ Day
Voor normale tot vette huid 50ml
De originele en leidende Pre-SPF ® hydrator

De meest uitgebreide dagelijkse ‘one-stop’ hydratatie en 
anti-verouderingscrème die we ooit hebben 
geproduceerd. Met ons unieke "Pre-SPF" complex dat 
de huid echt beschermt tegen zonschade zonder dat 
het UV blokkeert. Bevat ook krachtige anti-oxydatie, 
anti-veroudering en algemene bevochtigingsin-
grediënten, maar is geprijsd voor dagelijks gebruik. 
Pre-SPF ® is geen vervanging, maar een voorloper van 
SPF crèmes.

Normaal en 
droge huid

Huidgevoelig 
voor roodheid

Red Alert® Cleanse
Anti-roodheid reiniger met professionele sterkte. 
Vermindert roodheid van de huid. Zodra u wast geeft 
het een intensief  kalmerend  e�ect op de rode huid. 
Bevat organische oliën , vitamine K en teprenone. De 
roodheid van de huid wordt tegengegaan.
 
• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenen vrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 80 behandelingen

creamCleanse™
Een crème-reiniger voor de gecombineerde huid. 
Reinigt zacht en zeer mild dagelijkse make up en vuil. 
Gemaakt voor de normale en droge huid maar is 
echter ook voor elk huidtype geschikt. Bevat een 
uniek ingrediënt L Mandelic.

• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenenvrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 80 behandelingen 

150ml 250ml
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Prevent-serie

Deze revolutionaire 
anti-oxidanten formule voorkomt 
dat vrije radicalen schade aan de 
huid collageen en aan de elastine 
matrix kunnen geven. Het is een 
must voor elk anti-aging product. 
Medik8 anti-oxidanten hebben de 
laatste innovaties inclusief uniek 
gepatenteerde formules die 
wetenschappelijk bewezen zijn. 
Zo is de stabiele vitamine C in het 
serum 4x sterker dan elk ander  
product met vitamine C. Uw huid 
krijgt een betere elasticiteit en 
tevens wordt de textuur verbeterd 
waardoor rimpels verminderd 
worden

Pretox® Skin Zones

Botox Alternatief 
Lipvuller

Botox Alternatief 
om de ogen

Pretox® Eyelift

De huid rond de ogen is zeer gevoelig en neigt al snel 
naar tekenen van veroudering. Pretox Eyelift is speciaal 
ontworpen voor gebruik rond de ogen, zonder 
geurstoffen of kleverigheid, en doet op onopvallende 
wijze een 'aanval' op de basisfactoren die bijdragen tot 
de zichtbaarheid van het ouder worden. Kraaienpoten 
en fijne lijnen worden aangevallen door peptide 
vulstoffen. Donkere kringen zijn zichtbaar minder 
opvallend als gevolg van de uitwerking op de 
microcirculatie in de beoogde regio. Wallen zijn 
'opgeheven' door de krachtige werking. Alle 
ingrediënten zijn klinisch bewezen

Pretox® Pout
 
Bevordert de promotie van vollere, gezondere, 
voluptueuze lippen. Niet plakkerig of tintelend bij direct 
gebruik. Klinisch is aangetoond dat het lipvolume 
geleidelijk toeneemt na 30 dagen en verbetert de 
lipconditie en zachtheid. Pretox Pout ® omvat vier keer de 
werkzame stofconcentratie dan andere lipvolumisers, 
zodat meer gebruikers aanmerkelijk beter en sneller 
profiteren.

• Vergroot het lipvolume met meer dan 40%
• Betere definitie
• Vermindering van oppervlakkige rimpels met 29%
• 60% betere hydratatie
• 70% verbeterde zachtheid

15ml 15ml

Pretox® 20
Injection-Free alternative to 
Botulinum Toxin treatment

A B
C

Use on zone:

Pretox® In�n8
Second Generation Injection-Free 
alternative to Botulinum Toxin 
treatment C

A B
Use on zone:

Pretox® Eyelift
Injection-Free alternative to 
drastic measures for reducing 
signs of ageing

D
Use on zone:

Pretox® Filler
Injection-Free alternative to 
Dermal Filler treatment to plump 
cheeks & neck 

A B

E

C

G

Use on zone:

Pretox® Pout
Injection-Free alternative to 
Collagen lip plumping treatments

F
Use on zone:

Pretox® Guide
Follow the letters below and refer 
to the face map diagram

Forehead A

Glabella B

Crow’s Feet C

Eye Area D

Naso-labial E

Lips and Peri-Oral F

Neck Folds G

Wrinkles & Line formations: 
Vitamine C serum 

20 tot 40 jaar
Vitamine C serum 

vanaf  40 Jaar
Nieuw Blue AOX

vanaf  20 Jaar

C-Tetra®

Een revolutionair  stabiel  vitamine C product 
dat helpt uv beschadiging te herstellen. Het 
helpt bij de opbouw van collageenproductie 
en het herstelt de elasticiteit  en het vocht van 
de huid. Bevat 3% tetrahexyldecyl ascorbate 
wat een uniek lipide base vitamine C derivaat 
is en 4x sterker is dan elk ander vitamine C 
product voor de huid.

• Uniek stabiel serum
• Komt zelfs in de epidermale laag 
• Kan zelfs onder de ogen gebruikt worden
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Verstopt de poriën niet
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij
• SLES -vrij
• Meer dan 100 behandelingen

CE-Tetra®

Een revolutionair  stabiel vitamine C product 
dat helpt uv beschadiging te herstellen. Het 
helpt bij de opbouw van collageenproductie 
en het herstelt de elasticiteit  en het vocht van 
de huid. Bevat 7% tetrahexyldecyl ascorbate 
wat een uniek lipide base vitamine C derivaat is 
en 4x sterker is dan elk ander vitamine C 
product voor de huid.

• Uniek stabiel serum
• Komt zelfs in de epidermale laag 
• Kan zelfs onder de ogen gebruikt worden
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Verstopt de poriën niet
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij
• SLES -vrij
• Meer dan 100 behandelingen

30ml 30ml

Correct-serie

Correct-serie zijn krachtige, professionele 
producten, speciaal gericht op algemene 
huidproblemen. Ze bevatten hoge 
doseringen van meerdere, klinisch 
bewezen, actieve ingrediënten. U kunt er 
dus zeker van zijn dat het product 
daadwerkelijk functioneert. Problemen 
zoals roodheid, rosacea, melasma, 
pigmentvlekken en donkere kringen bij de 
ogen worden direct bestreden.

Blue aox®

Dit krachtige olievrije serum beschermt uw 
huid tegen schadelijke vrije radicalen en 
schade die ontstaat door luchtvervuiling. 
Tegelijkertijd stimuleert het serum het 
zelfherstellende vermogen van uw huid. Het 
zorgt ervoor dat het collageengehalte op peil 
blijft en uw huid er op zijn best uitziet. Het 
serum gaat huidveroudering tegen en u houdt 
een jonge uitstraling. Bleu oax is geschikt voor 
alle huidtypen van zowel mannen als vrouwen 
vanaf midden twintig.

Bleu oax is bijzonder geschikt voor de 
gecombineerde en vette huid. Deze heeft baat 
bij een olievrije bescherming tegen vrije 
radicalen.

30ml
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Botox Alternatief

De Pretox-serie is het injectievrije alternatief voor botox 
om rimpels en kraaienpootjes tegen te gaan. Er zijn 
geen sterker bewezen alternatieven dan de pretox-serie. 
Pretox-producten zijn er voor 4 verschillende  
gezichtsgebieden.

Botox Alternatief  
voor de leeftijd 

20 tot 40 jaar

Botox Alternatief  
voor de leeftijd 
40 jaar en ouder

Botox Alternatief 
rond mond en hals

Pretox® 20
 
Net als botulinum toxine A vermindert Pretox ® het aantal 
gestuurde neuro stimulaties op het lokale spierweefsel 
maar Pretox ® is in tegenstelling tot botulinum toxine A 
niet volledig verlammend voor spieren. In plaats daarvan 
vermindert het zachtjes en tijdelijk de kracht van het 
samentrekken van de specifieke spier, waardoor nieuwe 
lijnen en rimpels worden verminderd en oude lijnen veel 
minder prominent aanwezig lijken - zodat het u een 
soepelere jonger ogende huid geeft.

• Pretox 20 vermindert de diepte van de rimpels in het 
gezicht, veroorzaakt door de samentrekking van de 
gezichtsspieren, vooral op het voorhoofd en rond de 
ogen. 
• Pretox 20 is tot 70% effectiever in het verminderen van 
spierstimulatie dan andere beschikbare producten.

Pretox® In�n8

Pretox Infin8 ® is een nieuwe generatie voor een 
botulinumtoxine alternatief. Het is klinisch bewezen dat 
ze 30% sterker is dan overeenkomstige Argireline 
formuleren, er bestaat geen krachtige spierontspan-
nende behandeling. Pretox Infin8 ® bevat 20% werkzame 
stof in zijn samengestelde vorm, bestaand uit een 
anti-rimpel octapeptide, een verlengstuk van de 
beroemde hexapeptide, Argireline.

