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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

Diamanter er en piges bedste ven…… - også når det gælder hudbehandling
Smuk og Sund har netop investeret i et nyt behandlingssystem som hedder Dermolissage Silkpeel.
Behandlingen er en mild slibning af overhuden. Denne slibning udføres med ﬁne diamanter. Samdig med slibningen lføres huden
et akvt koncentreret produkt. Med denne behandling kan langt de ﬂeste hudproblemer nemt og smertefrit minimeres.
Allerede e er første behandling opnås markant synlige resultater. Huden vil se yngre ud og føles glat og frisk. Den dybdegående
virkning af den indslusede soluon og den vedvarende forbedring af huden er dokumenteret af ﬂere videnskabelige undersøgelser.
Seks l o$e behandlinger anbefales for at opnå det mest opmale resultat, e erfulgt af regelmæssige opfølgningsbehandlinger alt
e er behov.
Hvilke hudproblemer kan behandles?
•
•
•
•
•
•
•

Akv akne og ar.
Fedtet hud.
Tør hud, linjer og eksem.
Træt livløs hud som følge af sygdom, stress og forurening.
Aldersbengede forandringer.
Solskader og pigmen*orandringer
Rosacea og Psoriasis.

Prøv en Silkpeel behandling hos Smuk og Sund:
Onsdag d. 26 januar 2011 fra 10 - 17
hvor Silkpeels konsulent Kari kommer på besøg i klinikken.
Besl allerede nu d, og Kari fra SkinSoluons vil med sine mange års erfaring med Dermolissage Silkpeel behandle og rådgive dig.
Behandlingen koster denne dag kr. 450,- (normal pris kr. 650,-).
Kurforløb vil denne dag blive solgt for kr. 2250,- for 6 gange Silkpeel behandling (normal pris kr. 3250,-)
Besl d d på tlf. 40261480, læg venligst en besked hvis jeg ikke tager telefonen, og jeg ringer hurgst muligt lbage.

Åbningstider:

Gavekort:

Behandlinger kan efter aftale bestilles til alle ugens hverdage.

Du kan købe et gavekort til behandlinger

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: Åben for vejledning og salg af

og/eller produkter.

gavekort og 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

