Mooi, gezond haar begint bij een
gezonde hoofdhuid.
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Mediceuticals Laboratories, gevestigd in New Jersey USA, ontwikkelt en levert unieke professionele
verzorgingsproducten die het haar en de hoofdhuid in een optimale conditie brengen en houden. De
producten van Mediceuticals zijn o.a. 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.
De producten worden ontwikkeld en geproduceerd in de Verenigde Staten.

De unieke eigenschappen van Mediceuticals:
Specialistische hoofdhuid- en haarbehandelingen.
Onderscheidend op het gebied van haar- en hoofdhuidproblematiek, maar ook zeker om te
gebruiken bij gezond haar en een gezonde hoofdhuid.
De shampoos van Mediceuticals bevatten, in tegenstelling tot reguliere shampoos, geen agressieve
reinigingsmiddelen die het haar of de hoofdhuid kunnen verstoren. De unieke formules reinigen
verstopte haarzakjes zorgvuldig en grondig, waardoor een gezonde haargroei wordt bevorderd.
De ingrediënten die worden gebruikt in de producten van Mediceuticals zorgen voor een optimale
conditie van de hoofdhuid, het haar en de haarzakjes.
Geschikt voor elk type haar en hoofdhuid.
pH gebalanceerde producten die zijn afgestemd op de zuurgraad van de huid.
USP (United States Pharmacopeia) gezuiverd water: de producten van Mediceuticals bevatten
USP water. Dit water wordt gezuiverd van microleven waardoor er minder conserveringsmiddelen
nodig zijn, wat de kans op allergische reacties verkleint.
Good manufacturing practices certificaat: de producten van Mediceuticals worden in een
fabriek geproduceerd waar wordt gewerkt via de GMP-richtlijnen. Deze strikte richtlijnen zorgen
voor een constante kwaliteit van de producten.
Colour Retention Complex: beschermt gekleurd haar tegen UV straling en ‘shampoo washout’,
resulteert in een levendig en lang houdbaar kleurresultaat. De producten zijn hierdoor veilig te
gebruiken bij gekleurd haar.

Mediceuticals®
Industrieweg 100
2712 LD, Zoetermeer
The Netherlands EU

079 33 14 029
info@mediceuticals.eu
mediceuticalsusa.com
@mediceuticals
@mediceuticals
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Hoofdhuidproblemen
Scalp Therapies
Hoofdhuidproblemen komen voor bij ongeveer 1 op de 4 mensen. Vooral een droge, vette of
schilferige en gevoelige hoofdhuid komen vaak voor. Een ongezonde hoofdhuid kan bijdragen
aan overmatig haaruitval en dunner wordend haar. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen
dat de hoofdhuid in een goede conditie is. Dit kunt u bereiken door gebruik te maken van de juiste
producten voor uw haar en hoofdhuid.
De Scalp Therapies lijn van Mediceuticals draagt bij aan een gezonde hoofdhuid. Wij adviseren het
haar en de hoofdhuid de eerste 14 dagen iedere dag te wassen, daarna kunt u uw eigen wasritme
weer volgen. Zie pagina 19 voor een uitgebreide hoofdhuidbehandeling.
Voor een persoonlijk advies bezoekt u een van onze gecertificeerde Mediceuticals verkooppunten bij
u in de buurt. Bezoek onze website voor een overzicht van onze verkooppunten.

THERARX™
Zuiverende voor/na behandeling voor de (hoofd)huid.
Geschikt bij: schilfering, overmatige talgproductie, puistjes, roodheid of een
gevoelige hoofdhuid.
Verzacht en kalmeert de hoofdhuid.
Droogt de (hoofd)huid niet uit.
Helpt bij het vertragen van een overmatige talgproductie.
Helpt bij het bestrijden van schadelijke bacteriën.
Bereid de hoofdhuid voor op het gebruik van X-Folate, Solv-X of X-Derma.
Gebruiksaanwijzing: breng Therarx aan op de droge hoofdhuid en verdeel met
de vingertoppen, 1 à 2 minuten laten inwerken. Vervolgens wassen met passende
Mediceuticals shampoo.