• Pretox Infin8 ® bevat een onschuldig octapeptide 
 samengesteld uit natuurlijke aminozuren
• Het is een veilige en relatief goedkoop alternatief voor 
 invasieve spierverlammende behandelingen
• De fabrikanten van Argireline zelf bevestigen dat Infin8 
 30% sterker is dan reguliere Argireline producten op 
 een soortgelijk percentage bij een soortgelijke basis. 
 Het Infin8 ingrediënt is exclusief voor Medik8

30ml

Pretox® Filler

Pretox filler™ is Injectievrij en maakt gebruik van een slim 
systeem in liposomen om ingrediënten op een 
nauwkeurige manier af te leveren naar de dieper 
gelegen lagen welke behandeld dienen te worden. 
Pretox filler ™ bevat een aantal geavanceerde en klinisch 
bewezen ingrediënten. Pretox filler herstelt de volwassen 
huid voor de vele tekenen van veroudering. 
 
• Verhoogt elasticiteit met maximaal 27% (Palmitoyl 
 Tetrapeptide)
• Beschermheer van de Extra Cellulaire Matrix (Palmitoyl 
 Tetrapeptide)
• Verhoogt hydratatie met 24% (Vocht magneet)

30ml30ml

Rode huid Hals en
Decolleté versteviger

Donkere kringen

Red Alert Serum®
Vermindert huidroodheid –rosacea. Geeft een 
intensief kalmerend e�ect op roodheid en rode 
gloed. Helpt de huid tegen dagelijkse invloeden van 
buitenaf en tegen anti-aging.  Het serum elimineert 
de irritatie en het brandende gevoel terwijl de 
beschadigde huidonderdelen worden hersteld. Red 
Alert serum bevat een hoge concentratie teprenone.

• Resultaat binnen 1 maand
• Geen huidirritatie
• Kan direct op de huid worden aangebracht 
• Werkt niet uitdrogend, irriterend of gevoelig op uw 
 huid
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij
• Geen petro chemische bestanddelen
• 75 behandelingen

Firma Derma®
Firma Derma is een dermaceutische formule, welke 
klinisch bewezen actieve sto�en bevat, ontworpen 
voor het gebruik op hals en decolleté ter verbetering 
van de elasticiteit, hydratatie en stevigheid van de 
huid. Firma Derma verbetert de microcirculatie van de 
huid, wat leidt tot zichtbare verbetering van de 
conditie en het verschijnen van de slappe huid op de 
hals en decolleté. 

• Zeer zichtbare en verstevigende resultaten in de hals 
 en decollete na ongeveer 28 dagen
• Zuivere en krachtige formule met de belangrijke en 
 verstevigende stof DMAE, een bekende liftende 
 ingrediënt.
• DMAE is ook een antioxidant, die de stabiliteit van het 
 celmembraan bevordert en de mogelijkheid geeft om 
 de effecten van andere antioxidanten te stimuleren, 
 het voorziet de huid van een verhoogde stevigheid, 
 helderheid en de vermindering van fijne lijntjes
• Beschermt en bouwt de natuurlijke barrière van de 
 huid weer op en het bevordert langdurige en 
 effectieve niveaus van hydratatie
• Vertoont een sterke anti-inflammatoire actie 

15ml

Dark Circles™
Dark Circles ™ verhoogt de microcirculatie van de 
huid, waardoor de omvang en zichtbaarheid van de 
bloedvaten onder de huid vermindert. Het 
vermindert ook de opeenhoping van overtollig 
vloeistof, die rond de ogen opgeblazenheid 
veroorzaakt. Ingebouwde anti-oxidanten verlagen 
de opeenhoping en beschadiging van vrije 
radicalen. Re�ecterende optische deeltjes 
verminderen bovendien het ‘schaduwe�ect’

• Vervaagt donkere kringen
• Bevordert helderheid en zelfs kleur
• Vermindert vochtopeenhoping
• Verbetert de lokale bloed-microcirculatie
• Beschermt het collageen en de elastine matrix
• Vermindert de aanwezigheid van vrije radicalen
• Parabenen vrij
• Ongeparfumeerd

15ml30ml

Pigmentvlekken en 
hyperpigmentatie

White Balance Serum™
White balance serum helpt preventief tegen 
moedervlekjes, zwangerschapsmasker en het 
verergeren van pigmentvlekken.

• Resultaat in minder dan 28 dagen bij dagelijks gebruik
• Helpt tegen alle vormen van pigmentatie, van 
 zwangerschapsmasker oftewel  melasma tot schade 
 door zonlicht
• Helpt pigmentatie voorkomen als reactie op een
 operatie 
• Kan tijdens zwangerschap gebruikt worden (er is 
 geen retinox verwerkt in de white balance)
• Werkt 10x sterker dan de kojic zuur formule echter 
 zonder te irriteren
• White balance heeft geen blekend effect
• Veroorzaakt geen overgevoeligheid
• Kan direct gebruikt worden op de huid voor uw 
 huidverzorging. Voor zowel gezicht en lichaam
• Kan over het hele gezicht gebruikt worden of 
 plaatselijk 

15ml
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Gebruik: elke 3e dag
0.1% (1 druppel retinol 40 met 2 pompjes
Hydra8 night) 2de kuur van 6 weken 0.2%
(2 druppels retinol 40 met 1 pompje
Hydra8 night)

Einde van de cyclus

Verhoog de concentratie van 0.1% eerst tot 0.2%

Klaar om van 0.2% naar 0.4% te gaan,
doe dan 2 druppels retinol  40 met
1 pompje Hydra8 night

Herhaal  elke 6 weken de kuur tot de maximale sterkte

Gebruik: elke 2e dag
0.1% (1 druppel retinol 40 met 2 pompjes Hydra8 night) 2de kuur van
6 weken 0.2% (2 druppels retinol 40 met 1 pompje Hydra8 night)

Retinol 40 Boost en Hydra8 night
Intelligente micro-moleculen van retinol speciaal

gemaakt om te mixen met Hydra8 night

Medik8® RETINOL LADDER

* Begin altijd met de minimale dosis
retinol omdat de huid moet wennen
aan retinol. En verhoog pas na 6 weken.

Retinol 3TR en Retinol 40 mag niet
onder de ogen gebruikt worden.

Gebruik: elke dag
0.1% (1 druppel retinol 40 met 2 pompjes Hydra8 night) 2de kuur
van 6 weken 0.2% (2 druppels retinol 40 met 1 pompje Hydra8 night)

Opbreng Cyclus
(6 weken*)

109

Correct-serie 
met retinol 
Retinol formule tegen huidveroudering
De vitamine A stimuleert de cellulaire vernieuwing en 
de aanmaak  van collageen en elastine vezels.  De zeer 
hoog betrouwbare formule herstelt de schade en 
vervaagt rimpels en kraaienpootjes op de huid. Bevat 
tevens ook melaline voor hyperpigmentatie en 
telomere extenders tegen roodhuid van de huid. 
Retinol correct-producten werken tegen het  ouder 
worden  van de huid

Oogserum Retinol  Nacht 
Gezichtsserum 

Retinol 
Boost serum

Nieuw Anit-Acne Nieuw Acne en
Photodamage Light

Amplifier

Retinol Eye TR™
Professioneel nachtserum voor onder de ogen met 
0.1 % retinol. Een geavanceerd vitamine A 
nachtserum met een hoog stabiel  
retinol-concentraat. Retinol Eye is een superieur 
age-defensesysteem voor rond de ogen. Het 
stimuleert de collageenproductie en verlaagt de 
epidermal hyaluronic. Het serum voorkomt het 
verschijnen van rimpels en kraaienpootjes wat leidt 
tot een zichtbaar jongere huid 

• Inkapseling van retinol-moleculen
• Geen huidirritatie
• Unieke stabiele werking 
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij 
• Geen petro chemicaliën 
• Meer dan 100 behandelingen
• Mag direct aangebracht worden op de huid uitsluitend 
 ‘s avonds 

Retinol 3 TR™
Licht supersnel absorberend vitamine A serum met 
0.3% retinol. Het kan veilig direct op het gezicht 
worden aangebracht nadat het Retinol opbrengpro-
tocol van 6 weken is doorlopen. Het stimuleert de 
collageenproductie en verlaagt de epidermal 
hyaluronic. Het serum voorkomt het verschijnen van 
rimpels en kraaienpootjes wat leidt tot een zichtbaar 
jongere huid. 

