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Vinterfavoritter
Styrk Barrieren og skab ro og balance.
Barrierefunk onen er et af de vig gste aspekter i en sund hud. Er der styr på din huds barrierefunk on kan symptomer på sart og sensi v hud forsvinde. Alle former for sart hud kan bekæmpes med de re e ingredienser. Ingredienser
der kan skabe ro og balance, "erne eventuelle inﬂamma oner og genopre e barrierefunk onen, så hudens sundhed
og modstandskra$ genskabes.
De nedenstående gaveæsker er alle perfekte vinterfavori er og kan bruges af alle.
Se ﬂere gaveæsker på www.smukogsund.dk.
Gaveæske 2 - Spar 25%
Gaveæske 2 indeholder tre favori er l sund hud.
Den mul funk onelle musthave rens E.X.F.O cleanse, den genskabende
vitamincreme med unikke fugtgivende egenskaber VITA B3, samt den
beroligende og styrkende over-night maske VITA B3.
Du sparer 25% og får en lækker toile aske med gra s.
Tilbudspris kr. 827,- (normalpris kr. 1.103,-)
Gaveæske 5 - Spar 25%
Gaveæske 5 indeholder tre plejende besky ende og
fugtgivende favori er.
Den mul funk onelle musthave rens E.X.F.O Cleanse
og 24 mers cremen P.O.S.T recovery.

Gaveæske 6 - Spar 25%
Gaveæske 6 indeholder ﬁre essen elle produkter, der
skaber ro og balance i huden, bekæmper sart hud, "erner inﬂamma oner, gennemfugter, reparerer barrierefunk onen og genskaber hudens sundhed.

Tilbudspris kr. 628,(normalpris kr. 973,-)

Tilbudspris kr. 1.294,- (normalpris kr. 1.726,-)

PSST… den mul taskende
læbebalsam SOS lip rescue
får du med gra s.

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