X-FOLATE™
Shampoo voor de behandeling van diverse hoofdhuidproblemen.
Geschikt bij: hoofdroos, schilfering of een rode, geïrriteerde hoofdhuid.
Kalmeert een rode en/of gevoelige hoofdhuid.
Vertraagt de aanmaak van overmatige huidcellen.
Verwijdert opeenhopingen van dode huidcellen.
Werkt ontstekingsremmend.
Gebruiksaanwijzing: verdeel X-Folate shampoo over nat haar en hoofdhuid,
2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen. Gebruik Therarx als
voorbehandeling bij hardnekkige klachten. Vervolg met Therapeutic conditioner.
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X-DERMA™
Shampoo voor de behandeling een droge hoofdhuid of droog haar.
Geschikt bij: droge, schilferige, schrale, gevoelige hoofdhuid of bij droog haar.
Verwijdert opeenhopingen van dode huidcellen.
Helpt bij het kalmeren en hydrateren van droog haar en een droge hoofdhuid.
Verrijkt met Aloë Vera.
Gebruiksaanwijzing: verdeel X-Derma shampoo over nat haar en hoofdhuid,
2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen. Gebruik eventueel Therarx
als voorbehandeling bij hardnekkige klachten. Vervolg met Therapeutic conditioner.

SOLV-X™
Shampoo voor de behandeling van een vette hoofdhuid of vet haar.
Geschikt bij: vette hoofdhuid, vet haar, overmatige talgproductie of puistjes.
Vermindert (overmatig) talg zonder essentiële vetzuren te verwijderen.
Brengt de zuurgraad (pH waarde) van de hoofdhuid in balans waardoor deze
optimaal kan functioneren.
Werkt ontstekingsremmend.
Gebruiksaanwijzing: verdeel Solv-X shampoo over nat haar en hoofdhuid,
2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen. Gebruik Therarx als
voorbehandeling bij hardnekkige klachten. Vervolg met Therapeutic conditioner.

THERAPEUTIC™
Conditioner voor de behandeling van een gevoelige hoofdhuid.
Geschikt bij: gevoelige, droge en/of strakke hoofdhuid.
Verzacht en kalmeert de hoofdhuid.
Ontwart het haar en conditioneert op milde wijze.
Houdt schilfering op de hoofdhuid onder controle.
Bevordert een juiste zuurgraad (pH waarde) van de hoofdhuid.
Gebruiksaanwijzing: het haar en de hoofdhuid wassen met een Mediceuticals
shampoo, vervolgens handdoekdroog maken en Therapeutic verdelen over de
hoofdhuid en het haar, 2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens zorgvuldig
uitspoelen.
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Haaruitval en dunner wordend haar
Advanced Hair Restoration Technology
Onder andere stress, medicatie en erfelijke aanleg (alopecia androgenetica) zijn veelvoorkomende
oorzaken van overmatig haaruitval en dunner wordend haar.
De Advanced Hair Restoration Technology lijn draagt bij aan het verminderen van overmatig
haaruitval en helpt bij het stimuleren van de aanmaak van nieuwe haargroei. Gebruik bij haaruitval
of dunner wordend haar altijd een van onderstaande shampoos i.c.m. de Numinox voor een
effectieve behandeling. Wij adviseren het haar en de hoofdhuid de eerste 14 dagen iedere dag te
wassen, daarna kunt u uw eigen wasritme weer volgen. Bij alopecia androgenetica raden wij aan
om de producten uit deze lijn te blijven gebruiken voor een optimaal resultaat.
Voor een persoonlijk advies bezoekt u een van onze gecertificeerde Mediceuticals verkooppunten bij
u in de buurt. Bezoek onze website voor een overzicht van onze verkooppunten.

