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Beskyt dit ansigt i kulden – spar 20% på ansigts og læbepleje fra Guinot.
Når blæsten rusker og frosten bider, mærker vi for alvor, at vi lever på den nordlige halvkugle. Så det er nu, der børe være ekstra fokus på vinterpleje af den sarte ansigtshud og der skal
smøres godt på, for at undgå kuldeskader og tør hud.

Beskyt dit ansigt med Guinot
Protecon Face Creme –
også perfekt l alle, der er
akve udendørs som løbere,
cyklister og skiløbere.

Beskyt læberne i kulden.
Besky/ende læbecreme med
spf 20 – perfekt l skituren.

Spar 20% på denne læbecreme i
februar. Pris kr. 100,(normalpris kr. 130,-)

Spar 20 % på denne creme i
februar. Pris kr. 295,(normalpris kr. 369,-)

Brug for ekstra pleje i kulden – brug serum.
Et serum er en tynd ﬂydende creme fyldt med et koncentrat af akve
ingredienser og virkestoﬀer, der trænger dybere ned i hudens lag og på
den måde virker langt mere akvt end hvis man udelukkende beny/er en
dag- eller natcreme.
Et serum produkt anvendes under dag- og natcremer, men det kan
anbefales også som kurbehandling. Ideen er, at man målre/er og
intensiverer sin hudpleje.
Hudproblemer som eksempelvis acnehud, stresset/overfølsomhud,
le/ere rosacea eller slap og dehydreret hud kan behandles i dybden med
serum og i overﬂaden med besky/ende og regenererende cremer.
Spar 20 % på alle serummer fra Guinot i februar.

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

