
FACE, NECK, NECKLINE:
3 STEPS FOR BEAUTIFUL SKIN                                                     ة جميلة ٣ خطوات لب�ش

INDICATIONS:
• Firming action 

شد البرشة	 
• Hydration 

الرتطيب	 
• Restoration of skin comfort 

استعادة راحة البرشة	 
• Smoothing action 

التنعيم	 
• Wrinkle leveling 

بسط التجاعيد	 
• Inflammation reduction 

تقليل االلتهاب	 
• Fading reduction 

تقليل البهتان	 
• Protection against external factors 

الحامية من العوامل الخارجية	 
• Reduced pore size and visibility 

تقليل حجم املسام ورؤيتها	 
•  Reduction of sebum secretion 

التقليل من فرز الدهون 	 

EFFECT:
• Skin with visible signs of aging 

البرشة ذات عالمات تقدم السن الظاهرة	 
• Skin with first signs of aging 

البرشة ذات عالمات تقدم السن األولية	 
• Photo aging 

شيخوخة البرشة املبكرة 	 
• Dehydration and dry skin 

البرشة الجافة وقليلة الرتطيب	 
• Pigmentation changes

تصبغات الجلد	 
• Dilated capillaries 

الشعريات الدموية التمددة	 
• Grayish color or irregular skin tone 

عدم توحد لون البرشة والشاحبة	 
• Reduced skin resistance 

البرشة قليلة املقاومة	 

PRODUCTS:
1. Collagen Wash Gel
2. VEGE Collagen
3. Blue Diamond Spectrum
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• Wash your face thoroughly with collagen gel. Rinse thoroughly with water and gently 
dry the skin.

اغسيل وجهك باستخدام جل الكوالجني ومن ثم اشطفيه باملاء وجففيه بلطف 	 
• Use a clear peeling ampoule: using the «breaker» in the Ampoule packaging, open the 

Ampoule, then pour half of its content into the palm of the palm and with the fingers 
of the other hand, gradually apply the liquid to the face and neck, repeating this 
operation until the Ampule contents are completely consumed. 

استخدمي انبوبة التقشري: باستخدام الفاتحة املوجودة مع املواد افتحي األنبوب وضعي نصفها بيدك وباستخدام أصابع اليد األخرى 	 
ضعياملنتج عىل وجهك ورقبتك مبتعدة عن األعني، قومي بتكرار حتى نفاذ األنبوب 

• After about 15 minutes, wash everything thoroughly with water and dry the face 
gently. 

بعد ١٥ دقيقة، اغسيل كل شئ باملاء وجففي وجهك بلطف	 
• Apply 2, 3 pumps of VEGE Collagen to the prepared skin, spreading it thoroughly. 

ضعي من ٢-٣ ضغطات من ڤيجي كوالجني للبرشة ووزعيها جيداً	 
• Before the Collagen VEGE is absorbed, use the blue Ampoule, applying the serum as in 

step 2. Serum from the blue Ampoule can also be applied to the skin under the eyes.
قبل ان يتم امتصاص ال ڤيجي كوالجني استخدمي األنبوب األزرق، وضعيه كام هو موضح بالخطوة رقم ٢ وميكن وضع هذا املصل فيمنطقة 	 

ما حول العينني 
• Leave it to completely absorb. 

اتركيه حتى يتم امتصاصه بالكامل 	 

FACE, NECK, NECKLINE:
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي

www.mediluxegulf.com

Duration: 8 minutes 
املدة :٨ دقائق

Frequency: 1 times a day 
التكرار : مرة واحدة يف اليوم 

Product performance: 1 application
أداء املنتج: استعامل واحد

Routine Cost: 128 AED 
تكلفة املنتج ١٢٨ درهم امارايت 

Total Cost of the Products: 899 AED 
تكلفة املنتج بالكامل : ٨٩٩ درهم امارايت 

• Wash your face thoroughly with collagen gel. Rinse thoroughly with water and gently 
dry the skin.

اغسيل وجهك بجل الكوالجني. اشطفيه باملاء وجففيه بلطف	 
• Apply 2, 3 pumps of VEGE Collagen to the prepared skin, massaging it thoroughly. 

ضعي من ٢-٣ ضغطات من ڤيجي كوالجني للبرشة املحرضة دلكيها جيدا 	 
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MORNING DAILY FACIAL CARE ة الصباحية اليومية  عناية الب�ش

DAILY NIGHT FACIAL CARE ة العناية اليومية الليلية للب�ش

ADVISES نصائح
•  After the first two days of treatment, skip points 2 and 3 from daily morning facial 

care. 
بعد االستخدام ملدة يومني التقومي بعمل الخطوات ٢و٣ من خطوات العناية اليومية الصباحية	 

• When the Blue Diamond ampoules are finished, further daily care, both morning and 
evening, can be based on points 1 and 2 of morning care. 

عندما تنتهي انابيب األملاس االزرق ميكن االستمرار بالعناية اليومية الصباحية واملسائية اعتامدا عىل الخطوتني ١ و ٢ من العناية الصباحية	 
• Ampoule treatment can be repeated after about a two-week break. The recommended 

average frequency of Ampoule treatment is once a month. 
ميكن اعادة تكرار استخدام االنابيب بعد اسبوعني اسرتاحة ولكن من املوىص به تكرار استخدام االنابيب مرة بالشهر 	 

• If during the application the serum from the blue Ampoule leaves you with some of its 
content, smear it on the back of your hand and let it absorb.

اذا تبقى شئ من املصل األزرق عىل يديك بعد وضعه عىل البرشة قومي بإعادة وضعه عىل برشتك حتى يتم امتصاصه بالكامل	 