BIOCLENZ™
Shampoo bij haaruitval en dunner wordend haar.
Geschikt bij: haaruitval en dunner wordend haar. Fijn tot normaal haar en
hoofdhuid.
Ondersteunt het verminderen van overmatig haaruitval en stimuleert de aanmaak
van nieuwe haargroei.
Brengt en houdt de haarzakjes in optimale conditie voor gezonde haargroei.
Gebruiksaanwijzing: verdeel Bioclenz shampoo over nat haar en de hoofdhuid,
2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

HYDROCLENZ™
Hydraterende shampoo bij haaruitval en dunner wordend haar.
Geschikt bij: haaruitval en dunner wordend haar. Droog haar en een droge
hoofdhuid.
Ondersteunt het verminderen van overmatig haaruitval en stimuleert de aanmaak
van nieuwe haargroei.
Brengt en houdt de haarzakjes in optimale conditie voor gezonde haargroei.
Hydrateert het haar en de hoofdhuid zonder het haar te verzwaren.
Kalmeert de hoofdhuid.
Gebruiksaanwijzing: verdeel Hydroclenz shampoo over nat haar en de hoofdhuid,
2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.
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NUMINOX™
Haarfollikel & hoofdhuid stimulator.
Geschikt bij: overmatig haaruitval en dunner wordend haar.
Ondersteunt het verminderen van overmatig haaruitval en stimuleert de aanmaak
van nieuwe haargroei.
Stimuleert de bloedcirculatie om de haargroei te bevorderen.
Remt de vorming van dihydrotestosteron (grootste oorzaak van haaruitval) in de
haarzakjes.
Gebruiksaanwijzing: nevel Numinox op de droge hoofdhuid, met de vingertoppen
verdelen, niet uitspoelen. Na het aanbrengen kan de huid een rode gloed vertonen,
dit is een normale reactie en verdwijnt na circa 20 minuten. Twee maal per dag
aanbrengen (’s ochtends en ‘s avonds).
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Haaruitval en dunner wordend haar bij vrouwen
Advanced Hair Restoration Technology for Women
Hormonale veranderingen in het lichaam zoals een zwangerschap of de overgang kunnen overmatig
haaruitval of dunner wordend haar veroorzaken. Ook erfelijke aanleg (alopecia androgenetica),
stress of voeding kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
De Advanced Hair Restoration Technology for Women lijn draagt bij aan het verminderen van
overmatig haaruitval en helpt bij het stimuleren van de aanmaak van nieuwe haargroei. Gebruik bij
haaruitval of dunner wordend haar altijd een van onderstaande shampoos i.c.m. de Cellagen voor
een effectieve behandeling. Wij adviseren het haar en de hoofdhuid de eerste 14 dagen iedere dag te
wassen, daarna kunt u uw eigen wasritme weer volgen. Bij alopecia androgenetica raden wij aan om
de producten uit deze lijn te blijven gebruiken voor een optimaal resultaat.
Voor een persoonlijk advies bezoekt u een van onze gecertificeerde Mediceuticals verkooppunten bij
u in de buurt. Bezoek onze website voor een overzicht van onze verkooppunten.

FOLLIGEN™
Shampoo bij haaruitval en dunner wordend haar.
Geschikt bij: haaruitval en dunner wordend haar. Fijn tot normaal haar en
hoofdhuid.
Ondersteunt het verminderen van overmatig haaruitval en stimuleert de aanmaak
van nieuwe haargroei.
Brengt en houdt de haarzakjes in optimale conditie voor gezonde haargroei.
Herstelt en geeft volume aan het haar.
Gebruiksaanwijzing: verdeel Folligen shampoo over nat haar en de hoofdhuid,
2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

SATURATE™
Hydraterende shampoo bij haaruitval en dunner wordend haar.
Geschikt bij: haaruitval en dunner wordend haar. Droog haar en een droge
hoofdhuid.
Ondersteunt het verminderen van overmatig haaruitval en stimuleert de aanmaak
van nieuwe haargroei.
Brengt en houdt de haarzakjes in optimale conditie voor gezonde haargroei.
Hydrateert het haar en de hoofdhuid zonder het haar te verzwaren.
Kalmeert de hoofdhuid.
Hydrateert en herstelt beschadigd haar.
Gebruiksaanwijzing: verdeel Saturate shampoo over nat haar en de hoofdhuid,
2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.
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VITATIN™
Intensief verzorgende conditioner.
Geschikt bij: haaruitval en dunner wordend haar, normaal tot droog of chemisch
behandeld haar.
Hydrateert en verzorgt droog, stug of zwak haar.
Geeft het haar volume en een natuurlijke glans.
Gebruiksaanwijzing: het haar en de hoofdhuid wassen met een Mediceuticals
shampoo, vervolgens handdoekdroog maken en Vitatin verdelen vanaf de
hoofdhuid over het haar. 2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens zorgvuldig
uitspoelen.