• Inkapseling van retinol moleculen
• Geen huidirritatie
• Unieke stabiele werking 
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij 
• Geen petro chemicaliën 
• Meer dan 50 behandelingen
• Mag direct op de huid aangebracht worden uitsluitend 
 ‘s avonds

10ml

Retinol 40
Retinol Booster serum. Retinol 40 bevat 4% retinol en 
mag alleen met het retinol protocol worden gebruikt 
en nooit puur op de huid.  Het is speciaal gemaakt  om 
te mixen met de hydra8 night om de retinol op te 
bouwen in de huid. Het stimuleert de collageenpro-
ductie en verlaagt de epidermal hyaluronic. Het serum 
voorkomt het verschijnen van rimpels en 
kraaienpootjes wat leidt tot een zichtbaar jongere 
huid.

• Gemaakt om te mixen met de hydra8 night om de 
 concentratie retinol op te bouwen
• Inkapseling van retinol moleculen
• Geen huidirritatie
• Unieke stabiele werking 
• Niet vet
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij 
• Geen petro chemicaliën 

Anti-Acne
Professionele kracht 
Dual Treatment Pack for all Skin Types
Dubbele werking voor alle huidtypen 

In de Anti-Acne kit zitten de producten beta Correct™ en 
betaRecovery™. Ze werken samen om beschadigingen 
en probleemzones te behandelen.
De producten stimuleren het herstel van de huid en gaan 
ontsteking tegen. betaGel™ werkt tegen vlekken en 
vermindert roodheid van uw huid. Deze lichte maar 
krachtige gel kunt u onder of over uw make-up dragen 
zonder dat je het ziet. betaRecovery™ is een intensief 
werkende behandeling voor de nacht. Deze crème trekt 
schadelijke stoffen uit uw huid en neutraliseert de 
aanwezigheid van bacteriën. Hiermee herstelt uw huid 
snel van acné. Het is een ideale crème voor noodgevallen 
bij huidproblemen.

Acne en Photodamage Light Ampli�er
Professionele kracht 

Light Amplifier is een lichtgewicht en lichtgevoelig 
serum met een enorme stimulerende werking in de 
behandeling met photodynamic therapy (PDT). Het is 
een ideaal serum voor de behandeling van acné en 
andere huidaandoeningen. Light Amplifier bevat 
levulviczuur en bergamot in combinatie met 
stimulerende bestandsdelen voor de penetratie van het 
serum. Het is speciaal ontwikkeld voor de behandeling 
van acné en schade door zonlicht.

5ml 15 ml 30 ml15ml

   
   

 C
OM

PATIBLE WITH

G
NILDEEN NIKS MUINATIT



W
ee

k 
1 

- 2
*

W
ee

k 
3 

- 4
*

W
ee

k 
5 

- 6
*

START

?

 

 

Gebruik: elke 3e dag
0.1% (1 druppel retinol 40 met 2 pompjes
Hydra8 night) 2de kuur van 6 weken 0.2%
(2 druppels retinol 40 met 1 pompje
Hydra8 night)

Einde van de cyclus

Verhoog de concentratie van 0.1% eerst tot 0.2%

Klaar om van 0.2% naar 0.4% te gaan,
doe dan 2 druppels retinol  40 met
1 pompje Hydra8 night

Herhaal  elke 6 weken de kuur tot de maximale sterkte

Gebruik: elke 2e dag
0.1% (1 druppel retinol 40 met 2 pompjes Hydra8 night) 2de kuur van
6 weken 0.2% (2 druppels retinol 40 met 1 pompje Hydra8 night)

Retinol 40 Boost en Hydra8 night
Intelligente micro-moleculen van retinol speciaal

gemaakt om te mixen met Hydra8 night

Medik8® RETINOL LADDER

* Begin altijd met de minimale dosis
retinol omdat de huid moet wennen
aan retinol. En verhoog pas na 6 weken.

Retinol 3TR en Retinol 40 mag niet
onder de ogen gebruikt worden.

Gebruik: elke dag
0.1% (1 druppel retinol 40 met 2 pompjes Hydra8 night) 2de kuur
van 6 weken 0.2% (2 druppels retinol 40 met 1 pompje Hydra8 night)

Opbreng Cyclus
(6 weken*)

109

Correct-serie 
met retinol 
Retinol formule tegen huidveroudering
De vitamine A stimuleert de cellulaire vernieuwing en 
de aanmaak  van collageen en elastine vezels.  De zeer 
hoog betrouwbare formule herstelt de schade en 
vervaagt rimpels en kraaienpootjes op de huid. Bevat 
tevens ook melaline voor hyperpigmentatie en 
telomere extenders tegen roodhuid van de huid. 
Retinol correct-producten werken tegen het  ouder 
worden  van de huid

Oogserum Retinol  Nacht 
Gezichtsserum 

Retinol 
Boost serum

Nieuw Anit-Acne Nieuw Acne en
Photodamage Light

Amplifier

Retinol Eye TR™
Professioneel nachtserum voor onder de ogen met 
0.1 % retinol. Een geavanceerd vitamine A 
nachtserum met een hoog stabiel  
retinol-concentraat. Retinol Eye is een superieur 
age-defensesysteem voor rond de ogen. Het 
stimuleert de collageenproductie en verlaagt de 
epidermal hyaluronic. Het serum voorkomt het 
verschijnen van rimpels en kraaienpootjes wat leidt 
tot een zichtbaar jongere huid 

• Inkapseling van retinol-moleculen
• Geen huidirritatie
• Unieke stabiele werking 
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij 
• Geen petro chemicaliën 
• Meer dan 100 behandelingen
• Mag direct aangebracht worden op de huid uitsluitend 
 ‘s avonds 

Retinol 3 TR™
Licht supersnel absorberend vitamine A serum met 
0.3% retinol. Het kan veilig direct op het gezicht 
worden aangebracht nadat het Retinol opbrengpro-
tocol van 6 weken is doorlopen. Het stimuleert de 
collageenproductie en verlaagt de epidermal 
hyaluronic. Het serum voorkomt het verschijnen van 
rimpels en kraaienpootjes wat leidt tot een zichtbaar 
jongere huid. 

• Inkapseling van retinol moleculen
• Geen huidirritatie
• Unieke stabiele werking 
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij 
• Geen petro chemicaliën 
• Meer dan 50 behandelingen
• Mag direct op de huid aangebracht worden uitsluitend 
 ‘s avonds

10ml

Retinol 40
Retinol Booster serum. Retinol 40 bevat 4% retinol en 
mag alleen met het retinol protocol worden gebruikt 
en nooit puur op de huid.  Het is speciaal gemaakt  om 
te mixen met de hydra8 night om de retinol op te 
bouwen in de huid. Het stimuleert de collageenpro-
ductie en verlaagt de epidermal hyaluronic. Het serum 
voorkomt het verschijnen van rimpels en 
kraaienpootjes wat leidt tot een zichtbaar jongere 
huid.

• Gemaakt om te mixen met de hydra8 night om de 
 concentratie retinol op te bouwen
• Inkapseling van retinol moleculen
• Geen huidirritatie
• Unieke stabiele werking 
• Niet vet
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij 
• Geen petro chemicaliën 

Anti-Acne
Professionele kracht 
Dual Treatment Pack for all Skin Types
Dubbele werking voor alle huidtypen 

In de Anti-Acne kit zitten de producten beta Correct™ en 
betaRecovery™. Ze werken samen om beschadigingen 
en probleemzones te behandelen.
De producten stimuleren het herstel van de huid en gaan 
ontsteking tegen. betaGel™ werkt tegen vlekken en 
vermindert roodheid van uw huid. Deze lichte maar 
krachtige gel kunt u onder of over uw make-up dragen 
zonder dat je het ziet. betaRecovery™ is een intensief 
werkende behandeling voor de nacht. Deze crème trekt 
schadelijke stoffen uit uw huid en neutraliseert de 
aanwezigheid van bacteriën. Hiermee herstelt uw huid 
snel van acné. Het is een ideale crème voor noodgevallen 
bij huidproblemen.

Acne en Photodamage Light Ampli�er
Professionele kracht 

Light Amplifier is een lichtgewicht en lichtgevoelig 
serum met een enorme stimulerende werking in de 
behandeling met photodynamic therapy (PDT). Het is 
een ideaal serum voor de behandeling van acné en 
andere huidaandoeningen. Light Amplifier bevat 
levulviczuur en bergamot in combinatie met 
stimulerende bestandsdelen voor de penetratie van het 
serum. Het is speciaal ontwikkeld voor de behandeling 
van acné en schade door zonlicht.

5ml 15 ml 30 ml15ml
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Botox Alternatief

De Pretox-serie is het injectievrije alternatief voor botox 
om rimpels en kraaienpootjes tegen te gaan. Er zijn 
geen sterker bewezen alternatieven dan de pretox-serie. 
Pretox-producten zijn er voor 4 verschillende  
gezichtsgebieden.

