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Forkæl dig selv med efterårs kur-behandlinger !
Kurbehandlinger er en yderst eﬀekv måde at opnå rigg gode og synlige resultater indenfor kort d.
I de nedenstående behandlinger bruges kontrolleret frugtsyre, hvilket er med l at give ansigtet en glaere,
stærkere og sundere hud.
Silkpeel:
Silkpeel er for dig, som ønsker en hurg og meget eﬀekv behandling. Med Silkpeel slibes
huden skånsomt med en ﬁn diamant og undervejs indsluses et akv koncentreret produkt.
Denne behandling er behagelig og yderst eﬀekv mod mange former for hudproblemer eller
hvis man blot trænger l en grundig udrensende ansigtsbehandling.
Kurforløb af 3 silkpeel behandlinger:
Kr. 1.500,- ( normal pris kr. 1.950,- )
1 Silkpeel behandling med damp og udrensning:
Kr. 550,- (normal pris kr. 650,-)
pHformula – rene produkter med medicinske egenskaber:
pHformula behandlinger og produkter er baseret på ”regenerav medicin” og formålet er at
skabe en kontrolleret, kemisk overﬂadefornyelse af huden og hvor beskadigede celler
erstaes af nye, eller huden smuleres l at reparere sig selv. Phformula henvender sig l dig
der ønsker et eﬀekvt og ufarligt alternav l laserbehandlinger og skrappe peelinger.
Målreet og eﬀekv behandling af 4 problemakker:
- A.G.E : Moden og ældet hud. Begyndende linier og rynker
- M.E.L.A: Hyperpigmentering og pigmentskjolder .
- A.C.N.E: Akne, uren hus, fedtet hud. Grove ”åbne porrer.
- C.R: Kronisk rødme, karsprængninger og Rosacea

Kurforløb af 3 behandlinger: Kr. 1.500,Kurforløb af 6 behandlinger: Kr. 2.700,-

Der er tale om særledes eﬀekve behandlingsresultater med
førsteklasses akve ingredienser uden farvestoﬀer, mineralsk olie
eller parabener.
Prøv også en ”Pick me up” behandling fra pHformula. Ansigtsbehandling med fokus på resultat og l dig der elsker den
klassiske ansigtsbehandling med massage. I oktober kun kr. 500,- (normalpris kr. 649,-)
Åbningstider for behandlinger:

Gavekort:

Efter aftale.

Du kan købe et gavekort til behandlinger
og/eller produkter.
Et gavekort er en dejlig gave til forkælelse,

Torsdag kl. 16.00 – 18.00:

afslapning og velvære i en ofte travl

Åben for vejledning og

hverdag.

salg af gavekort og

Gavekort kan bestilles pr. telefon

produkter.

og sms: 40261480 eller
mail@smukogsund.dk

