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“Hudpleje skal hjælpe dig – ikke genere dig. Dette er vores primære fokus. Hos Faaborg
Pharma går vi ikke på kompromis med allergene ingredienser, der kan være skadelig for din
og familiens hud.” (citat slut)
Og det er ikke tom påstand, Ultimate-serien, som I kan vinde, er certificeret efter de
strengeste krav med Allergy Certified. Og Cleansing Mousse i øvrigt nomineret i kategorien
‘Årets bedste hudvenlige produkt til kvinder’ ved den nylige Allergy Award 2017. Plus ‘Årets
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danske produkt’ i Danish Beauty Award. Jeg vil sige, at hele serien, der er ‘made in
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Faaborg’, havde fortjent begge Awards.
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Fra jeg skrev HER til nu har jeg dag/nat nydt cremerne på min hud. Renseprodukterne gav
jeg modvilligt fra mig til en, der havde det rigtig skidt med sin hud og udbrud af
ubestemmelig art. Men før hun fik tid hos hudlæge havde Cleansing Mousse og Skin Tonic
fjernet alt udslæt. Jeg ved det, for jeg så hende i sidste uge. Hun var taknemlig og lettet.
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Begge renseprodukter indeholder dels Syricalm, der er irritationsforebyggende/dæmpende
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og Skin Tonic er let eksfolierende. Og så er der såmænd også hyaluron i. Læg også lige
mærke til emballagerne. Rensemoussen med doseringspumpe og silikonebørste, som giver
en effektiv og dog nænsom rens og Skin Tonic med air less disk-dispenser.
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Face Cream har for nylig fået en SPF 20 kusine, som er med i pakken på fem produkter, som I
kan vinde. Alle med pumpe. Måske husker I, at jeg fortalte, at cremerne indeholder hele 5%
niacinamid (B3 vitamin), og det er meget i forhold til de fleste produkter. Niacinamid er et
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alsidigt vitamin med talent for at mindske porer, udjævne pigment og klare huden, styrke og
beskytte hudbarrieren og mindske rynker. Derudover er der godt med hyaluron og
sheabutter samt squalane til at holder fugten inde. Find fuld ingrediensliste HER.
Og nu er det jer, der skal til tasterne og lægge en kommentar. Der er tre sæt à fem produkter
til en samlet værdi af 800 kr. på højkant. Onsdag kan I se, om I har vundet. HUSK at kigge
ind!
PS: Hvis du ikke er heldig at vinde Ultimate her, så forhandles serien sammen med mange
andre Faaborg Pharma produkter på apoteket. Priserne på Ultimate ligger mellem 130 kr. og
180 kr.
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Synes godt om 3 personer synes godt om dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner synes godt om.
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Det lyder til at være nogle spændende produkter
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