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Lars Nielsens Vej 71, 7330 Brande, Tlf.: 40 26 14 80, E-mail: mail@smukogsund.dk, www.smukogsund.dk

Smuk og Sund har lige modtaget Ganeaus ﬂoe gaveæsker, så hér er et par gaveideer l ønskesedlen.
Cremerne er 24 mers cremer og passer l alle hudtyper. I alle æskerne er der en 50 ml. dag og natcreme og en gra s
15 ml serum. Et serumprodukt er en form for koncentrat. Serum er mere ﬂydende og derfor trænger de ak ve
molekyler længere ind i huden end en dagcreme. Skal bruges under dag og natcreme.
Aquamemory – fugtpleje kr. 365,En super fugtgivende dag og nat creme. Den høje dosis af hyaluronsyre sikrer huden øjeblikkelig
fugtning. Cremen besky/er imod ældning. Anbefales l både teenagere, mænd og kvinder.

Deﬁ li* – opstrammende creme kr. 655,En opstrammende dag og nat creme der udgla/er og opstrammer huden. Indeholder Botuﬁx der
afslapper musklerne og giver en synligt opstrammende eﬀekt. Anbefales l alle.

Deﬁli* Perfekt Design – An-age pleje kr. 799,En opstrammende dag og nat creme, som udover at arbejde på linier og rynker også giver en
lø'ende eﬀekt. En rig creme som anbefales l en tør vinterhud.
Age Beneﬁt – Ulmav pleje l moden hud kr. 979,Den ul ma ve dag og nat creme. Cremen som er udviklet speciﬁkt l moden hud minimerer
rynker og forbedrer fastheden.

De skønneste håndcremer og du'lys i meget smukke æsker med de skønneste vintage mo ver – virkelig helt unikke.
Super god gaveide l kalender- eller vær ndegave.
Håndcremer l kr. 129,- :

Du'lys l kr. 99,- :

Alle lbud gælder hele november og december, eller så længe lager haves.
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

