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Lars Nielsens Vej 71, 7330 Brande, Tlf.: 40 26 14 80, E-mail: mail@smukogsund.dk, www.smukogsund.dk

Kickstart huden efter 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 ansigtsbehandlinger for kr. 1500,Psst… Du får det bedste resultat ved at få din syre – kurbehandling med ca. 10 – 14 dages interval.
Tilbud på pHformulas Bestsellere – 25% rabat i oktober.

SOS – dit ansigt vil elske denne olie - 25% rabat i oktober.

Startkit indeholdende:
Dagcreme – Post recovery 50ml.
Rens – E.X.F.O Cleanse 100ml.
Serum – A.C.T.I.V.E formula 20ml.

SOS rescue oil er en tofaset olie med en unik kombina on af
olier og naturlige ak ve ingredienser. Olien forbedrer kollagen produk onen, reducerer ﬁne linjer og rynker og virker
opstrammende. Olien giver

Pris kr. 899,(normalpris kr. 1177,-)

sam dig en naturlig barrierebesky else.
Ryst ﬂasken let, så de to
faser mikses. 3-5 dråber
påføres ansigt og hals.
Anbefales l den rig g tørre
og sensi ve hud.
Pris kr. 450,(normalpris kr. 595,-)

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

