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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. 

Diamanter er en piges bedste ven…… - også når det gælder hudbehandling 

 

Smuk og Sund har nu arbejdet med SilkPeel siden januar og der har været rig�g mange �lfredse kunder igennem et 

behandlingsforløb. 

Her kommer udtalelser fra nogle af Smuk og Sunds kunder: 

Kvinde, 58 år: 

”Jeg er overrasket over resultatet. Min hud har fået en pænere glød og behandlingen  

har været rynkereducerende.  Jeg kan kun anbefale en kurbehandling.” 

Kvinde, 64 år: 

”Jeg har fået silkpeel behandlinger i 3 år og er meget glad for behandlingerne. For det første kan jeg mærke at 

behandlingen går i dybden, og for det andet hjælper det på mit Rosasia.” 

Teenager, 17 år: 

”Silkpeel behandlingen har hjulpet på mine urenheder, jeg har slet ikke så mange bumser længere. Min hud føles heller 

ikke så fedtet længere. ” 

 

Behandlingen som kun tager ca. 30 min. er en mild slibning af 

overhuden. Denne slibning udføres med fine diamanter. Sam�dig med 

slibningen �lføres huden et ak�vt koncentreret produkt.  

Allerede e0er første behandling opnås markant synlige resultater. 

Huden vil se yngre ud og føles glat og frisk. Silkpeel er en sikker og 

smertefribehandling, hvor du opnår et hur�gt og effek�vt resultat.  

 

Læs mere om Silkpeel på www.smukogsund.dk under menupunktet 

”Behandlinger og priser”.  

 

I oktober og november måned vil der være �lbud på Silkpeel behandlinger: 

• Prøv en gang �l kun kr. 500,- (normal pris kr. 650,-) 

• Kurforløb kr. 2750,- for 6 gange Silkpeel behandling (normal pris kr. 3250,-)  

Bes�l �d på tlf. 40261480. Læg venligst en besked hvis jeg ikke tager telefonen, og jeg ringer hur�gst muligt �lbage - eller send en 

mail på mail@smukogsund.dk.  


