
 NATURAL COLLAGEN
TREATMENTS

MEDILUXE
ن الطبيعية لالستمتاع عالجات كوالج�ي



We all need moments dedicated to ourselves. We 
define a new quality of skin, hair and nail care

MEDILUXE invites you to escape from haste and 
stress, to a trip to a land of luxury, in which our 
Natural CollagenTreatments will give you not only 
a good, healthy and young look, but also relaxation, 
relaxation and well-being.

MEDILUXE is defined by its 10 years of experience, by 
passionate people with many years of practice,
and also for knowledge and commitment
of the scientific authorities and the leading experts who 
collaborate with us. All this, together with recommendations 
from recognized people, certified research, numerous 
awards received and above all, opinions and positive 
suggestions from thousands of our satisfied customers: 
they guarantee the quality and effectiveness of our 
products.
and the certainty of obtaining the expected effects of its 
use.

كلنا نحتاج للحظات مخصصة النفسنا
عالجات كوالجني الطبيعية لالستمتاع

 
ميديلكـــس تدعويك للهروب مـــن الرسعة والضغـــط لرحلـــة يف ارض الرفاهية بحيث 
ســـتقوم عالجات الكوالجني الطبيعيباعطائـــي مظهر صحي يافع وجيـــد باالضافة اىل 

والرفاهية االرتخاء 

ميديلكس معروفة بخربتها املمتدة عىل ١٠ سنوات، من قبل األشخاص الشغوفني بسنوات كثرية 
من املامرسة، املعرفة وكذلك االلتزام لدىالسلطات العلمية واهم الخرباء الذين نعمل معهم، 

كل هذا معا باالضافة اىل توصيات اشخاص معروفني، االبحاث املوثقة، جوائز عديدةواألهم من 
ذلك آراء واقرتاحات اآللف من الزبائن املمتنني: قاموا بضامن الجودة والفعالية ملنتجاتنا. وتأكيد 

الحصول عىل التأثري املتوقع مناستعاملها 



• Collagen with Gold Treatment
• Collagen Rejuvenating Treatment
• Moisturizing Treatment
• Ritual for a Problem Complexion
• Eye Contour Rejuvenation
• 3 Steps for Beautiful skin

• Anti-Aging Ritual - Collagen Moisturizer
• Anti-cellulite Ritual - Slimming

• Beautiful Hands Ritual
• Beautiful Feet Ritual

• Hair Renewing Routine
• Hair Loss Treatment

NATURAL COLLAGEN TREATMENTS CATALOG

FACE, NECK, NECKLINE:

BODY:

HANDS AND FEET:

HAIR:

عالج الكوالجني بالذهب	 
عالج كوالجني تجديد شباب البرشة	 
عالج الرتطيب	 
عالج مشكلة مظهر البرشة	 
اعادة شباب محيط العني	 
٣ خطوات لبرشة جميلة	 

الوجه،الرقبة،خط الرقبة

محاربة تقدم السن - مرطب الكوالجني	 
محاربة السيلوليت - التنحيف	 

الجسم

اليدين الجميلة	 
األرجل الجميلة	 

اليدين واالأرجل

روتني تجديد الشعر 	 
عالج تساقط الشعر 	 

الشعر 

ن الطبيعي كتالوج الكوالج�ي



NATURAL COLLAGEN TREATMENTS
specially prepared for you

To choose a suitable treatment, we invite you
to contact us and make free consultations to 

know your needs, evaluate the state of your skin 
and propose an individual treatment program, 

according to your expectations and budget

ن الطبيعي  كتالوج الكوالج�ي

 اعد خصيصا لك لالختيار العالج المناسب لك، نحن ندعوك لالتصال بنا وحجز
اح برنامج العالج ةواق�ت  استشارة مجانية لمعرفة احتياجاتك ، تقييم حالة الب�ش

