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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. 

Skønne nyheder 

Jeg er netop hjemvendt fra et rig�g spændende pHformula kursus. Og igen, med en masse skønne nyheder som jeg her vil dele 

med jer.  

Strål om kap med julelysene…. 

Drømmer du om en fornyet, lysende og energifyldt hud, 

men mangler du �den og måske økonomien �l de  

professionelle behandlinger, så kunne pHformulas nye  

vitaminkit måske være noget for dig. Ki"et er et M.E.S.O 

resurfacint-kit �l hjemmebrug og indeholder pHformulas 

nye korrigerede VITA C serum, 24H VITA creme med  

overlegne an�age egenskaber og en meso-rulle �l  

hjemmebrug. 

Den vitaminrige gaveæske koster kr. 1749,- 

Jule�d er gave�d, og igen i år kan du forkæle dig selv, din mor, 

søster eller veninde med en lækker julegave fra pHformula.  

I år består julegaven af en eksklusiv toile"aske og pHformulas tre 

bestsellere:  Den uundværlige E.X.F.O cleanse, den revolu�one-

rende ansigtsolie SOS rescue oil og den effek�ve øjencreme E.Y.E 

recovery. 

Når du køber denne 

toile"aske sparer 

du 25% på de tre 

resultatskabende 

musthaves.  

Prisen er Kr. 1068,-  

Månedens ansigtsbehandling med gra�s avanceret hals 

behandling.  - kr. 550,- 

pHformulas 365 – Signatur ansigtsbehandling.  

Behandlingen som både fokuserer på velvære og resul-

tater skræddersyes eAer behov. Behandlingen består af 

dobbelt afrens, exfoliering, dybderens, massage, maske, 

serummer, creme og vejledning. 

I denne måned vil du i denne behandling blive forkælet 

med en gra�s avanceret hals og decollete behandling. 

Ved denne unikke behandling arbejdes der på at gen-

skabe vævet på hals og decollte. Huden vil få en mere 

ensartet struktur og vævet på halsen vil føles løAes og 

strammet. (værdi kr. 329,-) 


