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Foråret er lige om hjørnet…….
…… men synes du, at din hud stadig virker vintertræt, så kunne dee hjemme-program være noget for dig.
Sæet kan anvendes l alle hudtyper – selv den sarte hud og måske især perfekt l dig der gerne vil gøre
noget godt for din hud, men ikke har d l at komme l ansigtsbehandlinger.
Skin Renewing Peeling Kit – 3 ugers peeling program.

Ganeau har udviklet et 3 ugers peeling program. Peeling kiet består af 3 komplementære produkter, der
fremmer ”en ny hud”. Inspiraonen l Ganeau’s peeling hentes fra dermatologiske procedurer, der gør det
muligt at genskabe en ﬂot, klar udstråling i huden, udglae overﬂaden og samdig minimere lsynekomsten
af ældningstegn.
Step 1.
Første produkt i denne behandling er en peeling
maske, der yder en sikker og eﬀekv peeling, der
involverer helt op l 4-5 cellelag.
Step2.
Andet produkt er et serum der smulerer
cellefornyelsen og beroliger huden.
Step 3.
Tredje produkt er en dagcreme med SPF 15. Den
yder ikke kun beskyelse imod UV stråler, men
har også en let peelende virkning og en
beroligende eﬀekt. Takket være cremens
indhold af forskellige vitaminer virker den
smulerende på cellefornyelsen,
fugtplejende og nærende.
Sæet sælges i marts måned l kun kr. 699,- (normal pris kr. 900,-)

Gavekort:

Åbningstider for behandlinger:
Mandag:

10.00 - 18.00

Tirsdag:

12.00 - 20.00

Torsdag kl. 16.00 – 18.00:

og/eller produkter.

Onsdag:

10.00 - 18.00

Åben for vejledning og

Et gavekort er en dejlig gave til

Torsdag:

12.00 - 16.00

salg af gavekort og

forkælelse, afslapning og velvære i en

Fredag:

10.00 - 16.00

produkter.

ofte travl hverdag.

Du kan købe et gavekort til behandlinger

Gavekort kan bestilles pr.
telefon og sms: 40261480 eller
mail@smukogsund.dk