انيتك ز المناسب لتوقعاتك وم�ي



FACE, NECK, NECKLINE:
COLLAGEN WITH GOLD TREATMENT   ن مع الذهب عالج الكوالج�ي

INDICATIONS:
• Skin with visible signs of aging

البرشة التي ظهر عليها عالمات تقدم السن	 
• Skin with first signs of aging

البرشة التي يف بداية ظهور عالمات تقدم السن	 
• Photo aging

البرشة التي ظهرت عليها عالمات تقدم السن مبكرا بسبب التعرض 	 
الشعة فوق البنفسجية

• Dehydration and dry skin
قلة الرتطيب والبرشة الجافة	 

• Pigmentation changes
تصبغات البرشة	 

• Dilated capillaries
الشعريات الدموية املنحرفة	 

• Grayish color or irregular skin tone
اللون السكني وعدم انتظام لون البرشة	 

• Reduced skin resistance
عدم انتظام مقاومة الجلد	 

EFFECT:
• Firming action

الشد	 
• Hydration

الرتطيب	 
• Restoration of skin comfort

اعادة بناء راحة الجلد	 
• Smoothing action

التنعيم	 
• Wrinkle leveling

تقليل التجاعيد او بسطها	 
• Inflammation reduction

تقليل االلتهاب	 
• Fading reduction

تقليل البهتان	 
• Protection against external factors

الحامية من العوامل الخارجية	 
• Reduced pore size and visibility

تقليل حجم املسامات ورؤيتها	 
•  Reduction of sebum secretion

تقليل افراز الدهون 	 

PRODUCTS:
1. Make up Remover
2. Atelowater with Collagen & Vitamin C
3. Atelocollagen with Gold
4. Atelocream facial MC2
5. Overnight Mask 3
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FACE, NECK, NECKLINE:
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي

• Clean the skin with the Make up remover  by applying it with a cotton pad. Repeat 
the operation until the cotton is clean. Rinse your face with water and dry it with a 
towel.

قومي بغسل الجلد بغسول جل الكوالجني باستخدام القطن. واعيدي العملية حتى تظهر القطنة نظيفة بعد االستعامل. اشطفي 	 
وجهك باملاءوجففيه باملنشفة 

• Apply the Atelowater with Collagen & Vitamin C on the skin, taking care that the 
preparation does not come into contact with the eyes, do not dry the skin!

ضعي ماء اتيلو بالكوالجني وڤيتامني يس عىل جلدك دون االقرتاب من العينني. وال تقومي بتجفيف الجلد	 
• Apply 2-3 servings of Atelocollagen with Gold on wet skin, massage until It is fully 

absorbed, including the eye area.
ضعي من ٢-٣ حصص من اتيلوكوالجني نع الذهب عىل جلدك الرطب، دلكيه حتى يتم امتصاصه بالكامل مبا فيها منطقة ما حول 	 

العيون 
• Next, apply the Atelocream MC2, massage it well into the skin.

بعدها قومي بوضع اتيلوكريم ام يس ٢ ودلكيه جيدا عىل البرشة	 
كخطوة أخرية ضعي مصل التنحيف ودلكيه عىل جسدك	 

Duration: 8-12 minutes
املدة ٨-١٢ دقيقة

Frequency: 1-2 times a day
التكرار: ١-٢ يف اليوم 

Product performance: 80 applications
مرات االستعامل : ٨٠ مرة 

Routine Cost: 35 AED
كلفة املرة الواحدة : ٣٥ درهم 

Total Cost of the Products: 2,805 AED plus a 
complement: an elegant cosmetic bag

كلفة جميع املنتجات: ٢٨٠٥ درهم امارايت مع حقيبة انيقة ملستحرضات 
التجميل كهدية 

• Clean and moisturize the skin following  points 1 and 2 of the previous section, 
and then apply Atelocollagen with Gold, according to point 3.

نظفي ورطبي جلدك متبعة الخطوات ١ و ٢ من العناية الصباحية ومن ثم ضعي اتيلوكوالجني مع الذهب كام يف الخطوة ٣ 	 
• On the prepared skin, apply 2 portions of Overnight Mask, massage them well.

بعد ان اصبح الوجه مهيأ، ضعي حصتني من املاسك اللييل و دلكيه 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

In case of skins with visible signs of aging:
يف حال وجود عالمات تقدم السن الواضحة 

• Apply a greater amount of Overnight Mask twice a week, 8 servings.
ضعي كمية اكرب من املاسك اللييل مرتني يف االسبوع مبعدل ٨ حصص 	 

• Spread it well, wait about 15 minutes for it to be absorbed and then massage the 
residue into the skin. Do not rinse your face with water later!

وزعيه جيدا،انتظري حوايل ١٥ دقيقة ليتم امتصاصه ومن ثم دلي ما تبقى عىل الجلد وال تقومي بشطف وجهك بعدها 	 
In case of skin with first signs of aging, it is enough to:

يف حال وجود بدايات عالمات تقدم السن من الكايف ان 
• Apply Atelocollagen with Gold once a day, at night.once a week, apply a larger 

amount of Overnight Mask
تضعي اتيلوكوالجني مع الذهب مرة يف اليوم يف الليل وقومي بوضع كمية اكرب من املاسك اللييل يف املساء	 

ADVISES نصائح



FACE, NECK, NECKLINE:
COLLAGEN REJUVENATING ROUTINE  ن لتجديد الشباب ن الكوالج�ي روت�ي

