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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. 

Mangler du stadig en god gave kommer her et par ideér: 

Nye produkter fra Ga�neau 

Til to af de steder, hvor alderen �dligt sæ�er sine spor, nemlig ansigt og hænder, har Ga�neau udviklet to nye produkter. 

En særlig håndcreme og en lille nat-eliksir med et effek�vt koncentrat �l ansigt og hals.  

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul samt et godt nytår.  

Økologisk kropspeeling 

Glam Hours er et 

cer�ficeret økologisk 

fransk hudplejeserie. 

Julepris kr. 199,- 

(normal pris kr. 269,-)  

Smuk og Sund holder lukket mellem jul og nytår – jeg glæder mig �l at se dig  i 2012. 

Opstrammende an�-age bodylo�on fra Ga�neau 

En rig fløjsblød bodylo�on 

indeholdende vitamin E og F samt med 

et sart skær af perlemor.  200 ml.  

Julepris kr. 225,- (normal pris kr. 440,-)  

Nat eliksir der er udviklet specifikt �l moden hud og 

minimerer rynker og forbedrer fastheden.  

Med de�e unikke eliksir kan du roligt lægge dig �l at sove. 

Anvendes hver a6en eller som et kurbehandling.  

Nat Elixir, 15 ml. kr. 589,-  

Håndcreme der er udviklet specifikt �l  

kvinder/mænd 50+.  

Arbejder på at lysne pigmentple�er og gøre huden fastere. 

En høj-koncentreret håndpleje ud over det sædvanlige �l 

dig der ønsker det bedste på markedet, men stadigvæk 

ønsker en parabene-fri formel uden silikone og farvestof.   

An�-Aging Hånd creme, 50 ml. kr. 310,- 


