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NYHEDSBREV 
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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  

Oktober-	lbud:  Opstrammende ansigtscreme. 

Denne unikke opstrammende behandlingscreme bekæmper hudens æld-

ningsproces og slaphed. Skabt specielt �l pleje af ansigt og hals.  

Indeholder en høj koncentra�on af fug�ghedsgivende mineraler og unikke 

vitaminer (A,B,E,F og H) der sammen med heste kastanje ekstrakt og ka-

mille ekstrakt hjælper med at opstramme huden. Parabene-fri.  

Anbefales �l alle hudtyper.  

Oktober pris kun kr. 299,- (normal pris 349,-) 

 

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. 

Jeg er netop hjemvendt fra The Skin Academy i Barcelona og kan som en af 

de første i Danmark �lbyde pHformula behandlinger. pHformula behandlin-

ger og produkter er baseret på ”regenera�v medicin” og formålet er at ska-

be en kontrolleret, kemisk overfladefornyelse af huden og hvor beskadigede 

celler ersta1es af nye, eller huden s�muleres �l at reparere sig selv.  

pHformula henvender sig �l dig der ønsker et effek�vt og ufarligt alterna�v 

�l laserbehandlinger, skrappe peelinger eller kirurgiske indgreb.  

pHformula har fire hovedfokusområder: hyperpigmentering, an�-age be-

handling, akne samt kronisk rødme i ansigtet. Behandlingerne udføres som 

kurbehandlinger. En behandling tager ca. 30 min. 

Læs mere på min hjemmeside www.smukogsund.dk eller kontakt mig for at 

høre nærmere om denne fantas�ske nye behandling ;-)  

Pigea�en hos Smuk og Sund. 

Kan du samle en flok piger (max. 8 stk.) �lbyder Smuk og Sund en hyggelig a<en med gode råd, dejlige be-

handlinger og en masse pigesnak. Pris kr. 150,- per person. Der er stadig ledige datoer i e<eråret. Læs mere 

på www.smukogsund.dk 


