Opsigtsvækkende aftersun-behandling – hvis du er til
pænere hud?
Vi har fået så meget sol og sommer, at det ikke bare er græsset, der har fået
for meget. Uanset hvor godt du har været beskyttet, så stol på at også din
hud har fået en mængde, der retfærdiggør et effektivt – og heldigvis også
afslappende – eftersyn:
• For huden skal igen gøres blød og smidig.
• Lad den få et professionelt eftersyn, når det gælder produkter og
rutiner.
• Ofte ser vi, at huden tørster efter sit normale fugtniveau, ligesom den
kan være en anelse stresset pga. de ustabile (ældende) iltmolekyler,
der følger med meget sol
pHformula har skræddersyet en aftersun(d)-behandling, som ikke bare
forlænger sommergløden, men også giver et friskt og sundt udseende ved at
reparere solskader, smidiggøre og gennemfugte huden i dybden.

Prisen for vores aftersun behandling er 695 kr. og varer i 60 minutter.
I behandlingen indgår bl.a. SP Complex med dens hudfornyende og let
peelende virkning plus afstressende massage i en risklids-rig massageoliecreme, der booster huden med vitaminer, næring og beskyttende
antioxidanter. Afslutningsvis får du en glow ampul samt Peptide maske.

Personale – alt du skal vide

• Ana er ny i vores team og er uddannet Cidescokosmetolog. Hun er ikke bare godt og behageligt
selskab, men også fagligt ekstremt dygtig til voks,
sugaring, ansigtsbehandlinger og massage
generelt.

•
Isabella er et kendt ansigt i huset. Hun har længe
været vores uundværlige blæksprutte, men nu er hun elev
hos os. Isabella er allerede uddannet i Shellac og sugaring,
og du sparer 25% på alle behandlinger hos hende.

• Lene er desværre stoppet, da hendes skole plan fra 8-16 mandag til
fredag ikke efterlader tid til at kunne arbejde i klinikken.

• Maja har været i klinikken i 3 måneder, og er uddannet
Cidesco-kosmetolog med 5 års solid erfaring fra en
anerkendt klinik i København. Hun er ekstraordinær
dygtig, når det gælder hårfjerning, manicure og
pedicure. Derudover er hun intet mindre end über
ekspert på spray tan.

Husk ekstra-behandlingerne
Mange booker behandlinger online og skriver i kommentarfeltet, at der også
skal farves vipper eller vokses ben. Husk at booke tiden særskilt til de ekstra
behandlinger. På den måde får vi afsat tiden, og du sikrer dig, at vi får løst
det, du ønsker.
Vi ses forhåbentlig snart.
Kærlig hilsen Maria & team
Marias Hudplejeklinik

