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Klæd huden på – skru op for fedtet ☺
I vintermånederne udsæ&es din hud for ski(evis kulde og blæst og dere(er
en tør varme fra radiatorer og evt. brændeovn.
Derfor er det helt naturligt, hvis din hud reagerer med tørhed.
Så vær ekstra omhyggelig med at pleje din hud med fede og nærende
cremer i vinter kulden.

Stor rabat på disse vinter ”must haves” fra Guinot:
Creme Nutri on Confort –
ansigtscreme l tør hud fra
Guinot.

Serum Hydra Sensi ve – ansigtsserum l
sensi v hud fra Guinot.
Intensiv og dybdegåede behandling af den
sarte og tørre hud. Betragt produktet som
en ekstra ”undertrøje” l ansigtet 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 dag- eller natcreme.

Plejer og reparerer huden i
dybden takket være de
essenelle olier der absorberes
øjeblikkeligt og hudens
naturlige barrierer genskabes.
Pris kr. 260,(normal pris kr. 327,- )

Pris kr. 395,(normal pris kr. 490,- )
Nænsomt rensepleje fra Guinot.
Sæt med rensemælk og skintonic, For alle hudtyper gælder det, at huden skal
renses før den kan plejes.
Rensemælk 4erner makeup og plejer huden og skintonic 4erner de sidste rester
af snavs samt styrker og forfrisker huden.
2x400 ml.
Kun kr. 400,- pr. sæt.

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