Botox Alternatief  
voor de leeftijd 

20 tot 40 jaar

Botox Alternatief  
voor de leeftijd 
40 jaar en ouder

Botox Alternatief 
rond mond en hals

Pretox® 20
 
Net als botulinum toxine A vermindert Pretox ® het aantal 
gestuurde neuro stimulaties op het lokale spierweefsel 
maar Pretox ® is in tegenstelling tot botulinum toxine A 
niet volledig verlammend voor spieren. In plaats daarvan 
vermindert het zachtjes en tijdelijk de kracht van het 
samentrekken van de specifieke spier, waardoor nieuwe 
lijnen en rimpels worden verminderd en oude lijnen veel 
minder prominent aanwezig lijken - zodat het u een 
soepelere jonger ogende huid geeft.

• Pretox 20 vermindert de diepte van de rimpels in het 
gezicht, veroorzaakt door de samentrekking van de 
gezichtsspieren, vooral op het voorhoofd en rond de 
ogen. 
• Pretox 20 is tot 70% effectiever in het verminderen van 
spierstimulatie dan andere beschikbare producten.

Pretox® In�n8

Pretox Infin8 ® is een nieuwe generatie voor een 
botulinumtoxine alternatief. Het is klinisch bewezen dat 
ze 30% sterker is dan overeenkomstige Argireline 
formuleren, er bestaat geen krachtige spierontspan-
nende behandeling. Pretox Infin8 ® bevat 20% werkzame 
stof in zijn samengestelde vorm, bestaand uit een 
anti-rimpel octapeptide, een verlengstuk van de 
beroemde hexapeptide, Argireline.

• Pretox Infin8 ® bevat een onschuldig octapeptide 
 samengesteld uit natuurlijke aminozuren
• Het is een veilige en relatief goedkoop alternatief voor 
 invasieve spierverlammende behandelingen
• De fabrikanten van Argireline zelf bevestigen dat Infin8 
 30% sterker is dan reguliere Argireline producten op 
 een soortgelijk percentage bij een soortgelijke basis. 
 Het Infin8 ingrediënt is exclusief voor Medik8

30ml

Pretox® Filler

Pretox filler™ is Injectievrij en maakt gebruik van een slim 
systeem in liposomen om ingrediënten op een 
nauwkeurige manier af te leveren naar de dieper 
gelegen lagen welke behandeld dienen te worden. 
Pretox filler ™ bevat een aantal geavanceerde en klinisch 
bewezen ingrediënten. Pretox filler herstelt de volwassen 
huid voor de vele tekenen van veroudering. 
 
• Verhoogt elasticiteit met maximaal 27% (Palmitoyl 
 Tetrapeptide)
• Beschermheer van de Extra Cellulaire Matrix (Palmitoyl 
 Tetrapeptide)
• Verhoogt hydratatie met 24% (Vocht magneet)

30ml30ml

Rode huid Hals en
Decolleté versteviger

Donkere kringen

Red Alert Serum®
Vermindert huidroodheid –rosacea. Geeft een 
intensief kalmerend e�ect op roodheid en rode 
gloed. Helpt de huid tegen dagelijkse invloeden van 
buitenaf en tegen anti-aging.  Het serum elimineert 
de irritatie en het brandende gevoel terwijl de 
beschadigde huidonderdelen worden hersteld. Red 
Alert serum bevat een hoge concentratie teprenone.

• Resultaat binnen 1 maand
• Geen huidirritatie
• Kan direct op de huid worden aangebracht 
• Werkt niet uitdrogend, irriterend of gevoelig op uw 
 huid
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij
• Geen petro chemische bestanddelen
• 75 behandelingen

Firma Derma®
Firma Derma is een dermaceutische formule, welke 
klinisch bewezen actieve sto�en bevat, ontworpen 
voor het gebruik op hals en decolleté ter verbetering 
van de elasticiteit, hydratatie en stevigheid van de 
huid. Firma Derma verbetert de microcirculatie van de 
huid, wat leidt tot zichtbare verbetering van de 
conditie en het verschijnen van de slappe huid op de 
hals en decolleté. 

• Zeer zichtbare en verstevigende resultaten in de hals 
 en decollete na ongeveer 28 dagen
• Zuivere en krachtige formule met de belangrijke en 
 verstevigende stof DMAE, een bekende liftende 
 ingrediënt.
• DMAE is ook een antioxidant, die de stabiliteit van het 
 celmembraan bevordert en de mogelijkheid geeft om 
 de effecten van andere antioxidanten te stimuleren, 
 het voorziet de huid van een verhoogde stevigheid, 
 helderheid en de vermindering van fijne lijntjes
• Beschermt en bouwt de natuurlijke barrière van de 
 huid weer op en het bevordert langdurige en 
 effectieve niveaus van hydratatie
• Vertoont een sterke anti-inflammatoire actie 

15ml

Dark Circles™
Dark Circles ™ verhoogt de microcirculatie van de 
huid, waardoor de omvang en zichtbaarheid van de 
bloedvaten onder de huid vermindert. Het 
vermindert ook de opeenhoping van overtollig 
vloeistof, die rond de ogen opgeblazenheid 
veroorzaakt. Ingebouwde anti-oxidanten verlagen 
de opeenhoping en beschadiging van vrije 
radicalen. Re�ecterende optische deeltjes 
verminderen bovendien het ‘schaduwe�ect’

• Vervaagt donkere kringen
• Bevordert helderheid en zelfs kleur
• Vermindert vochtopeenhoping
• Verbetert de lokale bloed-microcirculatie
• Beschermt het collageen en de elastine matrix
• Vermindert de aanwezigheid van vrije radicalen
• Parabenen vrij
• Ongeparfumeerd

15ml30ml

Pigmentvlekken en 
hyperpigmentatie

White Balance Serum™
White balance serum helpt preventief tegen 
moedervlekjes, zwangerschapsmasker en het 
verergeren van pigmentvlekken.

• Resultaat in minder dan 28 dagen bij dagelijks gebruik
• Helpt tegen alle vormen van pigmentatie, van 
 zwangerschapsmasker oftewel  melasma tot schade 
 door zonlicht
• Helpt pigmentatie voorkomen als reactie op een
 operatie 
• Kan tijdens zwangerschap gebruikt worden (er is 
 geen retinox verwerkt in de white balance)
• Werkt 10x sterker dan de kojic zuur formule echter 
 zonder te irriteren
• White balance heeft geen blekend effect
• Veroorzaakt geen overgevoeligheid
• Kan direct gebruikt worden op de huid voor uw 
 huidverzorging. Voor zowel gezicht en lichaam
• Kan over het hele gezicht gebruikt worden of 
 plaatselijk 

15ml
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Prevent-serie

Deze revolutionaire 
anti-oxidanten formule voorkomt 
dat vrije radicalen schade aan de 
huid collageen en aan de elastine 
matrix kunnen geven. Het is een 
must voor elk anti-aging product. 
Medik8 anti-oxidanten hebben de 
laatste innovaties inclusief uniek 
gepatenteerde formules die 
wetenschappelijk bewezen zijn. 
Zo is de stabiele vitamine C in het 
serum 4x sterker dan elk ander  
product met vitamine C. Uw huid 
krijgt een betere elasticiteit en 
tevens wordt de textuur verbeterd 
waardoor rimpels verminderd 
worden

Pretox® Skin Zones

Botox Alternatief 
Lipvuller

Botox Alternatief 
om de ogen

Pretox® Eyelift

De huid rond de ogen is zeer gevoelig en neigt al snel 
naar tekenen van veroudering. Pretox Eyelift is speciaal 
ontworpen voor gebruik rond de ogen, zonder 
geurstoffen of kleverigheid, en doet op onopvallende 
wijze een 'aanval' op de basisfactoren die bijdragen tot 
de zichtbaarheid van het ouder worden. Kraaienpoten 
en fijne lijnen worden aangevallen door peptide 
vulstoffen. Donkere kringen zijn zichtbaar minder 
opvallend als gevolg van de uitwerking op de 
microcirculatie in de beoogde regio. Wallen zijn 
'opgeheven' door de krachtige werking. Alle 
ingrediënten zijn klinisch bewezen

Pretox® Pout
 
Bevordert de promotie van vollere, gezondere, 
voluptueuze lippen. Niet plakkerig of tintelend bij direct 
gebruik. Klinisch is aangetoond dat het lipvolume 
geleidelijk toeneemt na 30 dagen en verbetert de 
lipconditie en zachtheid. Pretox Pout ® omvat vier keer de 
werkzame stofconcentratie dan andere lipvolumisers, 
zodat meer gebruikers aanmerkelijk beter en sneller 
profiteren.

