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Sponsoreret
Lanolips – dejlig salve fra Australien
Få intens fugt og pleje med den prisvindende 101 Salve Multi-Purpose Balm fra Lanolips. Dens 100% naturlige formel er lavet med mærkets Ultra
Pure Medical Grade Lanolin, også kendt som Nature’s Wonder Moisturiser

, som har en molekylær struktur, der ligner hudens egen.

Den supertætte balsam kan bruges på 101* måder;
• anvendes til behandling af sprukne læber
• tørre fødder
• kløende hud
• til at fugte tørre kinder
• mod sprøde negle
• mod insektbid
• mod rødme i huden etc etc

BRUG
• Varm produktet mellem fingrene
• Påfør det direkte på læber/hud
• Læg et godt lag – vær ikke nærig
• kan også bruges som smuk lipgloss

Produktet kan bruges til babyer. 101-salven er fri for kunstige farvestoffer og duftstoffer, parabener, petrolatum, PEG’er, mineralolie og sulfater (hvis
I går op i det)
Dermatologisk testet. Fremstillet i Australien.

Dansk er vel også godt?
Der findes også gode danske salver, som eks.vis den nye fra Faaborg Pharma (http://www.faaborgpharma.dk/plejeprodukter/?p=helo-sos-salve-50ml). Den er under halvt så dyr. Den kan I også tjekke ud. Det er også en salve. Der findes også en fantastisk salve fra Pai (http://www.greenskin.dk/paihead-to-toe-balm.html). Den er 100% vegansk og økologisk. Den kan I også tjekke ud.
Hvis I vælger Lanolips 101 Superbalsam (15 ml i supersej lille tube – pris kr 115), så kan I købe den online (https://www.sephora.dk/søg?q=lano) hos
Sephora eller selvfølgelig i selve Sephora. De har serien Lanolips (https://www.sephora.dk/søg?q=lano), og de har mange andre super kære produkter.
Jeg har selv købt den grønne (https://www.sephora.dk/makeup/laeber/gloss/101-multibalsam---gront-aeble-M0006090.html#q=lano&start=5), og
den dufter så skønt (og er så pæn).
Så I skal vælge Lanolips, hvis I vil prøve noget ikke alle vader rundt med i deres lommer/tasker. For Sephora har eneforhandling af Lanolips i Dk. Jeg
kan stå inde for, at produkterne virker og gør læber bløde og giver flot shine. BASTA.
Og jeg ønsker, at I skal vide, når noget særligt er derude, som er ANDERLEDES, for jeg hylder noget, der er det – og ikke bare er fis i en hornlygte…
Ha’ en dejlig dag venner
Møs fra Ibbe

*101 måder = fedt fundet på, men I skal selv finde alle 101 haha
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Aldrig mere tørre læber
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I Skønhed

Violet juice creme og en Alt i en salve
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I hudpleje

Sig farvel til tørre, vejrbidte læber - få fire gode
tips (http://www.ibbyheart.com/sig-farvel-toerrevejrbidte-laeber-faa-fire-gode-tips/)
19. februar 2017
I Helse

TAGS: 101 (HTTP://WWW.IBBYHEART.COM/TAG/101/), LANOLIPS (HTTP://WWW.IBBYHEART.COM/TAG/LANOLIPS/), SALVE (HTTP://WWW.IBBYHEART.COM/TAG/SALVE/), SEPHORA
(HTTP://WWW.IBBYHEART.COM/TAG/SEPHORA/), TØRRE LÆBER (HTTP://WWW.IBBYHEART.COM/TAG/TOERRE-LAEBER/)