CELLAGEN™
Haarfollikel & hoofdhuid stimulator.
Geschikt bij: overmatig haaruitval en dunner wordend haar.
Ondersteunt het verminderen van overmatig haaruitval
en stimuleert de aanmaak van nieuwe haargroei.
Stimuleert de bloedcirculatie om de haargroei
te bevorderen.
Remt de vorming van dihydrotestosteron
(grootste oorzaak van haaruitval) in de
haarzakjes.
Gebruiksaanwijzing: nevel Cellagen op
de droge hoofdhuid, met de vingertoppen
verdelen, niet uitspoelen. Na het
aanbrengen kan de huid een rode
gloed vertonen, dit is een normale
reactie en verdwijnt na circa
20 minuten. Twee maal per dag
aanbrengen (’s ochtends en ‘s avonds).
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Haar Herstel
Healthy Hair Solutions
Door gebruik te maken van verkeerde haarverzorgingsproducten, thermische toepassingen zoals
een föhn of stijltang maar ook door UV-straling van de zon kan het haar beschadigd raken. Het
is daarom belangrijk om gebruik te maken van de juiste haarverzorgingsproducten die het haar
beschermen en passen bij uw type haar.
De producten uit de Healthy Hair Solutions lijn versterken en herstellen fijn, futloos, zwak of
beschadigd haar. Voor een uitgebreide haar herstel behandeling kunt u kijken op pagina 18.
Voor een persoonlijk advies bezoekt u een van onze gecertificeerde Mediceuticals verkooppunten bij
u in de buurt. Bezoek onze website voor een overzicht van onze verkooppunten.

VIVID™
Zuiverende shampoo.
Geschikt bij: normaal haar en normale hoofdhuid, haarwerken of voor en na
chemische haarbehandelingen.
Reguleert de zuurgraad va de hoofdhuid en het haar.
Verwijdert o.a. chloor- en cosmeticaresten uit het haar.
Ideaal in combinatie met Volume&Strength en Final Finish als herstelbehandeling
voor het haar. Zie pagina 12 voor deze behandeling.
Gebruiksaanwijzing: verdeel Vivid shampoo over nat haar en hoofdhuid, 2 à 3
minuten laten inwerken en vervolgens uitspoelen.

VOLUME&STRENGTH™
Haar herstel behandeling.
Geschikt bij: fijn, zwak, futloos of beschadigd haar.
Herstelt de vochtbalans, glans en elasticiteit van het haar.
Geeft het haar volume en veerkracht.
Herstelt gespleten haarpunten en de schubbenlaag van het haar.
Beperkt de schade tijdens het gebruik van thermische toepassingen.
Gebruiksaanwijzing: het haar en de hoofdhuid wassen met Vivid shampoo,
vervolgens handdoekdroog maken en Volume&Strength verdelen vanaf de
hoofdhuid over het haar, 2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens zorgvuldig
uitspoelen. Vervolg met Final Finish conditioner.
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FINAL FINISH™
Weightless conditioner.
Geschikt bij: normaal tot fijn of beschadigd haar.
Maakt het haar makkelijk doorkambaar en geeft het haar een natuurlijke glans.
Remt chemische processen (o.a. van kleurbehandelingen).
Weightless, verzwaart het haar niet.
Gebruiksaanwijzing: het haar en de hoofdhuid wassen met Vivid shampoo,
vervolgens handdoekdroog maken en Final Finish verdelen vanaf de hoofdhuid over
het haar, 3 à 4 minuten laten inwerken en vervolgens zorgvuldig uitspoelen.

