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N YH EDS BREV
Smuk og Sund, v/Lisbeth Holm Pedersen
Lars Nielsens Vej 71, 7330 Brande, Tlf.: 40 26 14 80, E-mail: mail@smukogsund.dk, www.smukogsund.dk

Er du sommerklar?
Sommeren skulle være lige rundt om hjørnet –
og jeg kan næsten ikke vente.
Her kommer lige et par skønheds råd fra Smuk og Sund:
•

Har du husket at købe solcremer – Smuk og Smuk har både l ansigt og krop
- og de fedter ikke.

•

Fjern de døde hudceller på både krop og ansigt - og få en ﬂo ere kulør.
Prøv en enzympeeling l ansigtet fra Guinot og mærk forskellen.
Pris 315 kr.

•

Husk at besky e læberne i solen – Guinot har en lækker læbebalm med faktor 20
l 120 kr.

•

Fugt, Fugt, Fugt – ski- l en mere vandholdig fugtcreme i sommervarmen fx fra
Guinot l 300 kr.

•

Solskinspudder l kinderne gør underværker på en solbrun hud.
Fra Lily Lolo l 300 kr.

•

Smuk og Sund har et stort udvalg af de ﬂo e holdbare neglelakker fra Vinylux l
125 kr.

•

Lader kuløren vente på sig, så har pH formula en farvet dagcreme med faktor 30
l 340 kr.

•

Forkæl kroppen og ikke mindst sommerbenene med en fed2ri olie fra -417 l
200 kr.

Køb produkter for min. 500 kr. inden ferien og jeg
giver dig en rensemælk og skintonic i rejsestørrelse
(100 ml) gras med.
Klinikken holder sommerferie lukket i uge
28, 29, 30 og 31.
Åbningstider for behandlinger:

Gavekort:

Efter aftale.

Du kan købe et gavekort til behandlinger
og/eller produkter.
Et gavekort er en dejlig gave til forkælelse,

Torsdag kl. 16.00 – 18.00:

afslapning og velvære i en ofte travl

Åben for vejledning og

hverdag.

salg af gavekort og

Gavekort kan bestilles pr. telefon

produkter.

og sms: 40261480 eller
mail@smukogsund.dk

