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SØG I ALLE INDLÆG

Sidst, jeg skrev om de her sluttede jeg med at skrive: “Jeg ved, at jeg har en tendens til at
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falde i begejstring, men jeg synes, der er flere gode grund til det her og prisen er afgjort en af
dem.” Hermed får Hanne TS også et bud på økonomibeauty, der gør hudgodt. Multigodt
faktisk. Og når jeg nu henfalder i begejstring igen, så er det fordi, Faaborg Pharma var i byen
i torsdags, og det var jeg også for at møde dem.
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Jeg har stor beundring for dem, for deres arbejdsmetode, hele værdigrundlaget og
produkterne, der kommer ud af det. Enkle formler med klinisk dokumenterede ingredienser
og alle certificeret Allergy Certified. Uden parfume, parabener og farvestoffer for dem, der
ikke vil have det. Indlysende nok anbefalet af mange hudlæger, som også forhandler dem, og
ellers finder du Ultimate på apoteket til priser mellem 130 kr. og 180 kr. Og bemærk lige, at
der også er styr på dosering uden indblanding fra bakterier.
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Jeg skrev om produkterne HER og jeg bliver stadig imponeret, når jeg ser det rene

Det rykker stærkt

hudvelvære i ingredienser som hyaluron, glycerin, squalane, kokos, sheasmør OG
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B3/niacinamid samt syricalm, der forebygger og dulmer irritationer. Til den pris! Og så et

Hjælp til stort og småt

dansk udviklet og produceret produkt. Og nej, der er ikke silikone og mineralske olier i.
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Faaborg Pharma havde også deres nyhed med. En SOS salve i Helo-serien, som jeg tror

Undskyld, at I har problemer med
nyhedsbrev

mange af jer nok har stiftet bekendtskab med. Den har en fedtprocent på 62, fortalte de, og

18/01-2018

det er mandel- og kokosolie. Og så indeholder den det oversete B-vitamin – nemlig B5, som
har helet hud i mange år uden at blive hypet. I øvrigt kan det også noget med at sikre fugt i

huden. SOS Salve er også certificeret Allergy Certified og uden parfume, parabener og
farvestoffer.
SOS Salve kan anvendes tæt på slimhinde, hvor de fleste cremer ikke har noget at gøre, fordi
der ikke er noget beskyttende hornlag men direkte adgang. Faaborg Pharma nævner den til
bl.a. ‘suttemund’, ømme brystvorter, tørre pletter og forstsprængte kinder. Og så kom
spørgsmålet: Jamen, når der er vand i, fryser det så ikke i huden? Svaret er nej, det er en
skrøne! Og i øvrigt er der altid vand i en creme, ellers er det ikke en creme. En creme er
sædvanligvis en olie-i-vand formel og i visse tilfælde en vand-i-olie.
Læs eventuelt mere HER om dette fine firma, hvis ejer Sten Grønved er farmaceut og
apoteker og ejer Faaborg Apotek. Tidligere lavede man cremer på apoteket, og
Sten Grønved har taget nogle af de gamle opskrifter med – f.eks. Helo Creme. Og HER er en
række nyttige råd også hentet på deres informative site.
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HOV, der var også lige den her, hvis nogen i familien praktiserer ‘åben hudafskrabning’, som
de kloge folk fra Faaborg Pharma kalder tatoveringer. Og sandt er det jo – og mere til, når
man tænker på, at det er fremmede farvestoffer, der lægges ned i huden. Tattoo Aftercare
indeholder helende panthenol (det der B5 vitamin), mandelolie og ja mineralske olier, fordi
apotekeren, som ved besked, synes som hudlæger (og jeg i al beskedenhed), at det giver den
beskyttende barriere, der er nødvendig på åben hud. De holder fugten i huden men
absorberes ikke og kan skabe gener.
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Og så ville det jo ikke være en ordentlig blog, hvis der ikke var foto fra traktementet. Jeg var
fuldt tilfreds og regn med, at sekundet efter, at foto var taget, så havde jeg fortæret de tre
forreste. Når det kommer til Summerbird flødeboller, så glemmer jeg alt om god opdragelse.
Jeg må fortælle dem, at jeg foretrækker de mørke, men lakrids i skummet trak op på den
mangel (;
Synes godt om 6 personer synes godt om dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner synes godt om.

COMMENTS

Lovisen says
23/01-2018 at 3:38 pm

Har kigget på produkterne tidligere, men min bekymring for om cremerne vil give
nok til min tørre hud har afholdt mig fra at købe. Tidligere erfaring har været,
at en serie men kun 1 dagcreme, der har cremen aldrig givet fugt og fedt nok til min
hud… måske jeg skulle give serien chancen – det er jo skønne ingredienser i virkelig
lækker emballage.
Svar

Anne-Marie says
23/01-2018 at 2:50 pm

Du har før fanget min opmærksomhed med dem og de skal altså på huskelisten til
når jeg mangler creme igen
Nøj det ser lækkert ud med de flødeboller
Svar

Anette Waaben says
23/01-2018 at 2:34 pm

Jeg bruger både dag- og natcremen fra Faaborg Pharma og synes de er rigtig gode
og fugtmættende uden at fedte. Huden bliver pæn, blød og jævn i farven
Svar

HanneTS says
23/01-2018 at 2:08 pm

