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Bliv forelsket i mineraler med Lily Lolo.
Mineral makeup er lavet af ﬁne knuste mineraler og er i dag blevet det mest
populære valg af kosmek – og med god grund.

Lily Lolos produkter er lavet af de reneste
mineraler og alle ingredienser er 100%
naturlige.
Sig farvel $l tung, mat og ujævn hud og hop med på
frem$dens bølge med Lily Lolo; der er bygget på
kærlighed, respekt og den sidste nye teknologi
indenfor mineral makeup.
Super ﬁne august lbud på Lily Lolo.:

Lipsck – Naturlige, cremede læbes#er

Mineral Lipgloss

Læbes$-er der giver
Kun kr. 75,smukke og velplejede
(normal pris kr. 252,-)
læber.
Indeholder E-vitamin, rosmarinekstrakt og
masser af økologiske olier.

Fyldt med E-vitamin og økologisk jojoba olie, der plejer og beskyter dine
læber. Giver meget glans og virker
ikke klistrende.

Kun kr. 100,(normal pris kr. 227,-)

Bronzer – solskinspudder

Blush l kinderne

Eyeshadow – farver på øjnene

Solskinspudder der giver en ﬁn
solbrun glød i ansigtet. Bruges $l
at fremhæve og markere de
gode træk, øverst på kindben,
øjenlåg og på kraveben.

Blush undervurderes o-e – glem
den ikke – den gør en stor
forskel.
Den giver glød, friskhed og
$lstopper ikke porerne.

Højpigmenteret øjenskygger, som er super
holdbare og anvendelige.
Mineralerne kan bruges
Kun kr. 75,både våde og tørre.
(normal pris kr. 150,-)

Kun kr. 150,Kun kr. 200,-

(normal pris kr. 215,-)

(normal pris kr. 350,-)

Åbningstider for behandlinger:

Gavekort:

Tirsdag:

14.00 - 20.00

Du kan købe et gavekort til behandlinger

Onsdag:

10.00 - 16.00

og/eller produkter.
Et gavekort er en dejlig gave til forkælelse,

Torsdag kl. 16.00 – 18.00:

afslapning og velvære i en ofte travl

Åben for vejledning og

hverdag.

salg af gavekort og

Gavekort kan bestilles pr. telefon

produkter.

og sms: 40261480 eller
mail@smukogsund.dk

