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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  

Din genvej 	l smuk vinter hud. 

Tørhed, irriterende kløe, små blodsprængninger og varm rødme i ansigtet er der mange af os der oplever 

når vinteren sæ�er ind. Derfor er det en rig�g god idé at ski�e den daglige ansigtscreme ud med én, der er 

mere fed. Cremer med en højere fed#ase, giver huden en tynd fed#ilm og forhindrer fugten i at fordampe, 

så huden forbliver blød og besky�et. Hvis du stadig bruger en fugtcreme med et høj indhold af vand er der 

større risiko for a&øling af huden og små blodsprængninger og irrita�on kan opstå. 

Smuk og Sund har flere nærende vinter cremer bl.a.:  

Ga	neaus Media	onscreme.  

En super god og besky�ende creme �l løbeturen, skiferien eller dig der vil besky�e 

ansigtet med en rig creme i kulden. Kan også med fordel anvendes �l børn. Cremen 

er baseret på omega 3,6 og 9 fedtsyrer.  Pris kr. 290,-  

 

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. 

Paraffinindpakning 	l vinterkolde hænder: 

Til alle ansigtsbehandlinger i januar og februar måned �lbydes paraffinindpakning af dine hænder �l kun 50 

kr. (normal pris kr. 125,-). Denne specielle behandling er velegnet �l vinter kolde og tørre hænder, da pa-

raffin er specielt fugtgivende. Den styrker huden og neglene og varmen forøger blodcirkula�onen.  

Men vær opmærksom på, at behandlingen kan være vanedannende ;-) 

Hjælp 	l blodsprængninger i ansigtet. 

Oplever du irriteret rødme eller blodsprængninger på kinder og næse er det vig�gt 

med ekstra besky�else om vinteren.  

Serenite An	-redness cream.  

Ga�neau har en beroligende An�-redness creme der påføres lokalt på fx næse og kin-

der under din daglige hudpleje. Cremen har både en forebyggende og plejende effekt 

da den styrker skrøbelige blodkar, sammentrækker åbne kar og reducerer synligt  

rødme.  Pris kr. 299,- 


