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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. 

NYE HUDPLEJEVANER?  

Fundamentet for en sund hud er en ren hud.  

Med det mul	funk	onelle renseprodukt E.X.F.O. cleanse kan du lægge 

skin tonic, eksfoliering og makeup�erner på hylden og nøjes med ét pro-

dukt. 

E.X.F.O. er både mild og grundig på samme 	d, og huden e%erlades fri for 

snavs, makeup og overskydende fedt. Det parfumefri renseprodukt er bl.a. 

baseret på Lactobionic-acid, der binder fugten 	l huden uden at irritere; 

rooibos-ekstrakt, der modvirker angreb fra de frie radikaler; Papain-

enzym, der styrker hudens naturlige immunforsvar samt Vitamin B5, der 

har beroligende, fugtgivende og an	-inflammatoriske egenskaber.  

250 ml. kr. 529,- 

100 ml. kr. 259,- 

Kig forbi klinikken og få en gra�s prøve på denne fantas�ske rens. 

Forkæl dig selv i februar og marts med en  

I.N.S.T.A.N.T. Power Treatment fra pH formula 

Lø%ende, opstrammende og sammentrækkende ansigtsbe-

handling med en øjeblikkelig forbedring af hudens struktur. 

Passer 	l alle hudtyper. 

Denne behandling genskaber markant hudens glød og udstrå-

ling. Den giver en mild resurfacing og e%erlader huden gla4e-

re, klarere og blødere. Virker sammentrækkende på hudens 

struktur og porer, samt absorbere urenheder uden at �erne 

hudens naturlige fedtstof.   

                                                      Pris i februar og marts kr. 500,-  

Trænger din hud  l et FUGTBOOST? 

Så giv din hud et bad med pHformulas ul	ma	ve fugtbom-

be HYDRA! Er huden ikke velfugtet, er det nemlig ligegyl-

digt, hvilke andre ingredienser den 	lføres. 

Det kra%fulde serum indeholder en unik kombina	on af 

fugtbindende ingredienser og et innova	vt leverancesy-

stem, der gennemfugter huden i tre dimensioner, fremmer 

cellernes evne 	l at holde på fugten og booster udstrålin-

gen med øjeblikkelig virkning.   

Sælges i februar og marts 	l kr. 700,- (normalpris kr. 840,-)  


