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Make Up Factory
Jeg vil præsentere jer for min nye makeup serie fra Make Up Factory.
Produkterne fra Make up Factory forhandles i mere end 40 lande verden over. Serien kendetegnes ved, at have yderst professionelle produkter af særlig høj kvalitet. Produkterne ﬁndes i et ﬂot og enkelt design og er økonomisk $lgængelig for enhver.
Produkter fra Make up Factory er dermatologisk testet og $lpasset alle
hudtyper. Omfa&ende eksper$se og streng kvalitetskontrol sikrer, at
hvert produkt opfylder alle interna$onale krav.
Make up Factory er imod dyreforsøg og foretager derfor ingen kontrol
af kosme$ske produkter på dyr.
Med sine paraben- og parfume-fri produkter opfylder Make up Factory
ønskerne fra kvinder med krævende og følsom hud.
Priserne er som sagt meget fornu)ige: Læbes$) kr. 129,-. Øjenskygge kr. 159,- Mascara kr. 139,-. Blush kr. 129,Hvorfor bruge natcreme?
De processer som ﬁnder sted i huden om na&en, adskiller sig fra det
som sker i huden om dagen. Om dagen er hudens forsvarsmekanismer ak$ve, mens om na&en er hudens primære opgave at genopbygge sig selv. Cellefornyelsen er på sit højeste om na&en og huden
skiller sig af med gamle hudceller.
Ved at anvende en natcreme med ingredienser som tager højde for
den genopbyggelse som sker, vil huden hur$gere gendanne sin vitalitet. Fordi formuleringen af en natcreme er anderledes end en dagcreme vil der $t kunne $lsæ&es højere koncentra$oner af de ak$ve
ingredienser i en natcreme.
September lbud:
Night Logic fra Guinot
50 ml. pris kr. 540,(normalpris kr. 640,-)

Skru den lbage!
Hals og decollete
er et af de steder
hvor aldring først
ses – så husk hals
og decollte i din
daglige plejeru$ne.
Halsen er den
o)est oversete
del af vores krop
og ansigt og
mange er i tvivl
om, hvordan huden på halsen skal behandles. Halsen skal behandles som du behandler dit ansigt, dog
skal du vide, at huden på halsen ikke indeholder så
mange talgkirtler som i ansigtet og derfor skal huden behandles som var den tør. Derfor er det vig$gt
at bruge en creme som specielt er frems$llet $l
huden på halsen og decollete.
September lbud:
Longue Vie Decollete fra Guinot 50 ml.
Pris kr. 450,- (normalpris kr. 550,-)

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