INDICATIONS:
• sagging skin

الجلد املرتهل	 
• mimic wrinkles 

تجاعيد تعابري الوجه	 
• dry and rough complexion 

البرشة الجافة والخشنة	 
• complexion off 

البرشة الباهتة	 
• photo aging 

شيخوخة البرشة املبكرة	 
• dilated capillaries 

األوعية الدموية املتمددة	 
• eczema

احمرار الجلد	 
•  pigmentation changes 

تصبغات الجلد	 

EFFECT:
• thickening of the skin 

زيادة سامكة الجلد	 
• regeneration

اعادة بناءه	 
• skin firming

شد الجلد	 
• soothing action and irritation relief 

يهدئ ويخفف التهيج	 
•  strengthening of blood vessels 

يقوي الشعريات الدموية	 
• color unification

يوحد لون البرشة	 
•  wrinkle smoothing

يقلل التجاعيد	 
• protection against external factors 

يحمي ضد العوامل الخارجية	 
•  reduction of the size of the dilated pores 

يقلل من حجم املسامات املتمددة	 

PRODUCTS:
1. Collagen Wash Gel 
2. Collagen Face Mist with Vitamin C 
3. Collagen Face Serum with 24k Gold 
4. Blue Diamond Cream 
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FACE, NECK, NECKLINE:
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
•  Wash the skin with the Collagen Wash Gel, then rinse it well with water and dry it 

with a towel. 
غسل البرشة بغسول جل الكوالجني، واشطفيه جيدا باملاء وجففيه باملنشفة	 

• Apply an abundant amount of Collagen Face Mist with Vitamin C on the skin, 
taking care that the preparation does not come into contact with the eyes, do not 
dry the skin! 

ضعي كمية وفرية من بخاخ الوجه عىل البرشة مع مراعاة عدم االقرتاب من العينني ، ال تقومي بتجفيف البرشة	 
• Apply two servings of Collagen Face Serum with 24k Gold on damp skin and 

massage until completely absorbed, including the eye area. 
ضعي حصتني من مصل الكوالجني بالذهب عىل وجهك الرطب ودلكيه حتي يتم امتصاصه بالكامل باالضافة اىل محيط العينني	 

• Apply the Blue Diamond Cream and massage it well on the skin. 
ضعي كريم األملاس األزرق ودلكيه جيدا عىل برشتك	 

Duration: 8 minutes 
املدة : ٨ دقائق

Frequency: 2 times a day 
التكرار: مرتني يوميا

Product performance: 60 applications 
عدد مرات االستعامل: ٦٠ مرة

Routine Cost: 33 AED 
تكلفة املرة الواحدة: ٣٣ درهم امارايت 

Total Cost of the Products: 2,009 AED 
تكلفة املنتج بالكامل: ٢٠٠٩ درهم امارايت 
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FACE, NECK, NECKLINE:
MOISTURIZING ROUTINE      طيب ن ال�ت  روت�ي

INDICATIONS:
• dry skin with a tendency to wrinkle 

البرشة الجافة التي لها قابلية التجعد	 
• fine lines and wrinkles 

الخطوط الرفيعة والتجاعيد	 
• minor changes in skin pigmentation

تغريات الجلد الخفيفة والبقع	 
•  protection against oxidative stress 

الحامية ضد االكسدة	 

EFFECT:
• hydration 

الرتطيب	 
• skin color alignment 

توحيد لون البرشة	 
• smoothing minor wrinkles 

تخفيف التجاعيد الصغرية	 
• smoothing 

التنعيم	 
• skin softener 

يطري الجلد	 
• strengthening of blood vessels 

يقوي الشعريات الدموية	 
• protection against external factors 

يحمي من العوامل الخارجية	 

PRODUCTS:
1. Collagen Wash Gel
2. Collagen Face Mist with Vitamin C
3. Collagen Face Serum with 24k Gold
4. Face Atelocream MC2
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FACE, NECK, NECKLINE:
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
•  Wash the skin with the Collagen Wash Gel, then rinse it well with water and dry it 

with a towel. 
اغشيل البرشة بجل غسول الكوالجني ومن ثم اشطفيه باملاء وجففيه باستخدام منشفة	 

• Apply the Collagen Face Mist with Vitamin C on the skin, taking care that the 
preparation does not come into contact with the eyes, do not dry the skin! 

ضعي من بخاخ الكوالجني بالفيتامني يس عىل البرشة مع مراعاة عدم وصوله إىل األعني وال تقومي بتجفيف البرشة   	 
• Apply two servings of Collagen Face Serum with 24k Gold on damp skin and 

massage until completely absorbed, including the eye area. 
ضعي ضغطتني من مصل الكوالجني بالذهب عىل جلدك الرطب ودلكيه حتى يتم امتصاصه بالكامل باالضافة اىل محيط العني	 

• Apply Atelocream MC2 and massage it well into the skin. 
ضعي اتيلوكريم ام يس ٢ ودلكيه جيداً عىل البرشة 	 

