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Vælg sprog▼

Adventurous lifestyle blogger from
Copenhagen, currently living in Ho Chi
Minh City, Vietnam. My name is
Josephine Helbrandt. I’m a 24 years old
journalist and fulltime blogger. In
January 2017 I packed my suitcase and
moved from a safe environment in
Denmark to an impulsive life in Vietnam.
On my blog you can follow my daily life
among palm trees, sunshine and traffic
chaos. You can get inspiration for your
wardrobe, healthy food, travel tips or a
guide on how to get beautiful skin or
take care of your hair in the sun.
Contact: Josephine@helbrandt.dk
Drømmer du også om smuk, ensartet og lækker hud? Det tror jeg, at rigtig mange mennesker gør. En smuk hud starter naturligvis
SØG

med den rigtige pleje, og i dag har du mulighed for at vinde det ultimative hudpleje sæt!

Søg i bloggen

INSTAGRAM@JOSEPHINEHELBRANDT

Anden december byder på gave nummer to ud af 24 i min pakkekalender, og i dag kommer præmien, som du kan vinde fra
Faaborg Pharma.
Faaborg Pharma er den første danske hudplejevirksomhed, der har opnået den højeste internationale udmærkelse
AllergyCeritified. Deres produkter er dermatologisk testet og uden parfume, parabener og farvestoffer. Det betyder, at der ingen
allergifremkaldende eller hormonforstyrrende stoffer findes i de her meget rene produkter.
Faaborg Pharma har bl.a. lavet en vildt lækker hudplejeserie "ULTIMATE", der består af en rensemousse, en skintonic, en
dagcreme og en natcreme. Det er de produkter, som du har mulighed for at vinde i dag! :-)

SÅDAN VINDER DU:
For at få fingrende i den lækre hudplejeserie, skal du deltage i konkurrencen. Det gør du ved at:
Følge min blog på Facebook - her.
Følge min profil på Instagram - her.
YOUTUBE
JOSEPHINE HELBRANDT

(Du skal kun følge én gang, så har du mulighed for at deltage i alle 24 konkurrencer frem til juleaften.)
Skriv en kommentar til dette indlæg,
Du kan se mere til Faaborg Pharma og følge dem på Instagram lige her.
Vinderen offentliggøres her på bloggen den 4 december.. Husk at kig forbi bloggen, for at se om du er blevet den heldige vinder
- og husk, at du kan deltage i alle 24 konkurrencer, hvis du har lyst :-)
Du kan stadig nå at deltage i konkurrencen fra i går, hvor du har mulighed for at vinde to lækre items i 100 procent

MODEL CASTING I VIETNAM

ægte cashmere fra Hobnob Copenhagen.
// Josephine

Facebook here
Bloglovin here
SVÆRE VALG & SPROGLIGE UDFORDRINGER

Instagram here
Youtube here
Snapchat:
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victoriaweihrauch, camillia synes godt om dette

