Pudderdåserne Alt i en beskyttelse spf 40
En til alle, der ønsker såvel beskyttelse som lidt farve;
Ja, jeg har jo anbefalet mange af jer efterhånden, at få fingrene i Pudderdåserne’s Alt i en beskyttelse.
Cremen, der skal på huden i ansigtet hele året. Jeg anbefaler; Pudderdåsernes Alt i en beskyttelse
(http://www.goshcopenhagen.dk/da/exclusives/pudderdaaserne/pudderdaserne-alt-i-en-beskyttelse-50-ml.html?
utm_source=adtraction&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adtraction). Den indeholder en høj og bredspektret beskyttelse mod både UVA,
UVB og infrarøde stråler. Alt i en beskyttelse indeholder et 100% mineralsk solfilter med en SPF40 samt en UVA-rating på PA++++. Indeholder
hyaluronsyre og C-vitamin. Fugter, udjævner huden og beskytter mod solskader.
Alt i en beskyttelse er en let farvet dagcreme og ansigtssolcreme i et, der både kan stå alene som en meget diskret makeup eller som primer under
makeup. Et hit er født…

SMAG sag
Forskellen;
• Avène’s er den “tætteste” i konsistens, mat og den billigste
• Faaborg Pharma’s er den letteste
• Pudderdåserne’s er den, der kan det meste

Hvad I vælger, er op til jer. Naturligvis. Jeg har givet mine tre bud på nogle gode nogen af slagsen. Der findes mange andre derude. Jeg har fået disse tre
til test, og havde aldrig selv mødt Faaborg Pharma’s, men de andre to kender jeg – og møder jeg. Jeg er glad for Faaborg Pharma’s, og den er blevet
Jan’s creme – og han er vild med den.
Sunsimed har jeg givet til min veninde med rødt hår og lys hud, og jeg er selv igang med min 2. SELVKØBTE Alt i en beskyttelse fra Pudderdåserne.
Jeg håber, at jeg (trods regnvejret og sumplignende tilstande i DK) har inspireret jer til, at finde jer en god all year round creme, at putte i hovedet om
morgenen…
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Kom nu maj du søde milde
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I Skønhed
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17. juli 2016
I Skønhed
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