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PHformula er blevet nomineret l Danish Beauty Award
under kategorien Årets Innovaon.
Har du også lyst l at se hvad pHformula kan gøre for din hud, har du nu
mulighed for at købe en start pakke, der indeholder alt det du skal bruge
l daglig pleje af huden.
Der er 4 startpakker at vælge imellem, som giver målre et og eﬀekv
behandling af følgende ”problemakker”:
•

An-age – Moden og ældet hud. Begyndende linjer og rynker.

•

Hyperpigmentering - Pigmentskjolder forårsaget af soldyrkelse,
hormonelle forandringer.

•

Acne – Uren og fedtet hud. Grove ”åbne porer”.

•

Kronisk rødme – karsprængninger, hud der er disponeret for
rosacea.

Pris for startpakke der indeholder 5 produkter er fra kr. 1450,Produkterne fra pHformula er baseret på teknologien fra den regenerave medicin og har en sammensætning af frugtsyrer og
vitaminsyrer som resulterer i en yderst speciﬁk og akv virkning.

Maj lbud - 20% rabat på øjen- og halscremerne fra pHformula:
Øjencreme – reducerer rynker, mørke rande og hævelser.
Bruges morgen og a1en.

Halscreme – lø1er, opstrammer og udgla er vævet på
halsen. Forbedrer strukturen og elasciteten.
Bruges morgen og a1en.

Tilbudspris kr. 428,- (normal pris kr. 535,-)
Tilbudspris kr. 440,- (normal pris kr. 550,-)

pHformula anbefales af Aros Privathospital.

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 forkælelse,

Torsdag:

12.00 - 16.00

salg af gavekort og pro-

afslapning og velvære i en ofte travl

Fredag:

10.00 - 14.00

dukter.

hverdag.

Du kan købe et gavekort til behandlinger

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

