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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 julegave idéer 

Unik an�-age �l øjne, hals og décollete.  

Denne julegave består af pHformulas tre unikke mul�funk�onelle 

produkter (E.Y.E. recovery, N.E.C.K. recovery og P.O.W.E.R. essence 

tonic) der booster ansigt, øjne samt den sarte hud på hals og décol-

leté.  

Huden får et markant lø-, bliver synligt fastere, gennemfugtet og 

får den smukkeste glød.  

Du sparer 25% på produkterne og får en eksklusiv toile1aske med 

GRATIS.  

Pris kr. 1200,- (normalpris kr. 1623,-)  

Køb Guinots Hydrazone fug�ghedscreme som passer �l alle 

hudtyper.  

Cremen binder fugten varigt i huden, sikrer permanent 

fug<lførsel i dybden og gør huden fløjsag�g og blød.  

Cremen leveres i en flot gra�s rød toile1aske, hvori der også 

er en gra�s lille fugtserum og fug�ghedsmaske.   

Pris kr. 500,-  

Denne gaveæske indeholder pHformulas SOS rescue 

creme, som er en barrierecreme �l tør og meget sensi�v 

hud. Cremen skaber et besky1ende skjold på hudens over-

flade og sikrer ideel besky1else �l tør og vindblæst hud.  

Derudover indeholder æsken også SOS eye rescue, som 

indeholder et unikt pep�dekompleks, der reducerer fine 

linjer, rynker hævelser og mørke rande.  

Du sparer 25% på produkterne.  

Pris kr. 825,- ( normalpris kr. 1100,-)  

Se på  

www.smukogsund.dk  

for flere skønne gaveidéer 

Køb Guinots Hydrasensi�ve ansigtscreme, som er 

den perfekte vintercreme �l sart hud. Cremen lin-

drer fornemmelsen af sarthed, rødmen og irrita�on 

og genopbygger hudens forsvar.   

Få en gra�s Guinot læbebalm �l en værdi af kr. 140,- 

ved køb af denne æske.  

Pris kr. 390,- (værdi kr. 530,-)  


