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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. 

Efterårs-tilbud 

Kickstart huden e�er sommerens slitage….. Få fire behandlinger, betal for tre.  

 

Kom sommerens skader �l livs (fx solple�er, tørhed og ældningstegn), og få genskabt hudens glød og fasthed med pHformulas 

effek�ve og resultatskabende syrebehandling. 

Vi reparerer og genopbygger bl.a. huden med Re�nol, Mandelic-, Pyruvic-

Acid-, Salicylic- og Lac�c Acid.  

Du kan allerede se forandringer i din hud e-er én syrebehandling. 

Pris kr. 500,- Varighed ca. 30 min. 

 

Syret oktober�lbud:  

Få 4 x pHformula skin resurfacing behandlinger 

for kr. 1500,- 

 

Psst… Du får det bedste resultat ved at få din syre 

– kurbehandling med ca. 10 dages interval. 

Smuk hud starter med ABC 

 

Hverken i din kost eller i din hudpleje kan du undvære de tre 

essen�elle vitaminer. Og jeg er derfor super glad for, at 

pHformula har lavet en æske med de tre vitaminrige cremer i 

20 ml. størrelser.  

Med denne æske får du en unik cocktail af vitaminer, og du 

får mulighed for at opleve alle fordelene ved de tre effek�ve 

og virkningsfulde cremer.  

Den vitaminrige æske er netop landet på Smuk og Sunds hyl-

der, og jeg guider dig naturligvis �l, hvordan din hud får mest 

gavn af cremerne. 

 

Spar 20% på ABC-æsken i 

oktober. Pris kr. 668,- 

( normalpris kr. 835,-) 

Spar 20% på SOS rescue oil fra pHformula 

 

Kalenderen skriver oktober, 

og vi skal så småt �l at finde 

overfrakken frem. 

Det samme gælder for vores 

hud, der i vinterhalvåret har 

brug for ekstra nærende 

pleje og besky�else for at holde sig sund, fast og gennem-

fugtet.   

Derfor har vi valgt at fylde hylden op med SOS rescue oil 

fra pHformula. Ansigtsolien har en unik kombina�on af 

olier og ak�ve ingredienser, der forbedrer kollagenproduk-

�onen, blødgør linjer og rynker, booster gløden og giver 

synligt fastere hud. Olien �lfører sam�dig en naturlig barri-

erebesky�else og er på alle måder perfekt �l det omski-e-

lige danske vejr. 

 

Oktober�lbud: Kr.475,- (normalpris kr. 595,-) 


