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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

Økologisk Massageolie/lys
Sjov mandel-, vær nde-eller kærestegave.
Tænd lyset og lad det brænde i 10 minu4er. Kom lidt af lysets olie i
håndﬂaden og videre ned på huden. Og så skal der masseres ;-)
Pris kr. 150,- (normal pris kr. 379,-)
Minus -417 øjencreme er lige blevet testet i Q-magasinet november udgave
og har opnået maksimum karakterer, dvs. 6 ud af 6 stjerner. De skriver bl.a.:
”Konsistensen er superlækker, cremet og fast og duen er mild og ren. Den
er nem at påføre og trænger hurgt ind i huden, som eerlades velfugtet og
spændsg. Den er fantassk under makeup, da den på ingen måde fnuldrer,
som andre øjencremer med anage-eﬀekt oe gør. Den er drøj i brug, men
da den er så lækker og trænger hurg ind i huden, har man lyst l at give
den en omgang mere – igen og igen. Jeg er sikker på, at det bliver min foretrukne øjencreme fremover, og jeg vil klart anbefale den l mine veninder,
da mine ﬁne linjer er blevet mindre” QQQQQQ
Øjencremen kan købes hos Smuk og Sund og koster kr. 269,Husk dig selv i julen.
Brug en ½ me på dig selv inden jul. Prøv en eksklusiv
peeling med diamanter. Silkpeel er en hur g og eﬀek v
form for hudslibning. En behagelig behandling, fantas ske resultater og det hele på kun en halv me. Mærk
og se forskellen med det samme.
Pris kr. 500,- (normalpris kr. 650,-)
Smuk og Sund holder lukket mellem jul og nytår.

Gavekort:

Åbningstider for behandlinger:
Mandag:

10.00 - 18.00

Tirsdag:

12.00 - 20.00

Torsdag kl. 16.00 – 18.00:

og/eller produkter.

Onsdag:

10.00 - 18.00

Åben for vejledning og

Et gavekort er en dejlig gave til forkælelse,

Torsdag:

12.00 - 16.00

salg af gavekort og pro-

afslapning og velvære i en ofte travl

Fredag:

10.00 - 14.00

dukter.

hverdag.

Du kan købe et gavekort til behandlinger

Gavekort kan bestilles pr. telefon
og sms: 40261480 eller
mail@smukogsund.dk