MOIST-CYTE™
Hydraterende conditioner.
Geschikt bij: natuurlijk krullend haar, pluizig haar, onhandelbaar haar of droog
haar.
Maakt natuurlijk krullend haar soepel.
Geeft glans en zorgt dat het haar soepel en handelbaar aanvoelt.
Vochtregulerend.
Gebruiksaanwijzing: het haar en de hoofdhuid wassen met Vivid shampoo,
vervolgens handdoekdroog maken en Moist-Cyte verdelen vanaf de hoofdhuid over
het haar, 2 à 3 minuten laten inwerken en vervolgens zorgvuldig uitspoelen.

DEFEND™
Leave-in conditioner spray.
Geschikt bij: normaal tot fijn of beschadigd haar.
Ontwart het haar zonder het haar te verzwaren.
Maakt het haar soepel en makkelijk doorkambaar.
Geeft het haar een natuurlijke glans.
Beschermt het haar bij thermische toepassingen (föhn/stylingtang).
Gebruiksaanwijzing: Defend op handdoekdroog haar nevelen, vervolgens
doorkammen.

11

Starter Kits
Advanced Hair Restoration Kit for Fine, Thinning Hair
Geschikt bij normaal tot fijn haar in combinatie met haaruitval
en dunner wordend haar.
Inhoud kit:
Bioclenz 250ml
Numinox 125ml
Therapeutic 250ml

Advanced Hair Restoration Kit for Dry, Thinning Hair
Geschikt bij droog haar en een droge hoofdhuid in combinatie
met haaruitval en dunner wordend haar.
Inhoud kit:
Hydroclenz 250ml
Numinox 125ml
Therapeutic 250ml

Advanced Hair Restoration Kit for Fine, Thinning Hair
Geschikt bij normaal tot fijn haar in combinatie met haaruitval
en dunner wordend haar bij vrouwen.
Inhoud kit:
Folligen 250ml
Cellagen 125ml
Vitatin 250ml

Advanced Hair Restoration Kit for Dry, Thinning Hair
Geschikt bij droog haar en een droge hoofdhuid in combinatie
met haaruitval en dunner wordend haar bij vrouwen.
Inhoud kit:
Saturate 250ml
Cellagen 125ml
Vitatin 250ml
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Healthy Hair Kit
De Healthy Hair Kit herstelt en beschermt droog,
beschadigd, fijn, futloos of chemisch behandeld haar.
Inhoud kit:
Vivid 250ml
Volume & Strength 250ml
Final Finish 250ml

Scalp Treatment Kit Dandruff
De Scalp Treatment Kit Dandruff is geschikt om te
gebruiken bij hoofdroos, schilfering of een rode,
geïrriteerde hoofdhuid.
Inhoud kit:
TheraRx 250ml
X-Folate 250ml
Therapeutic 250ml

Scalp Treatment Kit Dry
De Scalp Treatment Kit Dry is geschikt om te gebruiken
bij droge, schilferige, schrale, gevoelige hoofdhuid of bij
droog haar.
Inhoud kit:
TheraRx 250ml
X-Derma 250ml
Therapeutic 250ml

Scalp Treatment Kit Oily
De Scalp Treatment Kit Oily is geschikt om te gebruiken
bij vette hoofdhuid, vet haar, overmatige talgproductie
of puistjes.
Inhoud kit:
TheraRx 250ml
Solv-X 250ml
Therapeutic 250ml
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Verzorging van haar, hoofdhuid en huid
Unieke verzorgingsproducten
Een reeks aan unieke verzorgingsproducten van Mediceuticals, ontwikkelt voor het verzorgen van het
haar, de huid en de hoofdhuid.

MX DUAL THERAPY™
Een uniek masker geschikt voor elk type haar en hoofdhuid.
Repareert en revitaliseert het haar.
Brengt de hoofdhuid in optimale conditie.
Verzachtende en kalmerende werking op de hoofdhuid.
Helpt de haarzakjes in optimale condtie te brengen en te houden.
Gebruiksaanwijzing: het haar en de hoofdhuid wassen met een
Mediceuticals shampoo, vervolgens handdoekdroog maken en een
ruime hoeveelheid MX Dual Therapy verdelen vanaf de hoofdhuid
over het haar, 3 à 5 minuten laten inwerken en vervolgens zorgvuldig
uitspoelen.

