BEAUTÉ PACIFIQUE
AMBULATORIET
HUDDIAGNOSTIK & KOSMETISK BEHANDLING
-her reparerer vi huden

Nyhedsbrev
Marts 2013

MÅNEDENS TILBUD
Vi er i forårs-humør og tilbyder lige nu vores dybderensende ansigtsbehandling til kun 1000 kr.
Normalpris kr. 1500.
Tilbuddet gælder frem til den 30. April.
Dybderensende ansigtsbehandling (varighed ca. 1 ½ time)
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi begynder med at afrense din hud, så huden til de efterfølgende plejeprodukter
Dernæst bruger vi en skubbemaske for at løsne døde hudceller
Vi lægger en eller to masker, der er afstemt til at passe til din huds behov
Dybdegående udrensning/ evt. damp behandling
I den luksuriøse ansigtsbehandling bruger vi den helt særlige DermaSweep,
som er en dybdegående behandling, der peeler huden for efterfølgende at indsluse produkt tilpasset den enkeltes hud
Ansigtsmassage
Afrensning af huden på ny, så den forberedes bedst muligt til efterfølgende plejeprodukter
Ansigtsbehandlingen afsluttes med rød diode lys, som er beroligende og kan fremskynde regenereringen af collagen

Ring til Ambulatoriet på 98 57 21 00 for at bestille tid.

DET SKER PÅ AMBULATORIET I MARTS
Torsdag den 21. marts havde vi besøg af et kamerahold fra DK4,
i forbindelse med et indslag om Ambulatoriet.
I indslaget følger vi blandt andet Ambulatoriets to sygeplejersker
Ninna og Rikke og vi ser, hvordan flere af Ambulatoriets patienter
bliver hjulpet af vores hudlæge Carsten Sauer Mikkelsen.
Vi er rigtig spændte på optagelserne og glæder os til at se det
endelige resultat.

VIND A-VITAMIN ØJENCREME PÅ PUMPE
værdi kr. 235

I denne måned sætter vi en A-vitamin Øjencreme på pumpe på højkant.
Alt du skal gøre for at få fingrene i denne øjencreme er at svare på et enkelt spørgsmål:
Hvad hedder hudlægen, der skal optages til DK4 på Ambulatoriet i marts?
SEND DIT SVAR I EN EMAIL TIL
ninna@beaute-pacifique.com med svaret i emnefeltet og dine kontaktoplysninger i selve mailen.
Vi skal have dit svar senest søndag d. 31.3.2013. Vinderen bliver udtrukket tirsdag d. 2.4.2013
og får direkte besked.

Om A-vitamin Øjencreme

Vores populære øjencreme i krukke kommer nu også på pumpe og cremen har de fordele at den mindsker mørke rande og
forebygger aldersforandringer. Den gør tynd og transparent hud tykkere og mindre gennemsigtig. Cremen skal anvendes hver
anden dag i de første par uger for at vænne øjenomgivelserne til A-vitaminerne og undgå, at der opstår rødme.

AFMELD NYHEDSBREV

Ønsker du ikke længere at modtage Ambulatoriets nyhedsbrev, send da en mail til Ninna Hjardemaal på
ninna@beaute-pacifique.com
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