Duration: 8 minutes 
املدة : ٨ دقائق

Frequency: 2 times a day 
التكرار: مرتني يف اليوم

Product performance: 80 applications 
عدد مرات االستعامل : ٨٠ مرة

Routine Cost: 24 AED 
تكلفة املرة الواحدة: ٢٤ درهم امارايت 

Total Cost of the Products: 1,935 AED 
تكلفة املنتج بالكامل: ١٩٣٥ درهم امارايت 
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• skin tone matched
يوحد لون البرشة	 

• skin discoloration rinse
تغريات لون البرشة	 

• inflammation reduction
يخفف االلتهابات	 

• control in sebum secretion
يسيطر عىل فرز الدهون 	 

• skin smoothing
ميلس الجلد	 

• wrinkle reduction
يخفف التجاعيد	 

• protection against external factors
يحمي ضد العوامل الخارجية	 

FACE, NECK, NECKLINE:
ROUTINE FOR A PROBLEMATIC CUTIS   هل ن مشاكل ال�ت  روت�ي

INDICATIONS:
• teenage and adult acne

حب الشباب لدى املراهقني والبالغني	 
• face skin with visible signs of aging

برشة الوجه ذات عالمات تقدم السن الواضحه	 
• face skin with first signs of aging

برشة الوجه ذات عالمات تقدم السن االولية	 
• scars and post-acne spots•

الندوب وبقع ما بعد حب الشباب	 
• photo aging

شيخوخة البرشة املبكرة	 
• dry and dehydrated skin

البرشة الجافة والتي ينقصها الرتطيب	 
• pigmentation changes

تصبغات الجلد	 
• dilated blood vessels

شعريات الدم املتمددة	 
• grayish color or irregular skin tone

لون البرشة الباهت وغري املنتظمة	 
• •reduced skin resistance

انخفاض مقاومة الجلد	 

EFFECT:

PRODUCTS:
1. Collagen Wash Gel
2. Make-up Remover
3. Collagen Face Mist with Vitamin-C 
4. Natural Collagen Platinum 50 ml
5. Face Atelocream MC2
6. Overnight AteloMask
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• Apply a greater amount of Overnight AteloMask twice a week, 8 servings. Spread 
it well, wait about 15 minutes for it to be absorbed and then massage the residue 
into the skin. Do not rinse your face with water later! 

نصيحة ضعي كمية أكرب من املاسك اللييل مرتني يف األسبوع مبا يعادل ٨ حصص. وزعيه جيدا، انتظري حوايل ١٥ دقيقة ليتاممتصاصه 	 
جيدا من خالل الجلد ، ومن ثم دلي ما تبقى عىل الوجه، ال تقومي بغسل الوجه باملاء بعدها 

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

 Duration: 8 - 12 minutes 
املدة ٨-١٢ دقيقة

Frecuencia: 2 times a day 
التكرار : مرتني باألسبوع

Product performance: 60 applications 
عدد مرات االستعامل: ٦٠ مرة

Routine Cost: 45 AED  
تكلفة املرة الواحدة: ٤٥ درهم امارايت 

Total Cost of the Products: 2,722 AED 
تكلفة املنتج بالكامل: ٢٧٢٢ درهم امارايت 

درهم
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• Wash the skin with the Collagen Wash Gel, then rinse it well with water and dry it 
with a towel. 

اغسيل البرشة بغسول جل الكوالجني ومن ثم اشطفيها جيدا باملاء وجففيها باستخدام منشفة 	 
• Apply the Make-up Remover with a cotton all over your face, as if it were a tonic. 

ضعي مزيل املكياج عىل قطنة وامسحي وجهك بالكامل كأنك تستخدمني التونيك 	 
• Apply Collagen Face Mist with Vitamin C taking care that the preparation does not 

come into contact with the eyes, do not dry the skin! 
ضعي من بخاخ الكوالجني للوجه مع الڤيامني يس بحيث ال يتالمس مع األعني  وال تقومي بتجفيفه	 

• Apply two pumbs of Natural Collagen Platinum on wet skin and massage until 
completely absorbed, including the eye area. 

ضعي ضغطتني من الكوالجني الطبيعي البالتيني عىل البرشة املبللة ودلكيها حتى يتم امتصاصه بالكامل باإلضافة إىل منطقة ما 	 
حوالألعني 

• Apply Face Atelocream MC2 and massage it well into the skin. 
ضعي اتيلوكريم ام يس ٢ ودلكيه جيدا عىل البرشة	 

• Clean and moisturize the skin according to points 1, 2 and 3 of the previous 
routine, and then apply the Natural Collagen Platinum following the indications of 
point 4. 

نظفي ورطبي البرشة حسب الخطوات ١،٢ و ٣ املذكورة بالعناية الصباحية ومن ثم ضعي الكوالجني الطبيعي البالتيني كام ذكر يف 	 
النقطةرقم ٤ 

• 2Apply 2 servings of Overnight AteloMask to a well-prepared skin and massage it 
well into the skin. 

