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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. 

Klar til sommerferie! 

Nye neglelakker i fine sommer 

farver fra hur�gtørrende og 

holdbare Vinulux. 

Pris kr. 125,-  

Køb 2 og få en gra�s overlak.  

Super lækre og effek�ve renseprodukter i rejsestørrelse. 

 

     Bioxygene – lu#ig og luksuriøs  

     renseskum �l alle hudtyper.  

     45 ml. �l kr. 75,-  

 

3 i 1 rens – perfekt �l ferien, virker  

som rens, tonic og makeup)erner.  

100 ml. �l kr. 75,- 

Solprodukter fra 

Guinot:  

Fugtgivende solcreme �l 

kroppen med medium 

besky,else.  

150 ml. �l kr. 180,-  

 

 

 

Skøn solcreme der  

besky,er den sarte hud i 

ansigtet. 

50 ml �l Kr. 180,- 

 

 A#ersun – reparerende 

solpleje �l kroppen som 

�lfører huden masser af 

fugt og virker beroligen-

de. 150 ml �l kr. 180,-  

 

 

Køb 2 af ovenstående solproduk-

ter og få en den populære  

læbebalm fra Guinot gra�s 

(normalpris kr. 140,-)  

Ferie-forberedelse af huden på krop og ansigt: 

 

Hvis du vil forberede din hud på solen og få 

farven �l at holde længe, skal du i gang med at 

skrubbe de døde hudceller væk, så du sikrer 

din hud en pæn, flot og jævn farve. Desuden 

sæ,er en Skrub gang i blodcirkula�onen og 

forbedrer cellefornyelsen.  

Skrub din hud ca. 1 gang om ugen og du vil 

opleve en gennemfugtet, blød, jævn hud med 

en smuk glød. Desuden forhindres stoppede 

porrer, som �t er skyld i uren og bumset hud 

og indgroede hår forebygges.  

 

400 ml. Bodyscrub fra Guinot �l kr. 250,- 

(normalpris 300,-)  


