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// V E L K O M M E N //
Jeg er 22 år, bor i København i min
egen lille oase med min kæreste P
og min fluffy kat Dolly
Jeg er bidt af skønhed, livsstil og
rejser!
Få tips og tricks, eller følg med når
jeg vender stort og småt, og alt
andet mellem himmel og jord her
på bloggen!

ANSIGTSCREME MED SOLFAKTOR 20
Selvom solen ikke skinner særlig meget herhjemme, så er det alligevel vigtigt at have en solcreme parat. For
selvom solen måske ikke skinner, så er UV’en stadig relativt høj. Du kan derfor sagtens få sol, selvom solen ikke er
til at spotte. Når jeg bruger solcreme i ansigtet, ligner jeg i løbet af et par dage en teenager der lige er kommet i
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puberteten. Det gjorde jeg faktisk hele min ferie! Det er forfærdeligt.. Faktisk er mit største problem, at jeg har
kombineret hud. Den er både fedtet/olieret og tør. Meget tør. Derfor er det nærmest umuligt, at “tilfredsstille” min
hud med rette mængde fugt, uden at det indeholder olie.
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HAN KUNNE SYNGE BUKSERNE
AF MIG!
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Jeg var for nogle uger siden, til møde hos Holm & Bertung PR og her blev jeg introduceret for Faaborg Pharma. Jeg

OFFENTLIG AMNING? COME ON…

skal blankt erkende, at mit kendskab til dette brand før mit møde var noget nær ikke eksisterende. Men jeg elsker
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at stifte bekendtskab med nye produkter, for når jeg nu ikke kan være så slank som jeg gerne ville – så må jeg i
det mindste have jordens mest velplejede hud! Jeg gør i hvert fald mit bedste, for at holde den fin og pæn.

CARO E X

Det er også grunden til, at jeg er faldet pladask for den lækre dagcreme fra Faaborg Pharma! Den har nemlig

HUNKEMÖLLER

solfaktor 20, men er mild ved huden! Selvom om konsistensen af cremen minder mere om en almindelig solcreme,
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end om en dagcreme. Så er den super let at smøre ud, og det er næsten som om den lægger en “hinde” over ens
egen hud. Min hud føles blød og lækker. Jeg kan se at den ikke tilstopper mine porer!

@CAMILLAVINGAARD

MEGET vigtigt!
Så nu vil jeg sætte mig ud i solen, nyde solens stråler og vide at min hud er beskyttet – uden at jeg slår ud eller på
anden måde får urenheder! Best feeling EVER! Tak til Holm & Bertung PR, for at introducere mig for dette
fantastiske produkt. Og tak til Faaborg Pharma, for at lave så fantastisk et produkt!
Sponsoreret indlæg
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by camillavingaard
// En oase af skønhed og livsstil // Bosat i København i en lille lejlighed med min kæreste P,
og min fluffy kat Dolly. Mit liv er ikke ekstraordinært, men der er alligevel blevet drysset lidt
glimmer over tilværelsen! Herinde er der plads til alle tanker. Ingen emner er for store eller
for små, til at blive vendt her på bloggen! Velkommen, jeg håber du nyder at følge med
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seneste indlæg: chanettebing - sommerlækker med hunkemöller