ضعي حصتني من اتيلوماسك اللييل للبرشة املجهزة ودلكيه جيدا	 

MORNING DAILY FACIAL CARE ة الصباحية اليومية  عناية الب�ش

DAILY NIGHT FACIAL CARE ة العناية اليومية الليلية للب�ش

ADVISES نصائح



FACE, NECK, NECKLINE:
REJUVENATING ROUTINE FOR EYE CONTOUR  ن ن استعادة شباب محيط الع�ي روت�ي

INDICATIONS:
• dark circles and bags

الهاالت السوداء واالنتفاخات	 
• fine lines and wrinkles

الخطوط الرفيعة والتجاعيد 	 
• mimic wrinkles

تجاعيد الناتجة عن تعابري الوجه 	 
• dry and dehydrated skin

البرشة الجافة قليلة الرتطيب 	 

EFFECT:
• reduction of dark circles

تخفيف الهاالت السوداء 	 
• bag reduction 

تخفيف االنتفاخ	 
• look lighting

تفتيح شكل محيط العني	 
• wrinkle smoothing 

تخفيف التجاعيد 	 
• skin regeneration

اعادة بناء الجلد	 
• improvement in hydration

تحسني الرتطيب 	 

PRODUCTS:
1. Collagen Wash Gel
2. Collagen Face Serum with 24k Gold
3. Eye Contour Elixir
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FACE, NECK, NECKLINE:
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
• Wash the skin with the Collagen Wash Gel, then rinse it well with water and dry it 

with a towel.
اغسيل الجلد بغسول الكوالجني واشطفيه جيدا باملاء وجففيه باملنشفة	 

• Gently moisten the eye contour area with water, apply a portion of Collagen Face 
Serum with 24k Gold and then massage until fully absorbed, starting with the skin 
under the eyes.

رطبي منطقة ما حول العني باملاء بلطف ومن ثم ضعي القليل من مصل كوالجني الوجه بالذهب ٢٤ قرياط وقومي بتدليكه حتى بتم 	 
امتصاصهبالكامل بدءا مبنطقة أسفل العني 

• Apply a thin layer of the Eye Contour Elixir, spreading it well on the skin under the 
eyes. Spread the rest of the product evenly over the upper eyelid.

ضعي طبقة رقيقة من اكسري محيط العني، وتوزيعه بشكل جيد عىل منطقة اسفل العني. وزعي املتبقي من املنتج بطريقة 	 
متساويةاعىل الجفون 

Duration: 6 minutes
املدة ٦ دقائق

Frequency: 2 times a day
التكرار : مرتني يف اليوم

Product performance: 60 applications
عدد مرات االستعامل: ٦٠ مرة 

Routine Cost: 23 AED
تكلفة املرة الواحدة : ٢٣ درهم 

Total Cost of the Products: 1,390 AED
تكلفة املنتج كامال: ١٣٩٠ درهم امارايت 
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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 1

العالمات التأث�ي

المنتجات

3

2

2

3



• 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	 



BODY
ANTIAGING -COLLAGEN HYDRATION -  ن ن مكافحة الشيخوخة - ترطيب الكوالج�ي روت�ي

INDICATIONS:
• firming 

الشد 	 
• straightener 

تسوية البرشة	 
• restoration of well-being 

اعادة بناء حيوية البرشة 	 
• improvement in skin elasticity 

يحسن من مرونة الجلد	 
• soothing irritation 

يخفف من التهيج	 
• moisturizing 

يرطب	 
• blood vessel strengthener 

يقوي الشعريات الدموية	 

EFFECT:
• sagging skin 

الجلد املرتهل	 
• dryness and roughness of the 

skin 
خشونة وجفاف البرشة	 

• dilated blood vessels 
شعريات الدم املتممدة	 

• eczema 
الحساسية	 

• calluses 
البرشة السميكة 	 

PRODUCTS:
1. Collagen Wash Gel
2. Natural Collagen Silver 100 ml
3. Body Balm Herbaceum 3

2

1

العالمات التأث�ي

المنتجات



BODY
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
• Wash the body with the Collagen Wash Gel, then rinse it well with water. 

اغسيل الجسم بجل الكوالجني واشطفيه بتلامء	 
• Exfoliate with a paste made of baking soda mixed with a little water, then rinse the 

body thoroughly. 
قرشي البرشة باستخدام معجون من كربونات الصودا مع القليل من املاء ثم اشطفي الجسم جيدا بعدها 	 

• On wet skin, apply Natural Collagen Silver by massaging it on the skin or patting 
evenly. 

عىل البرشة املبتلة ضعي الكوالجني الفيض الطبيعي بتدليكه عىل الجسم او تربيته بشكل متساوي 	 
• As a last step, apply the Body Balm Herbaceum. 