• Vergroot het lipvolume met meer dan 40%
• Betere definitie
• Vermindering van oppervlakkige rimpels met 29%
• 60% betere hydratatie
• 70% verbeterde zachtheid

15ml 15ml

Pretox® 20
Injection-Free alternative to 
Botulinum Toxin treatment

A B
C

Use on zone:

Pretox® In�n8
Second Generation Injection-Free 
alternative to Botulinum Toxin 
treatment C

A B
Use on zone:

Pretox® Eyelift
Injection-Free alternative to 
drastic measures for reducing 
signs of ageing

D
Use on zone:

Pretox® Filler
Injection-Free alternative to 
Dermal Filler treatment to plump 
cheeks & neck 

A B

E

C

G

Use on zone:

Pretox® Pout
Injection-Free alternative to 
Collagen lip plumping treatments

F
Use on zone:

Pretox® Guide
Follow the letters below and refer 
to the face map diagram

Forehead A

Glabella B

Crow’s Feet C

Eye Area D

Naso-labial E

Lips and Peri-Oral F

Neck Folds G

Wrinkles & Line formations: 
Vitamine C serum 

20 tot 40 jaar
Vitamine C serum 

vanaf  40 Jaar
Nieuw Blue AOX

vanaf  20 Jaar

C-Tetra®

Een revolutionair  stabiel  vitamine C product 
dat helpt uv beschadiging te herstellen. Het 
helpt bij de opbouw van collageenproductie 
en het herstelt de elasticiteit  en het vocht van 
de huid. Bevat 3% tetrahexyldecyl ascorbate 
wat een uniek lipide base vitamine C derivaat 
is en 4x sterker is dan elk ander vitamine C 
product voor de huid.

• Uniek stabiel serum
• Komt zelfs in de epidermale laag 
• Kan zelfs onder de ogen gebruikt worden
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Verstopt de poriën niet
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij
• SLES -vrij
• Meer dan 100 behandelingen

CE-Tetra®

Een revolutionair  stabiel vitamine C product 
dat helpt uv beschadiging te herstellen. Het 
helpt bij de opbouw van collageenproductie 
en het herstelt de elasticiteit  en het vocht van 
de huid. Bevat 7% tetrahexyldecyl ascorbate 
wat een uniek lipide base vitamine C derivaat is 
en 4x sterker is dan elk ander vitamine C 
product voor de huid.

• Uniek stabiel serum
• Komt zelfs in de epidermale laag 
• Kan zelfs onder de ogen gebruikt worden
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Verstopt de poriën niet
• Ongeparfumeerd
• Parabenen vrij
• SLES -vrij
• Meer dan 100 behandelingen

30ml 30ml

Correct-serie

Correct-serie zijn krachtige, professionele 
producten, speciaal gericht op algemene 
huidproblemen. Ze bevatten hoge 
doseringen van meerdere, klinisch 
bewezen, actieve ingrediënten. U kunt er 
dus zeker van zijn dat het product 
daadwerkelijk functioneert. Problemen 
zoals roodheid, rosacea, melasma, 
pigmentvlekken en donkere kringen bij de 
ogen worden direct bestreden.

Blue aox®

Dit krachtige olievrije serum beschermt uw 
huid tegen schadelijke vrije radicalen en 
schade die ontstaat door luchtvervuiling. 
Tegelijkertijd stimuleert het serum het 
zelfherstellende vermogen van uw huid. Het 
zorgt ervoor dat het collageengehalte op peil 
blijft en uw huid er op zijn best uitziet. Het 
serum gaat huidveroudering tegen en u houdt 
een jonge uitstraling. Bleu oax is geschikt voor 
alle huidtypen van zowel mannen als vrouwen 
vanaf midden twintig.

Bleu oax is bijzonder geschikt voor de 
gecombineerde en vette huid. Deze heeft baat 
bij een olievrije bescherming tegen vrije 
radicalen.

30ml
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HYDR8™ SERIE

Anti -aging procollageen hydratoren

Bescherm uw huid tegen foto-aging en hyperpigmen-
tatie met onze SPF 25 verzorgers. ‘s nachts gebruikt u 
vitamine A en glycocyl om collageen op te bouwen. 
Kies uw gewenste huidtype voor het bijpassende 
product. Zoals de namen al doen vermoeden, zijn deze 
verschillende hydrators gebaseerd op het type huid 
waarvoor het product is ontworpen om te worden 
toegepast. Hydra8 (normaal tot vettig) SPF 25 en Hydra8 
(normaal tot droog) SPF 25.

Wat betekent de Pre-SPF®?

Een crème geeft een bepaalde bescherming tegen de 
UV straling. Deze beschermingsgraad staat in cijfers op 
de verpakking van het middel. En deze beschermings-
factor wordt uitgedrukt in cijfers van 5 t/m 30 en SPF 
genoemd. Met ons unieke “Pre-SPF” complex dat de 
huid echt beschermt tegen zonschade zonder dat het 
UV blokkeert. Pre-SPF is geen vervanging, maar een 
voorloper van SPF cremes.

50ml 50ml

RESULTATEN & WETENSCHAP 

• Immuniteitbescherming - voorkomt schade aan 
  de Langerhans-cellen
• Celbescherming - induceert een snelle vorming 
  van hitte-shock proteïnen (HSP) bij stress
• Bescherming - vermindert de vorming van 
  zonnebrandcellen
• Membraanbescherming - vermindert de 
  chemische en fysieke schade aan celmembranen
• Voorkomt uitdroging – ‘Moisture Magnet’ - met 
  behulp van onze eigen 'water spons moleculen' 
  [zie Skin Drench]
• Vrije radicalenbescherming - meerdere vector 
  anti-oxidanten om schadelijke vrije radicalen te 
  doorzoeken

Hydr8™ Day
Voor normale tot droge huid 50ml
De originele en leidende Pre-SPF ® hydrator

De meest uitgebreide dagelijkse ‘one-stop’ hydratatie en 
anti-verouderingscrème die we ooit hebben 
geproduceerd. Met ons unieke "Pre-SPF" complex dat de 
huid echt beschermt tegen zonschade zonder dat het 
UV blokkeert. Bevat ook krachtige anti-oxydatie, 
anti-veroudering en algemene bevochtigingin-
grediënten, maar is geprijsd voor dagelijks gebruik. 
Pre-SPF ® is geen vervanging, maar een voorloper van 
SPF crèmes.

Hydr8™ Day
Voor normale tot vette huid 50ml
De originele en leidende Pre-SPF ® hydrator

De meest uitgebreide dagelijkse ‘one-stop’ hydratatie en 
anti-verouderingscrème die we ooit hebben 
geproduceerd. Met ons unieke "Pre-SPF" complex dat 
de huid echt beschermt tegen zonschade zonder dat 
het UV blokkeert. Bevat ook krachtige anti-oxydatie, 
anti-veroudering en algemene bevochtigingsin-
grediënten, maar is geprijsd voor dagelijks gebruik. 
Pre-SPF ® is geen vervanging, maar een voorloper van 
SPF crèmes.

Normaal en 
droge huid

Huidgevoelig 
voor roodheid

Red Alert® Cleanse
Anti-roodheid reiniger met professionele sterkte. 
Vermindert roodheid van de huid. Zodra u wast geeft 
het een intensief  kalmerend  e�ect op de rode huid. 
Bevat organische oliën , vitamine K en teprenone. De 
roodheid van de huid wordt tegengegaan.
 
• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenen vrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 80 behandelingen

creamCleanse™
Een crème-reiniger voor de gecombineerde huid. 
Reinigt zacht en zeer mild dagelijkse make up en vuil. 
Gemaakt voor de normale en droge huid maar is 
echter ook voor elk huidtype geschikt. Bevat een 
uniek ingrediënt L Mandelic.

• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenenvrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 80 behandelingen 

150ml 250ml
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Reiniging-serie

Vijf geavanceerde reinigers voor elk huidtype

Medik8 reinigers zijn allround en geschikt voor elk 
huidtype. Als voorbeeld de innovatieve anti- bacterieel  
schuimreiniger voor de acne-huid of de creamreiniger 
voor de droge gevoelige huid.

Alle medik8 reinigers zijn 100% zeep- en parabenenvrij 
zodat irritatie niet mogelijk is. De producten bevatten 
tevens geen SLES of parfum. Uw huid is uw visitekaartje 
dus wij gaan er zeer zorgvuldig mee om. Medik8 
reiniging-serie is de beste in zijn soort om de dag mee 
te beginnen of om mee te beëindigen.

Alle huidtypes Vette en 
gecombineerde huid

Huid met 
acne-probleem

oneCleanse™
Anti -oxidant reiniger met rozemarijn voor ieder 
huidtype. Bevat organisch rozemarijn en sterke 
botanische anti-oxidanten. Reinigt de huid maar laat 
de natuurlijke balans van de huid ongestoord of 
aangetast

• Rijk en lichtgewicht  schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenenvrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 100 behandelingen

poreCleanse™
Reiniger voor een vette en gecombineerde huid. De 
huid wordt diepgaand gereinigd maar echter op een 
milde manier zonder dat het irritatie opwekt. De huid 
voelt schoon en comfortabel aan.

• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenen vrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 100 behandelingen

150ml

betaCleanse™
Anti-bacterieel reiniger voor de huid met acne of 
acne-problemen. Bevat tea tree en chlorhexide 
gluconate met een diepreinigend schuim voor acne 
en vette huid. De huid wordt verbeterd en uitbraak  
van acne wordt voorkomen.

