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Velkommen til min skønhedsblog, jeg håber
hverdagsblush.dk vil inspirere dig til meget mere
skønhed i din hverdag. Du kan læse meget mere
om mig i "Bag bloggen".
- Charlotte

Konkurrence på bloggen

Generelt om de fem Faaborg Pharma cremer vil jeg sige, at de alle har nogle virkelig lækre konsistenser, som alle
ligger meget op ad hinanden. Der er en smugle variation i forhold til tykkelsen, men ellers er de ret ens. Cremerne er
meget drøje i brug og så trænger de hurtigt ind i huden og efterlader den blød, fugtet, plejet og smidig UDEN af være
fedtende på huden. Virkelig gode egenskaber efter min mening!
Jeg har haft en lille fordom i forhold til produkter der er fri for parfume; nemlig at de har den karakteristiske, og ikke
særlig behagelige neutrale duft. Men det har Faaborg Pharma produkterne ikke, trods de er fri for parfume. Selvom
produkterne umildbart minder rigtig meget om hinanden, så er de individuelle og har lidt forskellige egenskaber.

TIP: påfør kropscreme lige efter dit bad, da huden stadig er let fugtet, så trænger cremen
lettere ind
Carbamid creme 5 % vedegner sig især til soltør hud, som dermed har brug for ekstra pleje, til ekstra tør hud og ru
hud. Carbamid cremen indeholder det aktive stof urea, som er kroppens naturlige fugtbinder, desuden virker urea
opblødende på tør hud. Cremen styrker derfor hudens barriere og nedsætter vandfordampning så fugten bliver i
huden. Cremen er AllergyCertified.

På bloggen kan du lige nu vinde en L'amourbox
Se/og deltag i indlægget "Vind en L'amourbox - nyt
bokskoncept"
Konkurrencen slutter på onsdag (den 13.
november kl. 16)

Denne creme har jeg foræret til min mor, da hun har psoriasis. Hun blev hurtigt rigtig glad for den, da den ikke sviger
på områder hvor huden er gået i stykker. Det er et problem hun oplever ved andre cremer, selv andre apotek cremer.
Eksklusive rabatkoder

Marselis creme er en fugtighedscreme velegnet til daglig brug af hele familien. Cremen er AllergyCertified.
Panthenol creme velegner sig til overbelastet, rød, irriteret og skadet hud på både krop og ansigt. Panthenol cremen
indeholder provitamin B5 som fremmer hudens evne til at regenerere, øge den naturlige celleaktivitet så huden heler
hurtigere, samtidig med at nedsætte vandfordampning. Cremen er AllergyCertified.

Lige nu kan du spare 15 % på dit køb hos
www.SelectedDesigners.dk (smykker) ved brug af
denne kode: hverdagsblush

Jeg har foræret panthenol cremen til min kæreste, Stiven, da han i en længere periode har haft lidt udslæt/eksem på
hænderne, som han får af sæben de bruger på hans arbejde. Han har prøvet med flere forskellige cremer, uden den
store hjælp. Blot efter få dages brug med panthenol cremen var hans udslet stort set helt væk, for senere af forsvinde

Nye indlæg

helt. Så han er rigtig glad!
Basal hudpleje fra Faaborg Pharma
Mit første bloggerevent – og nok sidste af den
slags

Helo serien – optimal hudpleje til meget tør og irriteret hud
Helo creme egner sig især, som resten af Helo serien, til meget tør og irriteret hud på hele kroppen. Og så kan den
bruges af både børn og voksne. Cremen skulle dæmpe kløe og andre symptomer der karakteriseres af atopisk hud.
Cremen genopretter hudens naturlige barriere og beskytter desuden mod vind og vejr. Cremen er AllergyCertified.
Helo feet er en intens plejende creme til tørre fødder med tendens til sprækker. Cremen indeholder både urea og
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provitamin B5 som jeg lige har fortalt om længere oppe. Tilsammen virker de blødgørende, fugtgivende, plejende og
reparerende på huden. Fodcremen er en smugle længere tid om at trænge ind i huden end de fire andre cremer og så

Julens ønskeliste 2017 – beauty edition

efterlades huden også en smugle mere fedtet, men det vare kun til den er trængt ind i huden.
Gabor sko: pæne og behagelige!

Alt i alt

Counting stars // Essence trend edition

Jeg er meget overrasket over disse Faaborg Pharma produkter. Da jeg fik dem ind af døren tænkte jeg, at jeg umuligt
ville få brugt alle de creme – især ikke når de er parfumefrie! Men jeg er meget positivt stemt, dette er nok de bedste

Clinique turnaround instant facial masque

parfumefrie produkter jeg har prøvet. Ikke bare fordi de ikke lugter som de fleste produkter uden parfume, men fordi
det er virkelig god kvalitet vi har med at gøre! Min personlige favorit må nok være Helo cremen. ♥

Kærligst Charlotte
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Indlægget er sponsoreret i den forstand, at jeg har modtaget produkterne til test og skrevet indlægget på eget initiativ. Jeg har
ingen økonomisk interesse i indlægget.
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