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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  

 

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. 

Foråret nærmer sig, og der skal gøres plads �l nye varer på hylderne. Så her kommer der nogle super gode 

�lbud, så skynd dig, da det kun er i begrænsede mængder.  

Sculpt Perfect Corps  

Bliv bikini klar med denne cellulite 

og formende creme fra Ga�neau.   

50% rabat på følgende produkter:  

Skin Renewing Peeling Kit 

3 ugers peeling program. 

 ”Ny Hud” på kun 3 uger, 

så prøv de!e hjemme-

behandlingsprogram.  

Kan bruges af alle der vil 

booste energi �l træt 

hud.  Ben gele fra Ga�neau 

En frisk kombina�on af ment-

hol og kamfer lindrer overbe-

lastede ben der føles tunge og 

træ!e.  

Et must have �l dig der står op 

hele dagen og belaster blod-

karrene, �l gravide og �l den 

lange flyrejse.  

Whitening plan 

En effek�v vi*e af produkter der er 

udviklet �l at behandle pigment 

ple!er. 

 

Whiteplan øjencreme:  

Normal pris kr. 370,- nu kr. 185,- 

Whiteplan serum:  

Normal pris kr. 460,- nu kr. 230,- 

Whiteplan creme:  

Normal pris kr. 415,- nu kr. 205,- 

Whiteplan scrub: 

Normal pris kr. 262,- nu kr. 130,- 

Normal pris kr. 215,- nu kun kr. 105,-  

Normal pris kr. 300,- nu kun kr. 150,-  

Normal pris kr. 900,- nu kun kr. 450,-  

Melatogenine Pure 

En højkoncentreret serum i en applika-

tor pen, som gør det muligt at lave en 

perfekt påføring, lige dér hvor behovet 

er – i dybden af rynkerne.  

Serummet bekæmper dannelsen af fine 

linier i ung hud, og de allerede tydelige-

re eksisterende rynker. Indeholder  

Botufix, der mindsker dybden af rynken 

ved at afslappe ansigtets små muskler.  

Normal pris kr. 420,- nu kun kr. 210,-  