• Rijk en lichtgewicht schuim
• Geeft geen irritatie en droogt de huid niet uit
• Ph-neutraal
• Geen parfum
• Parabenenvrij
• SLES-vrij
• 100% zeepvrij
• Geen petrochemische bestanddelen
• Meer dan 100 behandelingen

150ml150ml

M
ED

IK8® CLEANSERS ARE         PARABEN & SLES FREE

50ml 30ml

Hydraterend SerumHydrateren

100% 
 soap
   free

Hydr8™ Night
Een licht Pro-Collagen dagelijkse hydraterende 
formule met een intensieve vochtinbrengende en 
revitaliserende werking. Bevat geavanceerde, klinisch 
geteste ingrediënten in aantoonbare ontworpen 
concentraties voor cellulaire bescherming en 
hydratatie, het vermindert de verschijning van �jne 
lijntjes en rimpels en het vermindert de zichtbare 
tekenen van veroudering. Speciaal ontworpen voor de 
normale tot droge huid.

• Bevat de juiste Trans Resveratrol Derivaat van de 
 Japanse Duizendknoop– De meest geconcentreerde 
 bron van chemische verbindingen die voorkomen 
 inplanten en een zeer 
 gunstige werking hebben tegen huidaandoeningen 
 en kanker. 
• Ideaal om te mixen met Retinol 40 of elk ander Medik8 
 serum. 
• Niet uitdrogend, niet gevoelig en niet irriterend 
 wekkend 
• Rijke en voedende formule 
• Parabenen vrij 
• Na opening 36 maanden bruikbaar 
• Tot 50 applicaties 
• 50 ml luchtdicht pomp systeem  

50ml

Hydr8™ Anti-Acne Solutions
Professionele kracht 

Deze vochtinbrengende dagcrème werkt samen met de 
natuurlijke vochtbalans in uw huid met een mat effect als 
resultaat. Een krachtige formule met prebiotica en 
probiotica stimuleert de balans van uw huid en helpt bij 
het verwijderen van bacteriën die verstoppingen 
veroorzaken. Kaneelextracten zorgen voor een schone 
huid en reguleren het talggehalte van uw huid zodat 
deze in de toekomst ook beschermd is tegen acné.

Hydr8™ B5
Professionele Krachtige Serum voor huid rehydratatie met hyaluronzuur en vitamine B5

Een licht Pro-Collagen dagelijkse hydraterende formule met een intensieve vochtinbrengende en revitaliserende 
werking. Bevat geavanceerde, klinisch geteste ingrediënten in aantoonbare ontworpen concentraties voor cellulaire 
bescherming en hydratatie, het vermindert de verschijning van fijne lijntjes en rimpels en het vermindert de zichtbare 
tekenen van veroudering. Speciaal ontworpen voor de normale tot droge huid. Pantotheenzuur verbetert de 
wateropname in de huid cellen, waardoor het een uitstekende diep doordringende vochtinbrenger is. Panthotheen-
zuur helpt ook bij wondgenezing zoals brandwonden, eczeem en diverse huidirritaties en fungeert als een 
anti-inflammatoire. 

• Simpelweg het meest krachtige hydraterende serum van Medik8. Met een ongelooflijk zacht gevoel
• Helpt bij het herstellen van de hydro-balans voor een verbeterde huid textuur, souplesse en helderheid 
• Bevat hyaluronzuur, geschikt voor het aansluiten van grote aantallen watermoleculen op de bindingsplaatsen
 van de huid cellen, waardoor de huid zachter aanvoelt en een meer jeugdige uitstraling geeft 
• Bevat Pantotheenzuur (vitamine B5) bekend om zijn wond genezende eigenschappen en het vermogen om 
 synergetisch samen te werken met vitamine C (CE-Tetra-of C-Tetra) om de door de zon beschadigde 
 huid te herstellen
• Pantotheenzuur draagt ook bij aan de bestrijding van acne geassocieerde infecties door te helpen bij de 
 opbouw van antilichamen 
• Verbetert de weerstand van de huid en beschermt de huid tegen schadelijke milieu invloeden

Nieuw
Anti - Acne Solutions
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CLEANSE RANGE

maintaining the skin in healthy condition and 
enhancing its reception of serum ingredients. 

 
Just because your skin is mildly sensitive does not 
mean that it is not also oily, dry or prone to acne, 
redness and blemishes. Most good brands include a 
sensitive cleanser option but forget that people with 
sensitive skin also have all the regular skin types. This 
is where Medik8 comes in. Choose from a full range of 

skin types.

All Medik8 cleansers can be used by those with 

fragrances and no SLES (or similar harsh detergents) 
which can irritate the skin. 

Medik8 cleansers are 100% soap free.

All Skin Types Oily/Combination Acneic/Problem

oneCleanse™
Professional Strength 
Antioxidant Rosemary Foaming Cleanser 
for All Skin Types Especially Normal/Sensitive
 
Delicate non-exfoliating, yet deeply purifying, rosemary 
infused foaming wash suitable for all skin types. 
oneCleanse contains organic rosemary oil, a powerful 
botanical antioxidant in a sumptuous foaming cleansing 
wash. oneCleanse removes impurities without stripping 
the skin’s natural, essential moisture; leaving even the 
most sensitive skin feeling refreshed and glowing. 
Designed to be used prior to antioxidant serums.

poreCleanse™
Professional Strength 

for Oily & Combination Skin

Maximised AHA exfoliation for oily & combination skin yet 
gentle enough for even sensitive skin types. poreCleanse 
contains 3% chirally correct AHA L-mandelic acid, which 
unlike glycolic acid, is lipid soluble ensuring a pore-deep 
clean. With a relatively large molecule size, L-mandelic 
acid also gives excellent exfoliation but without the 
stinging or irritation seen with glycolic acid. Designed to 
be used prior to antioxidant serums.

150ml

betaCleanse™
Professional Strength 
Anti-Bacterial Exfoliating Foaming Wash 
Designed for Acneic/Problem Skin

Deep cleansing, antibacterial and exfoliating foaming 
wash suitable for acneic/problem and even oily skin. 
betaCleanse combines 1% chirally correct AHA 

hydroxy acid), niacinamide and tea tree oil to help 
improve the appearance of problematic skin, whilst 
helping prevent future breakouts. Designed to be used 
prior to antioxidant serums.
 

150ml150ml

M
ED

IK8® CLEANSERS ARE         PARABEN & SLES FREE

Hydr8™ Night
Professional Strength 
Resveratrol Cell Longevity Hydrator

radiance at night-time. This lightweight yet nourishing 
cream formula has been enriched with resveratrol, a red 
wine polyphenol  and potent antioxidant, often referred 
to as the skin cell’s ‘longevity’ molecule. Hydr8 Night also 
uses highly concentrated beta-Glucan and various 
botanical extracts to encourage night-time wrinkle repair 
whilst soothing the skin. Tired, lacklustre skin will awake 
refreshed, hydrated, glowing and luminous. Ideally suited 
for mixing with Retinol 40 Boost. 

For all skin types.

50ml

Hydr8™ B5
Professional Strength 
Skin Rehydration Serum

This lightweight, oil-free serum is a new type of dermal 
hydrator ensuring that skin enjoys consistent non-stop 
hydration. Not a cream but a concentrated, crystal clear 
serum for instant absorption, leaving a silky smooth, 
vibrant and hydrated complexion. Contains Hyaluronic 
Acid which is capable of retaining 1,000 times its own 
weight in water, whilst vitaminB5 (Pantothenic Acid not 

well as moisturising to the lower levels of the epidermis, 
ensuring that skin is hydrated for up to 24 hours.

30ml

Hydrating SerumEvening Hydration

hydrophilic properties of hyaluronic acid but 
wondered how does actually it work? Here’s a quick 
explanation:

Hyaluronic acid belongs to a group of water-soluble 
compounds found only in the skin in stratum corneum 
and collectively known as the Natural Moisturising 
Factor (NMF). NMF is the skin’s self-moisturising 
mechanism responsible for maintaining the hydration 
levels in the skin at the most optimal level. Hyaluronic 
Acid, like other NMF components, works by attracting 
water from the air and combining it with the skin’s own 

skin are kept hydrated despite being exposed to harsh 
environmental elements.

Unfortunately, the mechanism of skin self-hydration is 
being constantly weakened by pollution, sudden 
temperature changes, excessive skin cleansing, UV 
radiation and our eternal skin enemy – time. As a 
consequence, the skin becomes more and more 

more prone to wrinkle formation, sun damage and 
physical injury. 

re-establish the skin self-hydration mechanism through 
strengthening the water-retention barrier of the skin 
and supplementation with NMF components, such as 
hyaluronic acid.

Hyaluronic acid is featured in the Medik8 Hydr8 B5 
Serum.

100% 
 soap
   free

New
Anti - Acne Solutions

Hydr8™ beta
Professional Strength 
Mattifying Hydrator Prebiotic Technology

This daily moisturiser works with the skin’s natural 
mechanisms to maintain hydration levels whilst ensuring 

prebiotics and probiotics to stimulate the balance of the 
skin; helping to eliminate blemish-causing bacteria and 
therefore minimising acne outbreaks. Cinnamon extract 
promotes a clear complexion; regulating sebum levels 
and boosting defences to prevent future breakouts. 