كخطوة اخرية ضعي مرطب الجسم	 

Duration: 20 minutes 
املدة: ٢٠ دقيقة

Frequency: 1 time a day / exfoliating 2 times 
a week 

التكرار: مرة يف اليوم/ التقشري مرتني باالسبوع 
Product performance: 50 applications 

عدد مرات االستعامل : ٥٠ مرة
Routine Cost: 22 AED 

تكلفة املرة الواحدة: ٢٢ درهم امارايت 
Total Cost of the Products: 1,098 AED 

تكلفة املنتج بالكامل : ١٠٩٨ درهم امارايت 
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BODY
ANTI-CELLULITE ROUTINE - SLIMMING   ن محاربة السيلوليت - التخسيس روت�ي

INDICATIONS:

• unevenly distributed fatty tissue
النسيج الدهني املوزع بطريقة غري متساوية	 

• cellulite
السيلوليت	 

• swelling and lymphatic stasis
االنتفاخ و الركود الليمفاوي	 

• dry and cracked skin
الجلد الجاف و املتشقق	 

• dilated blood vessels
انحراف الشعريات الدموية	 

• wrinkles and sagging skin
التجاعيد والجلد املرتهل	 

EFFECT:
• regeneration

اعادة البناء	 
• firming

الشد	 
• cellulite reduction

تخفيف السيلوليت	 
• slender silhouette

مظهر انحل ) نحيل(	 
• swelling reduction

تخفيف االنتفاخ	 
• smoothing

تنعيم	 
• improvement in skin elasticity

يحسن مرونة الجسم	 
• improvement in skin color

يحسن لون الجلد	 
PRODUCTS:
1. Collagen Wash Gel
2. Pearl Atelocollagen
3. Slimming Serum

3
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العالمات التأث�ي

المنتجات



BODY
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
• Wash the body with the Collagen Wash Gel, then rinse it well with water.

غسل الجسم بغسول الكوالجني وازالته بعدها جيدا باملاء	 
• Prepare a natural coffee scrub with the help of the following recipe: Put about 

half a cup of coffee in a bowl, pour boiling water just above the coffee level, wait 
for about 10 minutes and then remove the excess water. With the paste obtained, 
massage the body with circular movements for a few minutes, then rinse 
everything in the shower.

قومي بتحضري مقرش القهوة الطبيعي باستخدام الوصفة التالية :ضعي نصف كوب من القهوة يف زبدية، ضعي املاء املغيل فوقها 	 
بقدر يغطي القهوة فقط،اتركيها لعرش دقائق ومن ثم قومي بإزالة املاء الزائد. ستحصيل عىل معجون قومي بدلكه عىل الجسم 

بحركة دائرية لبضع دقائق ومن ثم قومي بغسلة متاما
• Massage the still moist body, with the Pearl Atelocollagen, until the product is 

completely absorbed into the skin.
دلي جسدك الرطب بجل الكوالجني اللؤلؤي حتي ميتصه جلدك بالكامل	 

• As a last step, apply and massage the Slimming Serum.
كخطوة أخرية ضعي مصل التنحيف ودلكيه عىل جسدك	 

Duration: 20 - 50 minutes
املدة من ٢٠-٥٠ دقيقة

Frequency: 1 time a day / exfoliating 2 times 
a week

التكرار : مرة يف اليوم / التقشري مرتني باالسبوع
Product performance: 50 applications

مرات االستعامل : ٥٠ مرة
Routine Cost: 28 AED

تكلفة املرة الواحدة ٢٨ درهم
Total Cost of the Products: 1,411 AED

تكلفة جميع املستحرضات ١٤١١ درهم

To optimize the effects of the treatment and obtain a fast and effective penetration 
of the active ingredients in the deep parts of the skin, we recommend:

الحصول عىل احسن تأثري للعالج وزيادة امتصاص املكونات الفعالة يف اجزاء الجلد العميقة ننصح بالتاي
• After applying the Slimming Serum, wrap the body with an elastic paper and then 

lie down covering yourself with a warm blanket for 20-30 minutes.
بعد وضع مصل التنحيف قومي بلف الجسم بنسيج مطاطي واستلقي وغطي جسك بغطاء دافئ ملدة ٢٠-٣٠ دقيقة	 

• If possible, make use of the sauna before applying the Pearl Atelocollagen and the 
Slimming Serum

اذا امكن استخدام الساونا قبل وضع الجل اللؤلؤي ومصل التنحيف	 

!
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ADVISE نصيحة



HANDS & FEET
BEAUTIFUL HANDS RITUAL     طقوس االأيدي الجميلة

INDICATIONS:

• dry and cracked skin
الجلد الجاف واملتشقق	 

• spots
البقع	 

• dry and cracked cuticles
الجلد الناشف واملتصلب حول األظافر	 

EFFECT:
• straightener

يبسط البرشة	 
• regenerating

يعيد بنائها	 
• moisturizing

يرطب	 
• spot reduction

يقلل من البقع	 
• improvement in skin and nail 

color
يحسن لون الجلد واألظافر 	 

PRODUCTS:
1. Colaceum
2.  Natural Collagen Silver 100 ml
3.  Body Balm Herbaceum

3
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العالمات التأث�ي

المنتجات



HANDS & FEET
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
• Prepare a hand scrub by mixing Colaceum with brown sugar. With this peel, 

massage your hands with circular movements, exfoliating the callous epidermis. 
Clean your hands well with water.

