
 November 2012 

NYHEDSBREV 
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 

 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  

Cremepleje fra Ga�neau:  

 

Åbningstider for behandlinger: 

Mandag: 10.00 - 18.00 

Tirsdag: 12.00 - 20.00 

Onsdag: 10.00 - 18.00 

Torsdag: 12.00 - 16.00 

Fredag: 10.00 - 14.00 

 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og pro-

dukter. 

Gaveidéer: 

Fugtpleje – Aquamemory 

En fugtgivende 24-�mers 

creme samt en fugtgiven-

de maske.  

Sæ�et kan bruges af alle 

og giver op�mal fugtpleje.  

Jule kit fra Lily Lolo: 

Vitaminrig cocktail 

En energigivende 24-�mers 

c-vit creme samt en enzym 

peeling. 

Sæ�et kan bruges af alle og 

giver glød og power �l en 

vintertræt hud. 

Opstrammende – Defi Li% 

En opstrammende 24-�mers 

creme  samt en an�-age ma-

ske. 

Sæ�et kan bruges af alle 40+ 

med en normal-kombineret 

hud og indeholder botufix, 

der udgla�er, opstrammer og 

afslapper huden. 

An�-agepleje – Melatogenine 

Rynkebekæmpende 24- 

�mers creme samt en an�-

age maske. 

Sæ�et kan bruges af alle 

30+ med en normal-tør hud 

og ideel som en an�-age 

vintercreme. 

Pris kr. 655,- (værdi 1044,-) 

Pris. Kr. 369,- (værdi 618,-) Pris. Kr. 375,- (værdi 623,-) 

Pris kr. 595,- (værdi 984,-) 

Retro Glamour Kit 

For det ul�ma�ve �dsløse 

look, med fokus på øjne og 

læber. Lily Lolos makeup 

taske indeholder:  

Shiny grå Mys�cal eyesha-

dow, sølvgrå eyeliner, sort 

mascara, desire lips�ck og 

en mini læbepensel.  

Perfekt  �l funklende øjne og kysseklare læber. 

Pris kr. 499,- (værdi ca. 900,-) 

Glamour Eyes Kit 

Denne fantas�ske makeup 

taske indeholder: 

2 shiny eyeshadows , en 

mini dobbelt øjenskygge 

pensel og en sort mascara. 

Pris kr. 399,- (værdi ca. 750,-) 

Alle Lily Lolos produkter er sammensat af få og helt naturlige ingredienser, der garanterer et fantas�sk resultat og en super holdbarhed.  

Derudover er produkterne 100% naturlige og indeholder ikke skadelige ingredienser som kemikalier, parabener, synte�ske farvestoffer, synte�sk du! og 

nanopar�kler.  