50ml

50ml
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Ieder huidtype Behandel 
bloedvaatjes 

Cellulite

Hydr8™ Body
 
Professionele huidversterkings formule die met elk 
serum uit de Medik8 is te combineren. De frisse 
bodycrème hydrateert de droge en slappe huid. Ideaal 
te gebruiken na een zonnebad of  een huid die aan 
dagelijkse invloeden blootgesteld wordt zoals bv airco’s 
of droge wind. Hydra8 body beschermt de huid tegen 
uitdrogen door de  zee en cacaoboter. Je huid voelt 
direct zacht aan.
 
• Vochtlevel van de huid blijft 12 uur optimaal
• Direct op de huid toepasbaar
• Wordt snel door de huid opgenomen
• Droogt de huid niet uit en geeft geen irritatie
• Niet vet en laat geen residu achter
• Parabenen vrij
• Werkt samen met Medik8 serums
 

Red Alert®
Red Alert  tegen rosacea en couperose 

Helpt bij het afnemen en verdwijnen van haarvaten, 
huidroodheid en bloeduitstortingen. Krachtige actieve 
bestanddelen helpen bij het bestrijden van huidrood-
heid. Ze helpt anti-oxidatie te bevorderen, aderwanden 
te versterken (vitamine K1) en versterkt de coagulatie 
(bloedstolling op de plaats van capillaire schade). Er is 
geen sterkere plaatselijke toe te passen formule om 
cosmetisch huidroodheid te managen. Red Alert is de 
nieuwe en verbeterde versie van 's werelds beste 
anti-haarvat vitamine K product

250ml

Lipomelt Forté®

Cellulite is vooral een microcirculatie probleem dat 
schade veroorzaakt aan het vetweefsel onder de huid dat 
voor 80-95% van invloed is op de vrouwen en voor 5% op 
de mannen. De wisselende verzwakking van het vette en 
vezelig bindweefsel uit zich visueel in de vorm van 
bobbels en kuiltjes, algemeen bekend als ‘sinaasappel-
huid’. Dit bindweefsel, met inbegrip van collageen en 
elastine, wordt beschadigd in toenemende mate, en laat 
eventueel littekenweefsel achter, waardoor groeistrepen 
ontstaan. Lipomelt Forte werkt op twee verschillende 
manieren: op het vet (lipolytisch effect) en op de 
circulatie (venotonisch effect).

• Vermindert het 'sinaasappelhuid' effect door 
 verbetering van de microcirculatie - 9,5% afname in het 
 begin
• Vermindert de huidslapte 27,5%
• Vermindert cellulite met 15%
• Vermindert de 'sinaasappelhuid' tot 80%.
• Afslank & verstevigende effecten

Lichaam-serie

Onze unieke lichaam-serie met klinisch bewezen 
werking is prima te combineren met het White Balance 
Serum, Red Alert Serum of met het Retinol 40  Serum 
Boost. Mix de retinol 40 met de body Hydra8 om 
bijvoorbeeld huidveroudering en rimpels op handen en 
armen tegen te gaan. 

150ml

Producten

150ml
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De Medik8® Belo�e
Onze missie is het gevoel dat u heeft over uw huid te verbeteren. We doen dit door middel van huid- verzorgingstechnologie onderbouwd 

met wetenschappelijke en klinische onderzoeksmethodes.

Elliot  J. Isaacs
Medical Director and Founder of Medik8 Skin Research

Wie is Medik8

Pangea Laboratories Limited werd opgericht in 
1999 als een particulier laboratorium voor de 
biotechnologie met als doel een nieuw type 
huidverzorgingsproduct te ontwikkelen, een nog 
onbekende term voor die tijd, een cosmetisch 
product. De stichter, Elliot Isaacs (farmacoloog) 
kreeg de stormloop op RETIN-A via zijn vader 
(chemicus) al van kleins af aan met de paplepel 
ingegoten. Dit zijn beginselen van de 
ontwikkeling van een uniek merk, gericht op 
klinisch bewezen technologieën van 
farmaceutische kwaliteitsingrediënten, zonder te 
bezuinigen op concentraties of het aantal 
gemeenschappelijk werkende ingrediënten. Alle 
producten zijn ontwikkeld met behulp van de 
belangrijkste principes van de Medik8 �loso�e. 
Medik8 biotechnologie is de keuze van de 
opgeleide huidverzorgingprofessionals (die wij 
"Dermatologen" noemen). Pangaea is wereldwijd 
verkrijgbaar bij alleen de beste huidspecialisten..

We beloven u het volgende als u werkt met Medik8:

1. Medik8 gebruikt alleen bewezen formules en formules waar de huid beter van wordt

2. Medik8 producten zijn speciaal gemaakt voor mensen met een gevoelige huid zonder dat de werking van een product
 hierdoor minder wordt

3. We gebruiken groene chemie waar het de belofte 2 niet beïnvloedt. Medik8 is de eerste groene cosmetische serie

4. Ondanks de hoge investeringen in grondsto�en, kwaliteit en onderzoeken zal Medik8 altijd competitief  zijn met de prijs

5. Medik8 wordt alleen verkocht aan dermatologen, cosmetische chirurgen, huidverzorgingsspecialisten, medische klinieken,
 gekwali�ceerde huidverzorgingssalons en huidspecialisten

6. Medik8 investeert een vast percentage aan jaarlijks onderzoek in nieuwe technologieën

7. We respecteren en hechten grote waarde aan  onze klant en we stellen het op prijs als u suggesties of feedback aan ons
 doorgeeft

Hyperpigmentatie Huidversteviging

Hydra8 Body & White Balance
Krachtige formule voor vervaging van hyperpigmen-
tie op de handen

De gehyperpigmenteerde huid van hals, lichaam en rug 
van de handen kan nu worden bewerkt met de 
combinatie van Medik8's White Balance Serum en Hydr8 
Body.    

Hydra8 Body & Retinol 40
Krachtige Time Release Booster Serum

Een Advanced Time Release Vitamine A Boost serum. 
Bevat zeer stabiele, zuivere, ingekapselde all-trans retinol 
met 4,0% concentratie. Gebruik Retinol 40 Boost 
Concentraat voor het geleidelijk toevoegen van 
minimaal irriterende retinol voor uw huidverzorgings 
gebied.
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Resultaat zonder de irritatie …..
De meeste huid is gevoelig en een simpele verandering van gezichtszeep demonstreert dit. Mensen van 
verschillende leeftijd of huidtype over de gehele wereld hebben wel eens van tijd tot tijd met dit 
probleem te maken, vaak veroorzaakt door verkeerde producten of cosmetische ingrediënten. In feite 
hebben mensen met acne, rosacea of psoriasis vaak meer problemen hierdoor omdat ze te agressief 
behandeld worden.

Medik8 is een  bedrijf met cosmetische  technologie en  farmacologische ontwikkeling – slechts 
deskundige farmacologen ontwikkelen Medik8-formules. De producten zijn geschikt voor de gevoelige 
huid zonder compromis en kunnen door iedereen gebruikt worden. Het is een mythe dat producten die 
gemaakt zijn voor de gevoelige huid niet e�ectief  kunnen zijn. We weten vandaag de dag  dat het niet 
waar is dat agressief  de huidproblemen aanpakken een oplossing is. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat 
de huidcel beschadigd wordt en op lange termijn huidschade veroorzaakt.

De uitdaging van Medik8 is dat we producten maken met de meest e�ectieve ingrediënten zonder 
agressieve benadering met 100% garantie en resultaat

Medik8 is het  eerste groene cosmetische merk

Medik8 is het  eerste 
groene cosmetische merk

• Bio-ingrediënten

• Groene chemiewerking

• 100% zeepvrij

• SLES, SLS en sulfaatvrij

• Geen agressieve reinigingsmiddelen

• 100% parabenenvrij

• FSC goedgekeurde verpakkingen

TITANIUM DERMAROLLER
Met Skin Needling worden vergelijkbare resultaten behaald als met laser-resurfacing, Fraxel®-laserbehandelingen en chemische peelings, 
maar dan wel tegen aanzienlijk lagere kosten en met een minimale of helemaal geen herstelperiode. De naaldjes van de ‘Medik8 Titanium 
Dermaroller’ maken talloze minuscule gaatjes in de lederhuid. Als gevolg van deze kleine verwondingen worden groeifactoren afgegeven 
die de aanmaak van nieuw collageen en elastine stimuleren. Waar andere resurfacing-technieken de gezonde opperhuid verwijderen om 
de lederhuid te stimuleren, laten de naaldjes van de Medik8 Titanium Dermaroller de opperhuid intact, waardoor de genezingstijd kort is 
en patiënten veel minder pijn hebben. Er worden snel blijvende resultaten geboekt. 

