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Bruger du serum?
Hvad er et serum egentligt? Har det en eﬀekt, eller er det bare et overﬂødigt produkt, skønhedsﬁrmaerne har
lanceret for at sælge endnu mere?
Et serum er en tynd ﬂydende creme fyldt med et koncentrat af
ak ve ingredienser og virkestoﬀer, der trænger dybere ned i
hudens lag og på den måde virker langt mere ak vt end hvis man
udelukkende beny"er en dag- eller natcreme.
Et serum produkt anvendes under dag- og natcremer, men det kan
anbefales også som kurbehandlinger. Idéen er, at man målre"er og
intensiverer sin hudpleje.

Køb en æske med tre forskellige serummer,
og ﬁnd ud af hvilket serum der passer l dine
behov.
Æsken indeholder en fugtserum, en c-vitamin
serum og en an -age serum l kr. 599,-

Hudproblemer som eksempelvis acnehud, stresset/ overfølsom
hud, le"ere rosacea eller slap og dehydreret hud kan behandles i
dybden med serum og i overﬂaden med besky"ende og
regenererende cremer.

Beskyt dit ansigt i kulden - den ulmave creme l skiferien
eller løbeturen.
Ga neaus SOS Media onscreme. En super god fugtplejende og
besky"ende creme l løbeturen, skiferien eller dig der vil
besky"e ansigtet med en rig creme i kulden. Kan også med fordel
anvendes l børn. Cremen er baseret på omega 3, 6 og 9
fedtsyrer.
Køb den perfekte vintercreme hos Smuk og Sund l kr. 290,-

Bemærk: Smuk og Sund holder lukket i uge 7.
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

