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 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. 

Gavekort kan bestilles pr. telefon 

og sms: 40261480 eller 

mail@smukogsund.dk  

Creme �l den irriterede hud (psoriasis, eksem kløe, rødme m.m.)  

 

Åbningstider for behandlinger: 

Mandag: 10.00 - 18.00 

Tirsdag: 12.00 - 20.00 

Onsdag: 10.00 - 18.00 

Torsdag: 12.00 - 16.00 

Fredag: 08.00 - 14.00 

 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og pro-

dukter. 

Så er der igen kommet nye produkter i klinikken :  

Vitamin Mineral Mud Shampoo fra -417:  

Den unikke muddershampoo behandler 

proffessionelt, hår og hovedbund.  

Shampooen er baseret på naturligt mud-

der som er beriget med unikke mineraler 

der hjælper hovedbunden med lindre irri-

ta(on og tørhed, samt an(oxidanter som 

vitamin a, e, b og c og avocado olie.  

Pris kr. 150,-  

Nyt fra Lily Lolo:  

Produkter �l den irriterede hovedbund (kløe, skældannelse og Psoriasis problemer)  

Hair Mud Mask fra -417:  

Naturlig Mudder maske der bruges 

som kurbehandling 1-2 gange om 

ugen, og giver lindring (l tør og skæl i 

hovedbund samt irrita(on fra psoria-

sis.  

Pris kr. 199,- 

 

Skin Relief Cream fra -417: 

 

Denne behandlingscreme hjælper med at lindre irriteret hud 

såsom rødme, tør hud og psoriasis. Cremen indeholder udover 

mudder fra Det Døde Hav green tea extract og aloe vera.  

Cartharsis skin relief cream er lavet (l den irriterede hud, der 

skal lindres og heles. Cremen indeholder mudder fra Det Døde 

Hav, og går ind og reducerer irrita(on i huden. Det kan f.eks. 

være eksem, psoriasis, tør hud, kløe, rødme, urenheder osv. 

Cremen kan anvendes både i ansigt og på krop.  

Pris kr. 349,-  

Mascara  

Pris kr. 219,-  

Læbes��er i 6 flo e farver 

Pris kr. 179,-/stk.  

-417 er produkter 

der er baseret 

udelukkende på 

naturlige ak�ve 

ingredienser og 

udvalgte minera-

ler fra Det Døde 

Hav.  

Produkterne indeholder ingen uven-

lige konserveringsmidler, såsom pa-

rabener og mineralsk olie. 


