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 Gavekort: 
Du kan købe et gavekort til behandlinger 

og/eller produkter.  

Et gavekort er en dejlig gave til forkælelse, 

afslapning og velvære i en ofte travl 

hverdag. 

Gavekort kan bestilles pr. telefon 

og sms: 40261480 eller 

mail@smukogsund.dk  

 

Åbningstider for behandlinger: 

Efter aftale. 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og  

produkter. 

Forårstilbud fra pHformula 

Instant Summer Glow anno 2016 – ansigtsbehandling fra pHformula. 

En fantas�sk lækker behandling med skøn massage af ansigt, 

skuldre og nakke. Huden præsenteres for en bred vi�e af 

ak�ve ingredienser såsom vitamin A, hyaluronsyre og ak�vt 

kul fra kokosnød, der i synergi skaber øjeblikkelige synlige 

resultater. Behandlingen afgi�er hudens væv og vil �llige 

fugte, give glød og energi, forfine hudens struktur samt ud-

gla$e linjer og rynker.  

 

 

 

Behandlingen yder førstehjælp �l vintertræt hud og kan varmt 

anbefales �l alle hudtyper. Er bestemt en oplevelse værd.  

Pris i maj og juni kr. 550,-  

Sund solbesky else som giver ansigtet masser af glød. 

Denne mul�funk�onelle C.C creme SPF 30+ fra pHformula giver en ensartet teint 

samt en bredspektret solbesky$else. C.C.-cremen er blandt andet designet �l at 

dække rødme og give en ensartet hudfarve, hvilket giver glød og fremmer hudens 

sunde udseende.  

50 ml. kr. 319,-  
(ved køb af C.C cremen i maj måned, får du en gra�s læbebalm fra Guinot med – værdi kr. 125,-) 

Verdens bedste rens! 

Det er hvad mine kunder kalder den ☺. 

E.X.F.O cleanse fra pHformula er en mild og arbejdssom parfumefri rensemælk. 

Renseproduktet er let exfolierende uden korn og kan anbefales �l alle hudtyper. Et 

5-i-1 produkt, da den både kan bruges som rens, tonic, peeling, øjenmakeup:erner 

og maske – et absolut musthave.  

 

100 ml. kr. 259,-      250 ml. kr. 510,-  
(ved køb af rensen i maj måned, får du en gra�s læbebalm fra Guinot med – værdi kr. 125,-) 


