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Sommer tilbud på Gatineau cremer til alle hudtyper:
Æske indeholdende Aquamemory 50 ml. 24 timers fugtigheds-creme og 75 ml. maske.
Dejlig let sommercreme til alle, men speciel egnet til en dehydreret hud. Pris 395,- (normalpris 614,-)
Æske indeholdende Activ Eclat 50 ml. 24 timers creme og 75 ml. biologisk peeling.
Min absolut bestseller creme. En super vitamincreme til alle hudtyper. Pris 439,- (normalpris 569,-)
Æske indeholdende Nutriactive 50 ml. dagcreme og 75 ml. maske. Den perfekte creme til en tør hud.
Indeholder omega 3-,6- og 9 fedtsyrer. Pris 415,- (normalpris 550,-)
Æske indeholdende Serenite 50 ml. 24 timers creme og 30 ml. serum.
Cremen til den sarte hud, der har brug for ekstra pleje. Pris 459,- (normalpris 740,-)
Er du i tvivl om din hudtype, så kom og få lavet en gratis hudanalyse.
Kvindeløb i Silkeborg:
Mandag d. 31 maj havde Smuk og Sund arrangeret bus til Alt for Damernes kvindeløb i Silkeborg.
Vi var ca. 50 piger i alderen 13-67 år der gennemførte. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor
vejrguderne endelig var med os. Der blev hygget, snakket, masseret ben og spist dejlige sandwich fra
”Kagehuset” inden bussen kørte hjemad.
På hjemturen i bussen blev der samlet
2250 kr. ind til Kræftens Bekæmpelse.
Jeg takker alle for opbakningen til dette
arrangement - vi gør det igen til næste år ☺
Se flere billeder fra turen på
www.smukogsund.dk

Pas på solen i ferien:
Jeg sælger en Gatineau 50 ml.
ansigtscreme med SPF 50.

Gavekort kan bestilles pr. telefon og sms:
40261480 eller mail@smukogsund.dk
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.

