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Lars Nielsens Vej 71, 7330 Brande, Tlf.: 40 26 14 80, E-mail: mail@smukogsund.dk, www.smukogsund.dk 

 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. 

Velkommen til 2019 

Kalenderen skriver januar og det er på høje �d at finde den varme og besky�ende overfrakke frem.  

Det samme gælder for vores hud, der i vinterhalvåret har brug for ekstra nærende pleje og besky�else for at holde sig 

sund, fast og gennemfugtet. 

 

Derudover er et af de vig�gste aspekter i en 

sund hud barrierefunk�onen. pHformulas 

røde SOS-produkter har fokus på at besky�e 

og genopre�e hudens barrierefunk�on. Er 

barrierefunk�onen i ubalance kan det medfø-

re sensi�v hud, udtørring og for �dlig æld-

ning.  

Få dråber er nok. 

 

pHformulas to-fasede ansigtsolie 

”SOS Rescue Oil” forbedrer  

kollagenproduk�onen, booster 

gløden, reducerer rynker,  

opstrammer, fugter og giver 

en naturlig barrierebesky�else.  
 

 

SOS – nyhed �l ekstrem tør og følsom hud. 

 

Nu lanceres endnu et medlem af 

den populære hudplejeserie – 

nemlig den hudreparerende ”SOS 

Repair Cream”, der besky�er hu-

den mod fug�ab og har salvelig-

nende egenskaber.  

Den helende creme kan bruges i 

hele ansigtet, eller som lokal be-

handling af ekstra tørre, udsa�e 

og ru områder.  

 

SOS Eye Rescue – den lille mul�taskende frelser �l træ�e øjne. 

 

Denne silkebløde øjencreme indeholder et unikt pep�dekompleks der 

reducerer linjer, rynker, hævelser og mørke rande.  

Øjencremen har desuden en let, cremet og silkeblød konsistens. Men 

det mest geniale ved SOS øjencremen er nok den lysreflekterende for-

mel, der highlighter og øjeblikkelig giver øjenomgivelserne den smukke-

ste glød og udstråling.  

 Pris kr. 635,- 

Pris kr. 595,- 

Pris kr. 359,- 


