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Super gode tilbud fra Smuk og Sund:
Mangler du en gave til Mors dag? Eller trænger du selv? Her er uden tvivl et par super gode tilbud.

Lækker 24 timers fugtcreme fra Gatineau, 50 ml.:
Frisk duftende, delikat creme der øjeblikkeligt absorberes af huden,
uden at efterlade en ”olieret” film.
Huden bliver perfekt fugtet med denne creme.
Super pris i maj måned: Kr. 125,- (normal pris kr. 365,-)

Opstrammende Defi Lift 3D maske fra Gatineau, 75 ml.:
Lækker maske m. Botufix der afslapper ansigtets kontur, og fremmer
en smuk udstråling i huden. Masken har både en øjeblikkelig og
langvarig effekt. Allerede efter første anvendelse afslappes huden og
udstrålingen forbedres. På længere sigt udglattes linier og synlige rynker,
vævet genvinder sin fasthed.
Masken skal sidde på huden i 10 min, og derefter vaskes af.
Anvendes 2-3 gange om ugen.
Super pris i maj måned: Kr. 175,- (normal pris kr. 395,-)
Det kræver gode ben at gå sommeren i møde.
Få vokset dine underben og få fødderne i sommerhumør med en let pedicure og en flot lak på
dine negle: Kr. 450,Fordelene ved at vokse ben er, at det efterlader dem helt glatte og giver et langt mere
holdbart resultat end med skraber. En anden fordel er, at de nye hår der gror frem igen
oftest er finere og blødere end når man bruger skraber.
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.