DUAL MOIST™
Hydraterende crème.
Geschikt bij: normale, droge of gevoelige huid.
Helpt bij het kalmeren en hydrateren van de huid.
Geschikt voor handen, lichaam en gezicht.
Parfumvrij.
Ideaal in combinatie met de Bao-Med Pure Huid, Hoofdhuid & Haarolie.
Gebruiksaanwijzing: Dual Moist dagelijks aanbrengen voor een
optimale bescherming en hydratatie van de huid.
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SCALPRO™
Haarborstel voor haar en hoofdhuid.
Ontwart het haar zeer eenvoudig en houdt pluis tegen.
Speciaal ontworpen voor mensen met een gevoelige hoofdhuid.
Makkelijk te gebruiken om het haar bij kinderen te ontwarren.
Goed te gebruiken i.c.m. hitte toepassingen zoals een föhn door de open
achterkant.
Uitermate geschikt om te gebruiken bij hair extensions en haarwerken.
Ontworpen met zachte materialen om het haar te ontwarren direct vanaf de
hoofdhuid, zonder het haar en de hoofdhuid te beschadigen.
De borstel is ontworpen in een gebogen vorm die comfortabel past bij de
vorm van het hoofd, hierdoor is het eenvoudiger en efficiënter om het haar te
borstelen.

HAND SANITIZER
Hygiënische handgel.
Bevat 70% biologische alcohol.
Te gebruiken zonder water en zeep.
Inwerktijd van slechts 30 seconden.
Plantaardige glycerine helpt bij het hydrateren van de huid.
Zonder kleur-en geurstoffen.
Helpt bij bescherming tegen bacteriën.
Gebruiksaanwijzing: breng een kleine hoeveelheid Hand Sanitizer aan op de
handpalm en verdeel het over de handen. Daarna de handen 30 seconden laten
drogen.
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Stylingproducten
Zero Weight Styling
De stylingproducten van Mediceuticals zijn geschikt voor elk haartype, maar in het bijzonder
voor fijn, dunner wordend haar of een gevoelige hoofdhuid. Verrijkt met natuurlijke botanische
ingrediënten voor gezond, glanzend en vol haar. De producten zijn in water oplosbaar, beschermen
het haar tegen UV straling en houden de hoofdhuid in een gezonde conditie.

TRUPASTE™
Texturizing paste.
Medium control paste.
Hermodelleerbaar.
Parfumvrij.
Geeft het haar een natuurlijke glans.
Gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid Trupaste aanbrengen op droog haar,
vervolgens stylen naar wens.

DIMENSION™
Styling crème.
Geeft het haar een stevige hold.
Perfect om te gebruiken als krullencrème.
Toepasbaar op zowel vochtig als droog haar.
Alcoholvrije formule.

Gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid Dimension aanbrengen op
handdoekdroog haar, vervolgens stylen naar wens.

PUREHOLD™
Styling gel.
Geeft het haar een extra stevige hold.
Parfumvrij.
Toepasbaar op zowel vochtig als droog haar.
Alcoholvrije formule.
Gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid Purehold aanbrengen op
handdoekdroog haar, vervolgens stylen naar wens.
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DRI™
Ultimate hold hairspray.
Extra stevige hold.
Unieke hold & glans.
Creëert volume met een ultieme stevigheid voor een duurzame ‘power hold’.
Climate control, onder elke weersomstandigheid stabiel.
Droogt snel en is makkelijk uitborstelbaar.
Bevat drijfgas uit organische grondstoffen.
Witte thee & tijm geur.

Gebruiksaanwijzing: DRI op 25 – 30 centimeter van het haar houden. Nevel op
voorgestyled haar.

DEFINE™
Lichtgewicht stylingproduct voor fijn haar.
Light tot medium hold.
Geeft het haar volume, dikte en stevigheid.
Toepasbaar op zowel vochtig als droog haar.
Alcoholvrije formule.
Gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid Define aanbrengen op
handdoekdroog haar, vervolgens stylen naar wens.

