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Da jeg vendte pakningen for at se indholdsdeklarationen på de her ULTIMATE-produkter –
især jo for at se, om der var grund til at skrive niacinamid ‘på forsiden’ – og så, at det var der
tilsyneladende – for den står højt – så sendte jeg fluks et spørgsmål af sted for at få at vide,
hvor meget der var af dette hudtalentfulde vitamin. Og der er usædvanlig meget, nemlig 5%
(2% regnes for et must for at have effekt).

Kender du din olie?
24/02-2017
Opskriften på fugtforvaring
25/02-2017
The glowing skin of your dreams

Og når der også er trofaste fugtere som glycerin, hyaluronsyre, squalane samt flere af de
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gode planteolier- og plantesmør og produkterne har tidens mest krævende

PRE-night-time-food-for-the-skin

allergicertificering, Allergy Certified, plus en superfin tæt pumpeflakon og prisen kun er 170

10/03-2017

kr. for dagcreme og 180 kr. for natcreme, så er det vel egentlig win win.
Jeg har testet de her to i en ugestid, og de bliver slidt op til sidste pump, for de føles umådelig
godt på huden. Renseprodukterne har jeg ikke testet, men se lige den emballage….

BLOGROLL
Anne Ravn
Beautyinwords
Beautyspace
Carrotstick
Danish Beauty Award
Fashion-Post
Ibbyheart
Ilovebeauty
Intothegloss

…….silikonebørste på rensemoussen, disk-dispenser på skin tonic’en. Rensemoussen
indeholder også B3, som I kan se, og den står højt i selskab med flere gode planteekstrakter
(antioxidanter). Skin Tonic giver en let peeling, for den indeholder salicylsyre. Det syricalm,
der er i alle produkter, er et naturligt ekstrakt, der er irritationsforebyggende/dæmpende.
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Rensemousse koster 150 kr. og Skin Tonic 130 kr. Besøg Faaborg Pharma, som har udviklet
ULTIMATE, og læs mere om den og andre produkter.
Jeg ved, at jeg har en tendens til at falde i begejstring, men jeg synes, der er flere gode
grunde til det her og prisen er afgjort en af dem.
Synes godt om Opret en profil for at se, hvad dine venner synes godt om.
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