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 Gavekort: 
Du kan købe et gavekort til behandlinger 

og/eller produkter.  

Et gavekort er en dejlig gave til forkælelse, 

afslapning og velvære i en ofte travl 

hverdag. 

Gavekort kan bestilles pr. telefon 

og sms: 40261480 eller 

mail@smukogsund.dk  

 

Åbningstider for behandlinger: 

Efter aftale. 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og  

produkter. 

Ny hud - uden kirurgi.  

Jeg vil hermed præsentere Jer for pHformulas fantas�ske M.E.S.O behandlinger.  

Jeg har e�erhånden lavet en del af disse behandlinger og mine kunder er meget 

begejstrede for både behandlingerne og ikke mindst resultaterne.  

pH-formula M.E.S.O skinresurfacing behandling. 

Er en behandling, der kombinerer mikro needling med 

skin resurfacing. 

M.E.S.O Skin resurfacing anbefales �l: 

-fine linier/rynker 

-ar 

-store porer 

-slap hud 

-hyperpigmentering.  

Hvordan fungerer M.E.S.O skin resurfacing? 

Med mikro needling (en lille rulle med bi)esmå nåle) laves der små huller i huden, som s�mulerer hudens egne selvreparerende 

mekanismer, hvore�er huden straks begynder at producere ekstra kollagen.  

For at øge og forstærke resultatet bruges de små huller, som laves i huden, �l at indsluse skin resurfacing-syrer i dybden, og en 

opbygning samt s�mulering af huden begynder indefra og ud.  

pHformula har et udvalg af skinresurfacing syrer, som vælges alt e�er, hvilket resultat man ønsker.  

Huden får genskabt sin glød, bliver fast og glat samt mæ)et med fugt. 

Ved den intensive behandling kan opleves rødme og svie, hvilket dog hur�gt a�ager. Der kan dog forekomme let afskalning,  

tørhed og rødme i dagene e�er behandling. 

Pris pr. behandling kr. 600,- Denne behandling kræver �lkøb af 

din personlige M.E.S.O. device ruller (lille rulle med bi)esmå  

nåle), pris kr. 300,- (kan bruges �l 12 behandlinger). 

 

Intensivt forløb med 2 ugers interval: 

3 behandlinger: kr. 1.600,- + kr. 300,- �l M.E.S.O. device rulleren. 

6 behandlinger: kr. 3.000,- + kr. 300,- �l M.E.S.O. device rulleren.  


