
 August 2012 

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  

GLAM HOURS – Økoluksus og glamourøs nydelse �l krop og sind. 

Glam Hours er en cer�ficeret økologisk fransk kropspleje serie baseret på essen�elle 

olier, marint flora og Aroma- Dopamine. Serien består af:  

• Zeste De Bonheur- 100% naturlig eau de parfum. Pris kr. 175,- 

• Huile Sa�n – 100% naturlig kropsolie. Pris kr. 150,- 

• Gommage Velours – body scrub. Pris kr. 135,- 

• Massage Volupte – 100% naturlig aromalys/massageolie. Pris kr. 190,-  

 

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 - 14.00 

 

 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00: 

Åben for vejledning og 

salg af gavekort og pro-

dukter. 

Tre spændende nyheder fra Smuk og Sund:  

Beauty-piler 

Beauty-piler er et nyt produkt der nemt og hur�gt 5erner uønsket hårvækst. 

Beautypiler behøver hverken strøm eller spejl, kun lidt fingerfærdig-

hed. Specielt velegnet �l uønsket hår på overlæbe, hage og kinder. 

Kig forbi og prøv hvor hur�g du selv uden voks, pincet og forstør-

relsesspejl kan 5erne det uønskede hår. Pris kr. 225,-  

Se demo af produktet på www.beautypiler.com  

Shellac 

Lige inden sommerferien var jeg på kursus i Shellac, som er det prisvindende 

teknologiske lak-vidunder der har taget verden med storm – og det alle vi  

kvinder har ventet på. 

Shellac lægges på som en neglelak og giver glans og holdbarhed som gele. 

Shellac holder i 14 dage med flot glans og uden mærker, ridser og afskalning. 

Shellac er 100% tør når du forlader klinikken. 

Om jeg er blevet a=ængig? Ja, det kan du tro. 

 

Har du også lyst �l at prøve, så laver jeg Shellac negle i resten af august og 

september for kr. 195,- (pris dereAer kr. 295,-)  

 

P.S. Jeg har 16 flo�e farver at vælge imellem ;-) 


