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 Gavekort: 
Du kan købe et gavekort til behandlinger 

og/eller produkter.  

Et gavekort er en dejlig gave til forkælelse, 

afslapning og velvære i en ofte travl 

hverdag. 

Gavekort kan bestilles pr. telefon 

og sms: 40261480 eller 

mail@smukogsund.dk  

 

Åbningstider for behandlinger: 

Efter aftale. 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og  

produkter. 

Mineral Foundaon SPF 15:  

Finmalet mineral founda�on med SPF 15, der smelter ind i hu-

den uden besvær og giver dækkeevne, der opbygges e er øn-

ske. Lavet af naturlige ingredienser der sikrer, at huden holdes 

ren og sund, hvilket minimerer urenheder. Produktet føles let på 

huden og giver den mulighed for at ånde.  

Pris kr. 240,- (normalpris kr. 300,-)  

Lily Lolo gør det igen 

Jeg vil gerne dele denne fantas�ske nyhed med dig. Lily Lolo vandt BEST MAKE-UP kategori i  

Natural Health Beauty Awards 2016.  

Lily Lolos produkter er lavet af de reneste mineraler og alle ingredienser er 100% naturlige. Der-

udover indeholder de masser af plejende og besky:ende ingredienser. Sig farvel �l tung, mat og 

ujævn hud og hop med på frem�dens bølge med Lily Lolo, der er bygget på den sidste nye tekno-

logi indenfor mineral makeup.  

20% på Lily Lolo i april.  

Smuk og Sund vil selvfølgelig gerne fejre denne fantas�ske kåring og vil i april have 20% på alle Lily Lolos produkter.  

Mineral Concealer og Corrector:  

Mineral Concealer giver en kra igere dække 

end Mineral founda�on, hvilket er perfekt �l 

at skjule urenheder, mørke rande, rosacea 

etc. De specielt formulerede Correctors  

bruges �l, at skjule røde og lilla toner, som 

ved ekstrem rødme og meget mørke rande.  

Pris kr. 160,- (normalpris kr. 200,-)  

April måneds ansigtsbehandling: Silkpeelbehandling.  

Forkæl dig selv med denne forårsrengøring af din hud.  

Silkpeelbehandlingen er en dobbeltvirkende behandling, hvor 

huden skånsomt slibes med et diamanthoved og sam�dig  

boostes huden med et ak�vt koncentreret produkt. E er  

slibninger lægges en fugtmaske og mens masken virker bliver 

du forkælet med en skøn massage af hænder og arme.  

Pris kr. 650,-  

Mineral lipgloss:  

Lily Lolos lipgloss er fyldt med E-vitamin og økologisk jojoba olie, 

der plejer og besky:er dine læber.  

Pris kr. 180,- (normal pris kr. 227,-)  

Mascara:  

Prisvindende mascara, der hverken indeholder 

parabener, parfume, silikone eller alkohol –  

også velegnet �l sensi�ve øjne.  

Pris kr. 175,- (normal pris kr. 219,-)  


