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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. 

Vinterens vigtigste skønhedspleje: NØDHJÆLP TIL VINTERTØR HUD  

Kulde og omskielige temperaturer er hård kost for den sarte og udsa�e ansigtshud.  

Et af de vig�gste aspekter �l en sund og stærk hud – også om vinteren – er dit plejeprodukts barriere-

funk�on.  

SOS rescue cream fra pHformula er en nærende creme �l tør- eller meget sensi�v hud. Cremen skaber 

en besky�ende hinde på hudens overflade, der �llader huden at ånde, men som stadig sikrer en ideel 

besky�else mod udefrakommende faktorer som kulde og forurening. Nødhjælpscremen fra pHformula 

modvirker desuden alderstegn. Vi anbefaler, at du bruger cremen både morgen og aen i ansigtet og på 

halsen. Cremen er også en must have �l løbeturen, skiferien eller som besky�else af vintertørre læber. 

Kig forbi klinikken og få en prøve med hjem.  

 En tube med 50 ml. nødhjælp �l vintertør hud koster kr. 429,-  

SOS rescue oil er en tofaset olie med en unik 

kombina�on af olier og naturlige ak�ve in-

gredienser, der nærer og genopbygger uden 

at fedte og lukke hudens porer. Olien for-

bedrer kollagen produk�onen, reducerer 

fine linjer og rynker samt virker opstram-

mende. Og den naturlige barrierebesky�else 

gør desuden olien perfekt �l det omskielige 

danske vejr. Ryst flasken let, så de to faser 

mikses. 3-5 dråber påfører ansigt og hals. 

Kan anvendes både morgen og/eller aen. 

 En flaske med 30 ml mirakelolie koster kr. 595,-  

Lidt skriverier fra pressen 

EN PHFORMULA HYLDEST: 

"Jeg begyndte først for tre år siden at gøre noget 

ved min hudpleje. Jeg prøvede pHformula frugtsy-

rebehandlinger hos Lillian i Take Care i Hellerup. 

Hun skrællede fem-� år af min hud. Jeg har stort 

set ingen rynker i panden, og det er hendes fortje-

neste og pHformula. Jeg har fået kastet mange pro-

dukter i nakken, men pHformula er det perfekte 

match �l min hud".  

 

Citat: Lina Rafn // GO Beauty december/januar 

Husk, at du med pHformula al"d får: 

1. Maksimale doser ak�ve ingredienser �lladt uden recept. 

2. Produkter uden parabener, farvestoffer og lanolin. 

3. Enkle produkter, der er nemme at bruge og kombinere.  

4. Farmaceu�ske indholdsstoffer.  

5. Resultater, der kan konkurrere med kirurgiske indgreb. 


