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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: 

Efter aftale. 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og  

produkter. 

Glædelig jul 

Jeg vil med årets sidste nyhedsbrev ønske dig og din familie en rig�g glædelig jul samt et godt nytår.  

Vær opmærksom på, at klinikken har åben både torsdag d. 22/12 og fredag d. 23/12 fra 14.00-18.00, hvis du skulle 

mangle en gave eller et gavekort.  

Gentle Handwash:   

Mild handwash med beroligende og fugtgivende effekt.  

Produkt indhold 200 ml. Pris kr. 210,-  

Hydra�ng Hand Lo�on:  

Fugtgivende og foryngende håndlo!on med en let konsi-

stens.  

Produkt indhold 200 ml. Pris kr. 210,- 

Handwash og HandLo!on er et super flot sæt !l gæste-

toilet eller badeværelse.  

Ind imellem (fak!sk ret !t) lader jeg mig friste !l at købe nogle fine !ng, som slet ikke handler om 

ansigtspleje, men som jeg bare ikke kan stå for.  Denne gang drejer det sig om disse fantas!ske 

produkter fra Kalahari, udviklet af sydafrikanske Carina Franck, som er opvokset på en farm i Kala-

hari. Hun har derfor helt fra barnsben oplevet, hvordan de indfødte anvendte planter og urter fra 

naturen omkring dem !l medicin, madlaving og hudpleje. Hendes passion for Afrika inspirerede 

hende !l at skabe en serie af spaprodukter i verdensklasse, der indfanger Kalahari-Ørkenens unik-

ke karakteris!ka. Produkterne indeholder ikke parabener, kemiske sulfater eller farvestoffer. 

Her kommer et par gave ideer fra Kalahari:  

Økologisk Rooibos te: 

Forkæl dine sanser med denne 

skønne smag af økologisk rooibos 

te.  

Denne delikate te er koffeinfri og 

rig på an!oxidanter og mineraler. 

Brug en teskefuld te !l en kande. 

Hæld nyligt kogt vand over teæg-

get. Lad teen trække i mindst 2 

min., for at opnå den fulde smag, 

farve og aroma. Det er ikke nød-

vendigt at 5erne teægget. Teen 

bliver aldrig for stærk eller bi7er, 

da den ikke indeholder garvesyre.  Pris kr. 125,-  

Håndcreme/maske: 

An!-age behandlingsprodukt !l ekstremt 

tørre hænder. Der er tale om en leave-on 

maske som ikke skal renses af. Giver øjeblik-

keligt en følelse af velvære ved meget tørre 

hænder og genopre7er hur!gt fugtbalancen. 

En håndcreme der ikke fylder meget, men 

som du risikerer at blive a;ængig af.   

 

Produkt indhold 50 ml. Pris kr. 220,- 