حرضي مقرش لليدين باستخدام املستحرض والسكر البني، مع هذا املقرش دلي يديي بطريقة دائرية وذلك يعمل عىل ازالة 	 
الطبقةالجافة، ثم اغسيل يديي جيدا باملاء

• On wet hands, apply Natural Collagen Silver and massage until completely 
absorbed.

عىل يديي املبتلة ضعي الكوالجني الفيض الطبيعي ودلكيه حتى يتم امتصاصه بشكل كامل	 
• Then apply Body Balm Herbaceum and massage it on the hands.

ضعي بلسم الجسم Herbaceum ودلكيه جيدا عىل يديي	 

Duration: 15 minutes
املدة ١٥ دقيقة

Frequency: 1 time a week
التكرار : مرة واحدة باالسبوع 

Product performance: 100 applications
عدد اإلستعامالت:١٠٠ مرة

Routine Cost: 10 AED
تكلفة املرة الواحدة ١٠ درهم امارايت 

Total Cost of the Products: 1,006 AED
تكلفة املنتج بالكامل ١٠٠٦ درهم 
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HANDS & FEET
BEAUTIFUL FEET RITUAL     طقوس االأقدام الجميلة

INDICATIONS:

• dry and cracked skin
البرشة الجافة واملتشققة	 

• spots
البقع 	 

• dry and cracked cuticles
البرشة الجافة والقاسية حول األظافر	 

• dry and cracked heels
الكعب الجاف واملتشقق	 

EFFECT:
• straightener

يبسط البرشة	 
• regenerator

يعيد بنائها	 
• softener

ينع	 
• nutritious

يغذي	 
• pain relieving

يخفف األمل	 
• restoration of well-being

استعادة الحيوية 	 

PRODUCTS:
1. Colaceum
2.  Natural Collagen Silver 100 ml
3.  Body Balm Herbaceum

3
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العالمات التأث�ي

المنتجات



HANDS & FEET
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
• Prepare a foot scrub by mixing Colaceum with sea salt. With this peel, massage the 

feet with circular movements, exfoliating the callous epidermis. Clean your feet 
well with water.

حرضي مقرش لألقدام بخلط املنتج مع ملح البحر، باستخدام املقرش دلي قدميك بطريقة دائرية مزيلة الطبقة الجافة، من ثم اغسيل 	 
قدميكباملاء جيدا

• On wet feet, apply Natural Collagen SILVER and massage until completely 
absorbed.

عىل قدميك املبللة، ضعي الكوالجني الفيض الطبيعي ودلكيه حتى يتم امتصاصه بالكامل 	 
• Then apply Body Balm Herbaceum and massage it on the feet.

من ثم ضعي بلسم Herbaceum ودلكيه عىل قدميك	 

Duration: 15 minutes
املدة ١٥ دقيقة

Frequency: 1 time a week
التكرار : مرة واحدة باالسبوع 

Product performance: 100 applications
عدد اإلستعامالت:١٠٠ مرة

Routine Cost: 10 AED
تكلفة املرة الواحدة ١٠ درهم امارايت 

Total Cost of the Products: 1,006 AED
تكلفة املنتج بالكامل ١٠٠٦ درهم 
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HAIR
HAIR RENEWAL ROUTINE     ن تجديد الشعر روت�ي

INDICATIONS:

• dyed or colored hair
الشعر امللون او املصبوغ	 

• curly and dry hair
الشعر املتجعد او الجاف	 

• hair damaged by chemical 
treatments

الشعر التالف من العالجات الكيميائية	 
• brittle and hard to handle hair

الشعر الهش وصعب التعامل معه	 
• psoriasis or other diseases of the 

scalp
الصدفية أو أي أمراض لفروة الرأس	 

EFFECT:
• hair structure straightening

متليس الشعر	 
• nutritious

التغذية	 
• moisturizing

الرتطيب	 
• brightness restoration

اعادة الربيق للشعر	 
• improvement in hair styling

تحسني تصفيف الشعر	 
• soothes scalp irritation

يخفف من تهيج فرة الرأس 	 

PRODUCTS:
1. Thickening Shampoo
2. Colaceum
3. Thickening Conditioner

3
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العالمات التأث�ي

المنتجات



HAIR
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
• Wash the hair with the Thickening Shampoo, repeat the action and then gently 

dry the hair with a towel.
اغسلس شعرك بالشامبو املكثف واعيدي العملية ومن ثم جففي شعرك باستخدام منشفة 	 

• Place the Colaceum in the water at approximately 50 ° so that it becomes 
liquid. Apply Colaceum on the hair and massage it together with the scalp. It is 
advisable to comb the hair with a wide comb so that the Colaceum spreads better 
throughout the hair.

