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Gavekort:Gavekort:Gavekort: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. 

 

Forkælelse for 2. - Ny behandling hos Smuk og Sund. 
 
Tag din veninde, mand, søster, datter, mor eller én du holder af med til et par skønne afslappende timer, hvor I 
skiftevis bliver forkælet. 
 
Behandlingen starter med en dejlig afspændende rygmassage, hvorefter Jeres ansigter afrenses og peeles. 
Herefter får I en afslappende ansigts-, decollté- og hovedbundsmassage. Dernæst lægges en plejende og 
fugtgivende maske samt en opstrammende øjenmaske. Til slut mættes huden med serum og nærende dagcreme. 
 
Inden i forlader briksen tilbydes i vand, frugt og nødder.  
Nu skulle I begge gerne være totalt afslappede og klar til at en forsat god dag. 
 
Pris kr. 400,- pr. person. Prøv behandlingen i september og få gratis paraffin indpakning af hænder. 

Åbningstider:Åbningstider:Åbningstider:Åbningstider:    

Behandlinger kan efter aftale bestilles til alle ugens hverdage. 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: Åben for vejledning og salg af gavekort 
og produkter. 

Gavekort kan bestilles pr. telefon og sms: Gavekort kan bestilles pr. telefon og sms: Gavekort kan bestilles pr. telefon og sms: Gavekort kan bestilles pr. telefon og sms: 
40261480 eller mail@smukogsund.dk40261480 eller mail@smukogsund.dk40261480 eller mail@smukogsund.dk40261480 eller mail@smukogsund.dk    

Nyt produkt hos Smuk og Sund. 
 
Ny øjengelé fra Gatineau – uden parfume, farvestoffer, parabener og silikone.  
Perfekt til dig med tendens til mørke rander og hævelser under øjnene, dig med 
sarte øjenomgivelser eller til dig der bare har brug for at få udglattet fine tørhedslinier 
omkring øjnene. 
Øjencremen som påføres som en roll-on kan opbevares i køleskabet for en mere 
kølende og intens effekt.  
Pris kr. 235,- 

Ny produktserie fra Gatineau. 
”Clear and Perfekt” er en spritny serie fra Gatineau uden parabener og silikone.  
Serien anbefales til alle aldre, både teenagerne og ældre med en kombineret  
eller fedtet hudtype.  
Har din hud en skinnende overflade, store porer, trist udstråling, ofte hudorme og  
urenheder, vil Clear and Perfekt produkterne hjælpe dig til at få bugt med disse problemer.  
Serien indeholder Salisylsyre, der øjeblikkeligt renser og sammentrækker porerne og  
eliminerer irritationer. Desuden inderholder serien Linsefrø-ekstrakt der sløver talg  
produktionen og styrker collagen strukturen i hudens væv. Derudover fugtes huden,  
samt giver den en mat finish. 
Serien består af: en olie-fri dag/nat creme kr. 310,-, serum kr. 365,-,  
creme maske kr. 270,-kr og en S.O.S  stick til urenheder kr. 185,-. 

September tilbud: 
  

• Opstrammende anti-age bodylotion fra Gatineau. En 

rig fløjsblød bodylotion indeholdende vitamin E og F 

samt med et sart skær af perlemor. 200 ml. 

Sælges i september til kr. 225,-, normal pris kr. 440,- 

• Få styr på alle hårene med en ”Guld” pincet til 
kr.49,- 


