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NYHEDSBREV 
Smuk og Sund, v/Lisbeth Holm Pedersen 
Lars Nielsens Vej 71, 7330 Brande, Tlf.: 40 26 14 80, E-mail: mail@smukogsund.dk, www.smukogsund.dk 

 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  

Åbnings�der i sommerferien: 

Klinikken har lukket i uge 27, og åbent i uge 28.  

I ugerne 29, 30 og 31 har klinikken åbent torsdag fra 10.00—20.00. Dvs. at klinikken har åbent torsdag d. 19/7, 26/7 samt 2/8. 

 

Åbningstider for behandlinger: 

Mandag: 10.00 - 18.00 

Tirsdag: 12.00 - 20.00 

Onsdag: 10.00 - 18.00 

Torsdag: 12.00 - 16.00 

Fredag: 10.00 - 16.00 

 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og 

produkter. 

Suncare �l ansigtet SPF 15 og 50.  

Indeholder 75 ml. Pris kr. 180,- 

Suncare high protec'on lo'on SPF 50 

er solplejen der er ideel 'l helt små 

børn og andre med meget sart og 

modtagelig hud. 

Suncare Medium Protec'on lo'on 

SPF 15 er en tonet sollo'on 'l 

ansigtet og som effek'vt modvirker  

hudens ældningstegn forårsaget af 

solen.  

Suncare spray SPF 15 og 30.  

Indeholder 200 ml. Pris kr. 180,- 

Hich Protec'on Sun Spray SPF 30 er 

solcreme 'l sensi'v hud på ansigt og 

krop. 

Fås også som Medium Protec'on Sun 

Spray SPF 15.  

 

Oliefri, vandfast og transparent  spray.  

Jeg vil med de)e nyhedsbrev ønske Jer alle en skøn og solrig sommer.  

Hos Smuk og Sund kan du nu også købe dine solprodukter. 

Barbors Suncare produkter 'lbyder effek'vt besky4else mod solskoldning og ældningstegn 

med en a5alanceret formular af UVA og UVB filtre.  

Sun S�ck pris kr. 80,- 

Sun S'ck for ekstrem sensi'v hud på fx 

næse og kinder.  

Suncare A,er Sun Repair Lo�on.  

Indeholder 200 ml. Pris kr. 180,-. 

Fugtgivende lo'on 'l ansigt og krop. 

Virker ved at gendanne hudceller mens 

de naturlige olier holder huden blød og 

smidig.  

Indeholder Sheanøddesmør, E.vit., 

magnoliablomster og avokadoolie.  


