
Diamanter er en piges 
bedste ven...
                      ...også indenfor hudpleje! 
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Behandlingen hedder Dermolis-
sage Silkpeel, og er en mild slib-
ning af overhuden. Denne slibning 
udføres med fi ne diamanter. Sam-
tidig med slibningen tilføres hu-
den et aktivt koncentreret produkt. 
Med denne behandling kan langt 
de fl este hudproblemer nemt og 
smertefrit minimeres.
Allerede efter første behandling 
opnås markant synlige resultater. 

Huden vil se yngre ud og føles 
glat og frisk. Den dybdegående 
virkning af den indslusede solution 
og den vedvarende forbedring af 
huden er dokumenteret af fl ere vi-
denskabelige undersøgelser. Seks 
til otte behandlinger anbefales for 
at opnå det mest optimale resultat, 
efterfulgt af regelmæssige opfølg-
ningsbehandlinger alt efter behov.

Hvilke hudproblemer kan behandles?
•  Aktiv akne og ar. 
•  Fedtet hud.
•  Tør hud, linjer og eksem.
•  Træt livløs hud som følge af sygdom,   
 stress og forurening.
•  Aldersbetingede forandringer.
•  Solskader og pigmentforandringer.
•  Rosacea og psoriasis.

H U D P L E J E  ·  NYHED!

Kom ind og få
yderligere 
nformation om
behandlingen
Dermolissage
Silkpeel og bestil
tid til behandling.
Der bookes tider på
demodagen efter
”først til mølle”-princippet!
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•  Træt livløs hud som følge af sygdom,   

DEMODAG

Denne dag er der mulighed for at få den første
behandling af Kari Grønbo, uddannet kosmetolog

og specialuddannet Dermolissage Silkpeel-behandler.

Tidsbestilling nødvendig!

DEMOPRIS
Normalpris kr. 650,-

1 behandling

Normalpris kr. 3.250,-

6 behandlinger

•  Rosacea og psoriasis.

”først til mølle”-princippet!”først til mølle”-princippet!”først til mølle”-princippet!”først til mølle”-princippet!

behandling af Kari Grønbo, uddannet kosmetolog
og specialuddannet Dermolissage Silkpeel-behandler.

Normalpris kr. 650,-

1 behandling

6 behandlinger

Tilbuddet på
1 behandling gælder

kun denne dag.

Tilbuddet på
6 behandlinger gælder

ved bestilling på
demodagen. DEMOPRIS


