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Ole Henriksen har mere end 40 års hudplejeekspertise bag sig, og han har igennem årene behandlet alle slags
hudproblemer. I denne bog tager han nu dig ved hånden og gør dig til din egen hudplejeekspert.

 

Uanset om du har tør, sart, uren hud, rosacea, akne, eller tidens tand har sat sine spor i dit ansigt, får du Ole
Henriksens insidertips til, hvordan du kan komme problemerne til livs og opleve den fantastiske forvandling.
Følger du rådene vil belønningen for dit engagement være en smuk hud, og du vil kunne opnå en glød, der

stråler af sundhed.

 

Men du skal vide, at perfekt hud ikke kun drejer sig om hudpleje. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at
stråle indefra. At spise den rigtige mad og ikke mindst at glæde sig over livet, mens du lever det. Smil kærligt

til dig selv i spejlet  - nu begynder din forvandling.
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