ضعي املستحرض يف املياه عىل درجة ٥٠ تقريبا حتى يصبح سائل، ضعيه عىل شعرك ودلكيه مع فروة الرأس. من املستحب متشيط 	 
الشعربفرشاة عريضة لتوزيعه بطريقة أفضل عىل الشعر 

• Put on a cap and heat it with a dryer for about 10 minutes. Keep your hair in the 
cap until it cools.

ضعي قبعة واستخدمي مجفف الشعر لتعريضه للحرارة ملدة عرش دقائق . ابقي القبعة عىل رأسك لحني نزول الحرارة 	 
• Take off your cap and apply the Thickening Conditioner on the hair. Massage the 

hair until the Thickening Conditioner is completely mixed with Colaceum. Leave it 
on for about 5 minutes.

أزييل القبعة وضعي البلسم املكثف عىل شعرك. دلكيه حتى يصبح متامزج متاما مع املستحرض السابق. اتركيه ملدة ٥ دقائق تقريبا 	 
• Wash your hair with the Thickening Shampoo. Repeat the action.

اغسيل شعرك بالشامبو املكثف مرتني	 
• Dry your hair and enjoy its perfect condition.

جففي شعرك واستمتعي بالوضع املثايل 	 

Duration:40 minutes
املدة ٤٠ دقيقة 

Frequency: 2 times a month
التكرار : مرتني بالشهر

Product performance: 4 applications
مرات االستعامل : ٤ مرات 

Routine Cost: 180 AED
تكلفة املرة الواحدة ١٨٠ درهم امارايت 

Total Product Cost: 731 AED
تكلفة املنتج كامال ٧٣١ درهم امارايت 
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HAIR
HAIR LOSS TREATMENT       عالج تساقط الشعر

INDICATIONS:

• weakened hair after pregnancy
ضعف الشعر بعد الحمل	 

• periodic increase in hair loss
تزايد يف خسارة الشعر الدورية	 

• premature baldness
الصلع املبكر	 

• weak and brittle hair
الشعر الضعيف والهش 	 

EFFECT:
• hair follicle nutrition

تغذية بصيالت الشعر 	 
• stimulation of bulbs for growth

تحفيز بصيالت الشعر للنمو 	 
• density

زيادة الكثافة	 
• reduction of hair loss

تقليل تساقط الشعر 	 
• regeneration of hair structure

تجديد بناء الشعر 	 

PRODUCTS:
1. Thickening Shampoo
2. Thickening Conditioner
3. Natural Collagen Graphite
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العالمات التأث�ي

المنتجات



HAIR
STEP BY STEP ROUTINE     ن خطوة بخطوة  الروت�ي
• Wash the hair with the Thickening Shampoo, repeat the action and then gently 

dry the hair with a towel.
اغسيل شعرك بالشامبو املكثف واعيدي التكرار ومن ثم نشفي شعرك بنعومة باستخدام منشفة 	 

• Apply the Thickening Conditioner on the hair and scalp. Comb the hair with a 
wide comb to extend the Thickening Conditioner well throughout the hair. Let it 
act for a few minutes.

ضعي البلسم املكثف عىل الشعر وفروة الرأس. مشطي شعرك باستخام مشط  عريض لتوزيع البلسم بشكل كامل عىل الشعر. اتركيه 	 
لدقائقمعدودة 

• and then rinse it well with water.
اشطفي الشعر بشكل جيد باملاء 	 

• Dry the hair gently with a towel and comb it.
نشفي شعرك باستخدام منشفة ومشطيه	 

• Apply five pumps of the Natural Collagen Graphite on the scalp, massage it well 
and let it act for about five minutes. Then dry and comb your hair as usual.

ضعي ٥ ضغطات من جرافيت الكوالجني الطبيعي عىل فروة الرأس، دلكيه جيدا ودعيه يعمل لحوايل ٥ دقائق. ومن ثم جففيه 	 
ومشطيه كالعادة

Duration: 15 minutes
املدة ١٥ دقيقة

Frequency: minimum 2 times a week 
التكرار : مرتني يف االسبوع كحد ادىن

Product performance: 40 applications 
مرات االستعامل: ٤٠ مرة

Routine Cost: 25 AED
كلفة املرة الواحدة ٢٥ درهم امارايت 

Total Product Cost: 1,019 AED
كلفة املنتج كامال: ١٠١٩ درهم امارايت 
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