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Husk øjencremen
Det er omkring dine øjne, at du først ser tegnene på, at du bliver ældre, for her er hudens besky ende lag meget tyndere end
resten af huden. Så det er gangske naturligt, at det er her, kragetæerne og poserne dukker op. Tynd og tør hud er le ere at lave
rynker i. Men forkæler du huden med masser af fugt, bliver de sværere at se.
Sådan bruger du din øjencreme:
Dup forsig!gt din øjencreme på cirka en cen!meter under øjnene og op langs brynbenene. Øjencremen klarer selv den sidste vej
op mod øjet.
Spar 20 % på øjencremer i April måned.
E.Y.E. recovery, 20 ml fra pHformula
En mul!funk!onel øjencreme beriget
med et pep!de kompleks, som reducerer ﬁne linjer og rynker samt mørke
rande og hævelser.
Ønskes en opstrammende og lø5ende
eﬀekt, påføres den lige under brystbenet.
Kan anbefales !l alle hudtyper.

SOS eye rescue, 15 ml fra pHformula

Pris i april måned kr. 460,- (normalpris kr. 575,-)

reﬂekterende formel highlighter og giver øjeblikkelig glød !l

SOS eye rescue indeholder
lige som E.Y.E. recovery
øjencremen et unikt pep!dekompleks, der reducerer
ﬁne linjer, rynker, hævelser
og mørke rande. Øjencremen har en let, cremet og silkeblød konsistens og er rig på
ceramider, der fugter og forbedrer hudens elas!citet. En lysøjenomgivelserne. Kan anbefales !l alle hudtyper og er speciel god !l mørke rande under øjnene pga den lysreﬂekterende highlighter.
Pris i april måned kr. 500,- (normalpris kr. 635,-)

April måneds pHformula behandling – FORÅRSFRISK.
Giv din hud et wakeup-call med denne måneds nye pHformula-behandling!
Vil du gå foråret i møde med sund glød og fornyet udstråling, så prøv
ansigtsbehandlingen ’FORÅRSFRISK’.
Behandlingen !lfører huden nogle af pHformulas mest ak!ve, fugtgivende og
mul!funk!onelle ingredienser, der Derner grå, træt og glansløs hud, og e5erlader den mere ensartet og med et klart og friskt look.
Den opfriskende behandlingen koster 650 kr. og inkluderer boostende
massage af hænder og ansigt.

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

