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Gode råd fra Smuk og Sund:
Få plukket øjenbrynene
Effekten kan være som en mini – ansigtsløftning. Velplejede øjenbryn rammer øjnene ind og smukt plukkede
bryn tager år af dit ansigt.

Gå efter lysere farver på læberne
Læberne mister volumen med alderen og mørke farver vil få dem til at syne smallere. En glos kan virkelig live op
og så kan de oven i købet fås med volumen-effekt.

Brug serum
Et serum er en tynd flydende creme fyldt med et koncentrat af aktive ingredienser og virkestoffer, der trænger
dybere ned i hudens lag og på den måde virker langt mere aktivt end hvis man udelukkende benytter en dageller natcreme. Et Serum produkt anvendes under dag- og natcremer, men det anbefales også som
kurbehandlinger. Hele ideen er, at man målretter og intensiverer sin hudpleje. Svære hudtilfælde, eksempelvis
acnehud, stresset/overfølsom hud, lettere rosacea eller slap og underernæret hud, kan behandles i dybden med
serum og i overfladen med beskyttende og regenererende cremer.

April måneds tilbud:
Forårsfrisk med peeling af ryg, ansigt og hænder.
Behandlingen består af:
• Ryggen skrubbes og peeles fra lænd til skulder, derefter let rygmassage.
• ”Peeling Ekspert” behandling af ansigt og hænder. En skræddersyet peeling af dit ansigt og dine hænder
for at genskabe ny hud. En behandling som arbejder med både kemisk og mekanisk peeling af huden.
• Skøn massage af ansigt, hovedbund og decollte.
• Håndmassage.
Tilbuddet gælder i april og koster 495,-

Husk konfirmanderne med et gavekort til en teenage behandling hos Smuk og Sund.

Åbningstider:

Gavekort kan bestilles pr. telefon og sms:

Behandlinger kan efter aftale bestilles til alle ugens

40261480 eller mail@smukogsund.dk

hverdage, Man.–Fre.

Gratis levering af gavekort i Brande.

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.