De Medik8-micronaaldjes zijn, anders dan die van gewone roestvrijstalen dermarollers, in de EU gefabriceerd en met behulp van 
fijnmechanica volledig gemaakt uit titanium, een uitermate hard metaal waar geen putjes in komen en dat niet beschadigd raakt na 
gebruik, zoals wel het geval is bij roestvrijstaal. Hierdoor gaat de huid niet kapot en de behandeling veroorzaakt dus geen littekens. Daar 
komt bij dat de Medik8 Titanium Dermaroller niet meer kost dan gewone dermarollers en dat u bovendien keuze hebt uit een uitgebreid 
assortiment speciaal ontwikkelde Medik8-serums die voor uw huidtype geschikt zijn.

Hoe het werkt :
Titanium Dermaroller 0.2mm / 0.3mm

De Medik8 Titanium Dermarollers met 
naaldlengten van 0,2 mm en 0,3 mm zijn 
bedoeld voor persoonlijk, cosmetisch 
thuisgebruik, als onderdeel van het 
Medik8-huidverzorgingsprogramma. Hun 
voornaamste doel is de werkzame sto�en in 
de Medik8-serums en -crèmes beter te laten 
doordringen in de diepere lagen van de huid, 
zodat deze producten enorm in e�ciëntie 
toenemen. De natuurlijke beschermende 
barrière van de huid laat normaal gesproken 
slechts een heel klein percentage, namelijk 
zo’n 0,3%, van de werkzame sto�en in 
crèmes, gels of lotions voor plaatselijke 
toepassing door de opperhuid heendringen. 
De resterende 99,7% komt nooit diep genoeg 
in de huid om e�ectief te kunnen zijn. Dankzij 
de minuscule ’tunneltjes’ die de roller in de 
huid boort, worden de werkzame 
bestanddelen van Medik8-producten 
beduidend beter geabsorbeerd, wat 
bijdraagt aan een blijvend gezonder aanzien 
van de huid.

Waarom titanium:
De titanium naalden van de Medik8 
Titanium Dermaroller

De meeste dermatologische rollers voor 
toepassing op de gezichtshuid hebben 
naalden van roestvrij staal die bij dagelijks 
gebruik makkelijk bot kunnen worden. De 
naalden van de Medik8 Titanium Dermaroller 
worden in Zweden vervaardigd uit zuiver 
titanium, wat een scherpere en duurzamere 
punt oplevert en zo de huidirritatie 
voorkomt die zich wel bij gewone stalen 
naalden kan voordoen. 

Verder zijn alle micronaaldjes op de Medik8 
Titanium Dermaroller verguld om de 
steriliteit ervan te behouden. Deze technolo-
gie maakt uiterst nauwkeurige, minuscule 
gaatjes in de huid die tot doel hebben de 
behandelresultaten te verbeteren en 
tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid 
van de gebruiker te garanderen. Omdat geen 
enkele andere dermaroller over titanium 
naaldjes beschikt, kan alleen de Medik8 
Titanium Dermaroller 3 tot 6 maanden achter 
elkaar intensief worden hergebruikt. 

Ageing Skin

Scars

Hyperpigmentation

Titanium Dermaroller

De Medik8 Titanium Dermaroller is bedoeld voor 
gecombineerd gebruik met de volledige reeks 
Medik8-serums en -crèmes en alle peptideproducten van 
de Pretox-lijn.
De Medik8 Titanium Dermaroller is een handig hulpmiddel 
met verschillende toepassingen: het kan worden gebruikt 
voor de behandeling van diverse huidproblemen, 
waaronder rimpels, littekens (al dan niet door acne 
veroorzaakt), hyperpigmentatie, cellulitis en striae. 

Het is een cilindervormig vat met daarop �jnmechanisch 
uit titanium vervaardigde micronaaldjes die de bovenste 
huidlagen doorboren zonder schade of bloedingen te 
veroorzaaken. Dankzij deze uiterst nauwkeurige en 
minimaal invasieve techniek om gaatjes in de huid te 
maken, is een veel grotere absorptie mogelijk van 
Medik8-serums en -crèmes of andere producten voor 
plaatselijke toepassing. Verder kan de Titanium 
Dermaroller ook het zelfherstellende en regenererende 
vermogen stimuleren, aangezien het de genezingsreactie 
van de huid bevordert. 

In tegenstelling tot veel andere huidvernieuwingsbehan-
delingen, waaronder chemische peelings, dermabrasie of 
laser-resurfacing, worden bij behandeling met de Medik8 
Titanium Dermaroller de bovenste huidlagen niet 
vernietigd om de aanmaak van collageen op te wekken. In 
plaats daarvan wekt de Medik8 Titanium Dermaroller de 
collageensynthese op door microgaatjes te maken in de 
opperhuid zonder de integriteit ervan aan te tasten, 
zonder langdurige herstelperiode en zonder grote kans op 
complicaties. 

Voordelen ten opzichte van andere huidtherapieën:

• Geschikt voor alle huidtypen. 
• Pijnloos en kan thuis worden gebruikt
 (alleen van toepassing op modellen voor 
 thuisgebruik). 
• Veroorzaakt geen schade aan de huid
• Leidt niet tot gevoeligheid van de huid voor
 UV-licht.
• Geen risico op blijvende huidverkleuring.
• Kan worden toegepast op dunne huid die eerder 
 chemische peelings en laserbehandelingen heeft 
 ondergaan. 
• Kan worden toegepast op gezicht, hals, decolleté 
 en andere lichaamsdelen die behandeling nodig 
 hebben.
• Kostene�ectieve behandeloptie.
• Verbetert iontoforese- en sonoforese
 behandelingen.
• Geen of een zeer korte genezingsperiode. 
• Eenvoudig en veilig in het gebruik.
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Medik8® - Titanium Dermaroller

Professionele huidverzorging:
Professionele kracht 

Huidrollers met Medik8 serums zorgen voor een optimaal resultaat
Alle Medik8 crèmes en serums zijn uitermate geschikt om samen te gebruiken met Medik8 huidrollers. Ook zorgen de huidrollers samen met Vitamine C (Medik8 
CF-Tetra en C-Tetra) en Vitamine A (Medik8 retinol serums) voor een snel behandelingsresultaat. Vitamine A en C werken samen in de aanmaak van collageen en 
helpen uw huid om sneller te herstellen en nieuwe huidcellen aan te maken. 

De huidrollers zorgen er ook voor dat uw huid de actieve bestandsdelen van serums en crèmes beter opnemen. Dit is vooral te adviseren bij de behandeling van 
probleemgebieden met Medik8 producten zoals White Balance tegen hyperpigmentatie en Lipomelt Forte tegen cellulite. 

Professionele behandelinge
Vier fantastische chemische peelingen voor de behandeling van de huid die beschadigd is door acné, zonlicht en hyperpigmentatie. De Medik8 peelingen zijn 
verkrijgbaar in Naturel, Licht en Medium om uiteenlopende huidproblemen te verhelpen. Ze zijn een ware revolutie op het gebied van chemische peelingen. 

Het percentage in de naam van de peeling geeft aan het gehalte glucolzuur in het product aan. 
Medik8 30% en Medik8 70% peelingen zijn ontwikkeld om acné en beschadiging door zonlicht te behandelen. Medik8 oogpeeling 20% en Medik8 oogpeeling 
30% zijn speciaal ontwikkeld om de huidveroudering onder uw ogen drastisch te verminderen. Vraag uw huidspecialist om meer informatie. 
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Het Medik8® Protocol  

Medik8 Dermaroller
Medik8 Titanium Dermaroller zorgt ervoor dat alle serums en crèmes van Medik8 dieper 
opgenomen worden. En dus een snellere werking geven van het product.
Voor thuisgebruik zijn de rollers er in 0.2 mm en 0.3 mm

REINIGINGS-SERIE
5 geavanceerde reinigers
1 voor elke soort huidtype

PREVENT-SERIE
Uniek in de wereld 
anti-oxidant-formule

HYDR8™-SERIE
Anti-aging pro collageen 
hydratoren en een 
innovatieve product-serie 
speciaal voor het lichaam

CORRECT-SERIE
Stabiele retinol-formule en een 
botox-alternatief-serie zonder injectie

BODY SERIE
Innovatieve lichaamsproducten
speciaal voor de lichaamshuid
ontworpen

PRETOX® SERIE
Injectie vrij botox alternatief

START HIER

Welke Medik8 producten zijn de gebruiken met de 
titanium Dermaroller?

Alle Medik8 serums zijn uitstekend te gebruiken.
Vooral de vitamine C (C-Tetra en de CE-Tetra) en 
Vitamine A (Retinol serums)

Deze producten worden door de dermaroller dieper 
opgenomen waardoor het een sneller resultaat geeft.
De dermaroller kan zelfs gebruikt worden voor 
pigmentatie (White Balance serum) of tegen cellulite 
(Lipomelt Forte)

NEW Superfacial
Enzyme Peel
Geen inwerktijd

Geen peelinge�ect

Pijnloos
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