VERSATILE™
Styling foam.
Medium hold.
Geeft het haar volume en glans.
Toepasbaar op zowel vochtig als droog haar.
Makkelijk in gebruik bij lang haar.
Alcoholvrije formule.
Gebruiksaanwijzing: gewenste hoeveelheid Versatile aanbrengen op
handdoekdroog haar, vervolgens stylen naar wens.
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Haar- en hoofdhuidbehandelingen
Healthy Hair behandeling
De Healthy Hair behandeling van Mediceuticals is een uitgebreide behandeling die helpt om het haar
te versterken en te herstellen. Wij adviseren om deze behandeling niet meer dan 2 keer per week uit te
voeren.
Voor een overzicht van de producten die u kunt gebruiken bij deze ‘Healthy Hair behandeling‘ kunt u
kijken op pagina 10 en 11.
Voor een persoonlijk advies bezoekt u een van onze gecertificeerde Mediceuticals verkooppunten bij u
in de buurt. Bezoek onze website voor een overzicht van onze verkooppunten.

Stap 1
Was het haar met Vivid. Verdeel de shampoo over het haar en masseer alleen de hoofhuid met de
oppervlakte van je vingertoppen 2 tot 3 minuten. Herhaal indien nodig, spoel het product goed uit en
maak het haar handdoekdroog.

Stap 2
Verdeel Volume&Strength op handdoekdroog haar en kneed het product sectie voor sectie van
aanzet tot punt waardoor het gaat schuimen. Het haar voelt eerst stug aan, maar uiteindelijk wordt
het steeds gladder doordat de proteïne enzymen worden geactiveerd. Laat 2 tot 3 minuten inwerken
en spoel vervolgens goed uit.

Stap 3 (optioneel)
Voor extra hydratatie bij droog of dik haar, kunt u gebruik maken van deze stap. Maak het haar
handdoekdroog en verdeel Moist-Cyte van aanzet tot punt. Laat 2 tot 3 minuten inwerken en spoel
de conditioner uit.

Stap 4
Maak het haar handdoekdroog en verdeel Final Finish van aanzet tot punt. Laat 3 tot 5 minuten
inwerken en spoel de conditioner uit.

Stap 5
Nevel Defend leave-in conditioner op handdoekdroog haar en borstel door m
 et de Scalpro
haarborstel (zie pagina 15).
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Scalp First behandeling
De Scalp First behandeling van Mediceuticals is een intensieve behandeling om een onrustige hoofdhuid
te kalmeren en verzorgen.
Indien u start met gebruik van de producten uit de Scalp Therapies lijn adviseren wij stap 2 t/m 5 de
eerste 14 dagen iedere dag toe te passen. De gehele behandeling (stap 1 t/m 5) mag maximaal 2 keer
per week worden toegepast.
Voor een overzicht van de producten die u kunt gebruiken bij deze ‘Scalp First behandeling‘ kunt u
kijken op pagina 4 en 5.
Voor een persoonlijk advies bezoekt u een van onze gecertificeerde Mediceuticals verkooppunten bij u
in de buurt. Bezoek onze website voor een overzicht van onze verkooppunten.

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 en laat dit 1 à 2 minuten inwerken. Spoel
de TheraRx niet uit en ga door met stap 2.

Stap 2
Breng X-Folate, X-Derma of Solv-X aan op nat haar. Masseer dit over de gehele hoofdhuid. Laat dit
ongeveer 3 minuten inwerken (langer mag).

Stap 3
Breng warm water aan totdat het gaat schuimen. Masseer voorzichtig het schuim over de gehele
hoofdhuid en het haar. Vervolgens uitspoelen.

Stap 4
Was het haar nogmaals met de in stap 2 gebruikte shampoo en spoel hierna zorgvuldig uit.

Stap 5
Conditioneer de hoofdhuid en het haar met Therapeutic. Vervolgens 2 à 3 minuten in laten werken,
niet inmasseren. Daarna zorgvuldig uitspoelen.
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Persoonlijk advies
Datum

_________________________________________________

Salon

_________________________________________________

Geholpen door

_________________________________________________

Shampoo

_________________________________________________

Conditioner

_________________________________________________

Aanvullende behandeling

_________________________________________________

Styling

_________________________________________________

Advies

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

mediceuticalsusa.com

