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ULTIMATE vindere
17/05-2017

AF LISE GROSMANN

2 COMMENTS

Det endte med, at jeg bad Diana Langkilde-Lauesen fra Faaborg Pharma om at trække
vindere og hendes valg faldt på Anette Bækgaard, Charlotte Jensen og Astrid Jes. Tillykke til
jer, skynd jer med adresse til hello@beautyblog Imens I glæder jer til at komme i gang
med ULTIMATEplejen kan I inspireres af denne lille video.

FÅ NYT FRA BEAUTYBLOG
▶︎ TILMELD DIG HER ◀︎

TAK til alle jer andre, der tog jer tid til at skrive kommentar. Hold bare fingrene i tasteform,
for der er mere på vej. Meget mere.
Af kommentarerne kunne jeg læse, at flere af jer allerede kender helteprodukter som
Panthenol Salve, Archiv Creme, Carbamid Creme og Helo serien med produkter til bl.a.
fødder og ben. Og så er der de her sommeraktuelle (jo, jeg er sikker på, at den kommer,
sommeren) til når myggene bider, ungerne falder (eller manden får et handyman-anfald).

SØG I ALLE INDLÆG
Search this website …

BEAUTYBLOG PÅ INSTAGRAM

Synes godt om Én person synes godt om dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner synes godt om.

KOMMENTARER
by lisegrosmann

Charlotte A.S. siger

MEST LÆSTE

17/05-2017 at 12:03 pm

Stort tillykke til vinderne

glæd jer for det super

Test af Beauté Pacifique Clinical Super3
Booster

gode produkter, håber i bliver

lige så glade for dem som jeg, de har hjulpet på min hud gevaldigt, bare have lidt
tålmodighed. God dag til alle

22/10-2016
En mund er en mund men vi er ikke altid
tilfredse
10/04-2017

Svar

VIND
29/03-2017
Lise Grosmann siger
17/05-2017 at 3:36 pm

Her får du rigtig meget af det gode
21/03-2017
VIND

Charlotte A.S.: Dejligt med anbefaling, så vinderne ved, at de har noget at glæde

09/05-2017

sig til, tak kære
Svar
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