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Selvbruner
Det har været en lang og dejlig sensommer og hvis du er heldig, har du brugt en del af den l at opbygge en dejlig kulør. Og vil du gerne have sommerkuløren l at vare ved, er en selvbruner creme, måske noget for dig.
Guinot har nogle skønne produkter der forlænger sommerkuløren for dig:

Self-tanning for face

Hydra Bronze Body
Moisturizing lo on

Fugtplejende og eﬀek v
selvbruner l ansigtet.
Cremen giver en skøn farve,
fugt og e&erlader huden
blød.

Selvbruner l kroppen – let at
påføre og e&erlader huden
gylden, fugtet og velplejet.
200 ml. Kr. 280,-

50 ml. Kr. 310,-

Gode råd ved brug af selvbrunere:
Huile Miriﬁc Gold
Fugtgivende tør olie med
guld eﬀekt.
50 ml. Kr. 310,-

•

Opnå bedste resultat ved at
exfoliere huden først.

•

Påføres på helt ren hud.

•

Læg et tyndt lag på.

•

Vask hænderne grundigt e&er
påføring.

Månedens behandling - Beaute Neuve.
Guinots milde frugtsyre behandling med dobbelt peeling er en yderst
eﬀek v e&erårsrengøring af dit ansigt baseret på frugtsyre og C-vitamin.
En behandling med frugtsyre, løsner de gamle celler, så huden igen kan
ånde. Cellefornyelsen accelereres og dit ansigt får mere udstråling.
Behandlingen består af afrens, dobbelt peeling, skøn massage i genopbyggende serum, special maske og dag- og øjencreme.
Pris kr. 450,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

