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Vind allergivenlig dansk hudpleje

Make my Heyday
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Hej! Jeg hedder Anne-Sophie. Her på
Make my Heyday deler jeg det, som
løfter min hverdag op fra
hamsterhjul til herlige øjeblikke. Jeg
er forhenværende mode- og
skønhedsredaktør, nuværende
journalist og ekstremt nærværende
her på Make my Heyday.
Velkommen til!

Følg mig på Instagram

(Reklame)
Ja, så er det konkurrencetid. En god sommerferiesyssel. Det minder mig om min barndoms somre, hvor der
var uendelig tid til morgenmaden. Tid til at glo ud i luften og tid til at studere mælkekartonen. Den var

Populære indlæg

dekoreret med børnetegninger. Det var jo dengang, hvor man kunne sende sit kunstværk ind til mejeriet.
Og præmien var vist netop æren ved at få trykt tegningen, så alle kunne have den farvestålende himmel
med sol og grønne træer, eller hvad det nu var, stående på morgenbordet. Det var ret hyggeligt.
Nå, inden jeg bliver helt væk i 1970’erne, så lad os lige tage fat på den aktuelle konkurrence. Den har ikke
noget med hverken mælk eller tegninger at gøre. Men præmien er ren, som et barneminde.
Det handler om hudpleje. Den slags som forhandles på apoteket. Det er fra Faaborg Pharmas Ultimate serie,
som for nylig blev udvidet med 3 kraftkarle:
Eye Serum til øjenomgivelserne, Face Serum til resten af ansigtet og en Micellar Water til rens. De er alle tre
uden parfume og parabener, og de er AllergyCetified, som de eneste serummer og micellar waters på
apotekets hylder. Det betyder, at der ikke er kendte allergener eller allergifremkaldende stoffer i
produkterne. Og hver enkelt ingrediens er vurderet af en toksikolog.

(http://makemyheyday.dk/2018/06/16/5-boegertil-min-sommerferie/)
5 bøger til min sommerferie
(http://makemyheyday.dk/2018/06/16/5-boegertil-min-sommerferie/)

Jeg er så heldig at kunne udlodde 3 hudplejesæt med hver 3 produkter i fra
Ultimate Faaborg Pharma til en værdi af 565 kr. pr. sæt.
Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen er:
1. At følge @makemyheyday på Instagram. Klik ind på min profil her til højre eller nederst på siden.
2. At like billedet med præmien – også på Instagram
3. At klikke ind på bloggen her – og den har du jo klaret allerede – og efterlade en kommentar i feltet
nedenfor.

(http://makemyheyday.dk/2018/06/20/loesningfundet-paa-min-akutteindretningsmani/)
Løsning fundet på min akutte
indretningsmani
(http://makemyheyday.dk/2018/06/20/loesning-

Det er alt. Og det er da nemt.

fundet-paa-min-akutte-

Jeg offentliggør vinderne på næste fredag her på bloggen og på Make my Heydays Instagram Story. Held &

indretningsmani/)

lykke, kære I.

Læs også de 10 bedste råd jeg har fået mod tør og kløende hud
(http://makemyheyday.dk/de-ti-bedste-raad-jeg-har-faaet-mod-toer-hud/)

Lad os være venner på
(http://makemyheyday.dk/2018/07/05/10Facebook

gange-sommerlykke-byen/)
10 gange sommerlykke i byen

…

(http://makemyheyday.dk/2018/07/05/10gange-sommerlykke-byen/)

Like Page

Følg Make my Heyday på
Bloglovin’
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SØG

Lidt mere om præmiesættet
Eye Serum, 210 kr. Ultimate Faaborg Pharma
Et effektivt serum til de sarte øjenomgivelser. Fugter samtidig med, at den løfter og udglatter fine linjer ved
hjælp af Vitamin B3, Argireline og hyaluronsyre. Indholdet af caffeine reducerer hævede øjenomgivelser. En
rigtig god hjælper mod mørke rande under øjnene.

Face Serum, 225 kr. Ultimate Faaborg Pharma
Denne serum mindsker pigmentforandringer, reducerer fine linjer og giver en smuk, ensartet og blød hud.
En virkelig kraftfuld cocktail af blandt andet hyaluronsyre, Vitamin B3 og syricalm, der er tilsat avocado-,
mandel- og sojaolie, som holder på fugt og har en antioxidant effekt. Brug den inden din yndlingscreme.

Micellar Water, 130 kr. Ultimate Faaborg Pharma
Et mildt 3-i-1 renseprodukt. Den skånsomme formel er velegnet til alle hudtyper, også sensitiv hud. Den
renser huden effektivt for urenheder og makeup og bevarer samtidig hudens naturlige fugtbalance. Huden
efterlades frisk, ren og blød takket være den fine mandelolie, der er indeholdt i produktet.

De kraftfulde ingredienser i Ultimate-serien
Produkterne i serien er bygget op om nogle faste ingredienser, der går igen i næsten alle varianterne. Derfor
kommer her en lille oversigt over, hvad disse indholdsstoffer kan udrette.
• Vitamin B3 – virker anti-inflammatorisk og udjævner pigmentforskelle. Vitaminet forbedrer hudens
elasticitet og giver frisk udstråling. Et lille vidundermiddel med andre ord.
• Hyaluronsyre – man kan ikke sige fugtpleje uden at nævne hyaluronsyre. Den både giver og binder
fugt til huden. Huden producerer selv hyaluron, men den bliver dårligere til det med alderen. Tilfører
du hyaluronen udefra, så genopretter du balancen. Tørhedsrynkerne forsvinder, når huden pumpes
op med fugt.
• Syricalm – virker beroligende, beskyttende og mindsker rødme.
• Olier fra avocado-, mandel- eller soja virker beskyttende, holder på fugten og er blødgørende. Og så
har de en antioxidant effekt. De forstærker hudens naturlige elasticitet.
• Caffeine – reducerer og begrænser hævede øjenomgivelser og poser under øjnene.
• Argireline – reducerer rynker og fine linjer.
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