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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

Smuk og Sund havde 2 års fødselsdag i februar.
Det fejrer vi med nogle gode lbud som gælder hele marts måned.
Pennington:
50 % på alle Penningtons produkter.
Bla. Fugghedscreme 100 ml. kr. 190,- (før 380,-), rensende maske kr. 129,- (før 259,-), Rensemælk 125 ml. kr. 99,- (før 199,-),
fugtgivende bodyloon 200 ml. kr. 99,- (før 199,-).
Penningtons hudplejeserie kombinerer naturlige, planteudvundne ingredienser for at kunne rense, tone, fugte og besky.e huden.
Formlerne er fri for skarpe, skummende ingredienser, petrokemikalier, parebener og synteske farvestoﬀer og parfumer.
Ganeau:
50% på ﬂere produkter bl.a.:
Solcreme med SPF 50. En rig solcreme der besky.er huden på ansigtet, hals og decollté, yder opmal besky.else og indeholder
Vitamin E der samdig fugter huden. Kr.213,- (før 425-)
Bustecreme. Abrikos farvet blød buste emulsion. Indeholder perlemor der giver bryst og decollté en smuk overﬂade, der stråler af
sundhed. Emulsionen virker desuden som et ekstra styrkende hudlag der opstrammer og toner vævet. Kr. 149,- (før 299,-)
Dagcreme l den kombinerede hud. Perfekt creme l alle med kombineret hud – uanset alder. Cremen giver huden den rigge
balance ved at kontrollere den skinnende t-zone og lføre fugt og blødgørende pleje l de tørre områder. Super creme der
sammentrækker åbne porer og absorberer overskydende talg. Kr. 167,- (før 335,-).
Forkælelse for 2:
Tag din veninde, mand, søster, da.er, mor eller en du holder af, med l et par skønne og afslappende
mer, hvor I ski?evis bliver forkælet. Behandlingen starter med afrens og peeling af jeres ansigter,
dere?er får i ski?evis afslappende massage af ansigt, decollté og hovedbund. Dernæst lægges en
plejende og fugtgivende maske . Mens masken virker masseres jeres hænder i en nærende håndcreme.
Til slut mæ.es huden med serum og dagcreme e?er hudtype.
Fødselsdagspris kun i marts: Kr. 300,- pr. person.
Silkpeel:
Prøv den nye generaon af hudslibning. Denne slibning udføres med ﬁne diamanter, samdig med
slibningen lføres huden et akvt koncentreret produkt. Behandlingen er fantassk behagelig og yderst
eﬀekv mod mange former for hudproblemer, eller hvis man blot ønsker den hurge og eﬀekve
dybderensende ansigtsbehandling.
Fødselsdagspris kun i marts: Kr. 500,- (normal pris kr. 650,-)
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

