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Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Behandlingar årets julklapp!

...varför inte dig själv
Nyhet!
Madonna-
behandling

Ord. pris 995:-

Oxygenmaskinen från Intraceuticals 
ger en unik behandling med 
omedelbar effekt och verkan.

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud
• Ökar hudens förmåga att binda fukt
• Reducerar fina linjer
• Uppstramande
• Reducerar rodnad (erytem)

SPA-behandling
Ord. pris 845:-

Julklassikern!

Klassisk
ansikts-
behandling
• Rengöring • Peeling • Portömning • Brynplock
• Avslappnande massage  • Samt mask och dagkräm

• Helkroppspeeling 
• Massagebad där vi samtidigt 
  bjuder på något gott att förtära
• Helkroppsmassage 
• Ansiktsmask och dagkräm

Ord. pris 475:-

120 min.

75 min.

Klassisk massage 395:-
Ord. pris. 500:-

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen (bakom Garn & Textil)     www.friskhud.nu

90 min.

Gulli Hreidarsdottir fortsätter att göra samma sak som 
hon alltid har gjort. Fast lite annorlunda. För henne 
handlar yrket som fastighetsmäklare om att förmedla
hem och inte objekt. Det är egentligen en ganska viktig
skillnad. När ni ska till att byta boende kommer ni att
känna av hennes omsorg för att ge så trygg och bra service
som möjligt. För Gulli tror på att finnas tillhands i alla
steg i processen.

Gulli är en av Ales mest kunniga och erfarna mäklare. 
Det blir så när man har verkat här sedan 1989. Hon vet 
vad som säljer, till vem och för hur mycket. Det som gjort 
att Gulli fortfarande tycker att det är det bästa jobbet för 
henne är att hon hjälper människor att hitta hem som 
passar dem. Det är något som ni ska dra fördel av när ni
vill byta bostad.

Vill ni prata boende med Gulli på GHs Mäklarbyrå, 
ring 0303-74 91 05. 

Samma fast annorlunda

Furuskogsvägen 1, 446 32 Älvängen
Tel: 0303-74 91 05, 0706-59 05 01

www.ghsmaklarbyra.se
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