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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: 

Behandlinger kan efter aftale bestilles til alle ugens hverdage. 

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

gavekort og produkter. 

Peel – og få mere ud af dine cremer. 

 

Når huden peeles, �ernes det øverste lag af døde og triste hudceller.  Det tager under to minu�er at peele dit ansigt, så 

gør det �l en vane at peele 1-2 gange om ugen.  

Behandlingen får ikke blot huden �l at se friskere og sundere ud, den s�mulerer også ny cellevækst, der er med �l at 

holde huden fast og smidig. 

Med alderen er det ekstra vig�gt, at du kommer af med de døde hudceller. For selv de mest effek�ve cremer og 

serummer kan ikke trænge igennem et lag af døde hudceller og ned i hudens dybere lag, hvor de gode og plejende 

ingredienser skal gøre gavn.  

Hos Smuk og Sund kan du købe DermaNews hjemme plejemaskine. DermaNew er et 

sikkert og blidt peelingsystem �l hjemmebrug. Corundum krystaller, der er det hårdeste 

mineral e-er diamanter, sliber blidt og effek�vt, og �erner det øverste døde hudlag. 

Sam�dig absorberer huden den nærende creme der indeholder vitaminer, an�oxidanter og 

essen�elle olier, og e-erladen huden blød og lækker med synlige forbedringer.  

Der findes 2 varianter af Derma New: En �l normal/sensi�v hud og en �l fedtet hud. 

 

Komplet opstartssæt indeholder: 
 

• Maskine med to has�gheder og �mer 

• Mikrodermabrasion creme 

• Dråbeforet skum applikator  (1 stor og 1 lille) 

• Dråbeformet børste applikator (1 stk.) 

• 2 stk. ba�erier 

 

Pris kr. 695,- 

 

Køb maskinen i april og få en gra�s speciel designet fodfil der passer �l 

DermaNew. 


