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Faaborg Pharma Ultimate Cleansing Mousse, 150 ML, 149,95 DKK hos Webapoteket.dk
Jeg elsker at fortælle jer om gode produkter – det gør jeg altså. Men i den forbindelse vil jeg lige
runde et emne, som jeg tror, at jeg har luftet herinde før. …Ét af de emner, som jeg taler aller mest
med mine med-bloggere om, er troværdighed i henhold til begejstring. Det er som om, at nogle
læsere oplever en negativ anmeldelse meget mere ærlig end en positiv anmeldelse – og det er altså
en skam. Når jeg indgår et samarbejde om omtale i forhold til anmeldelser, så har vi ALDRIG en
aftale om, at jeg skal omtale produktet positivt, hvis det ikke er min oplevelse. Og det er faktisk rigtig
vigtigt for mig at understrege. Jeg hader selv, når man har smidt penge efter et produkt, som bare er
røv og nøgler og mest af alt spild af penge… Og derfor glæder det mig også sådan, at jeg i mit virke

som blogger kan bidrage til, at mine søde læsere kan undgå fejlkøb så vidt muligt. Når det så er sagt,
så er det jo forskelligt, hvilke produkter der virker for hvem… Men i dag får I i hvert fald en
anmeldelse af et produkt, som virker for mig – og som jeg med stor fornøjelse tipper jer om.
Produktet hedder ‘Ultimate Cleansing Mousse‘ og er fra Faaborg Pharma – og som I sikker allerede
har gættet, så er det en renseskum. Den lover nænsomt af fjerne snavs og makeup – og efterlade
huden med en sund glød. Jeg bruger den primært om aftnen – og har gjort det i et stykke tid
efterhånden. Jeg synes, at den lever ret godt op til, hvad den lover. Den smarte børste på toppen
bruges til at rense huden med – man pumper blot to gange og fordeler så skummen i ansigtet med
børsten. Efterfølgende skylles der efter med varmt vand.
Jeg oplever helt sikkert renseskummen som nænsom. Min hud i ansigtet har tendens til let at tørre
ud, så mange renseprodukter er lidt for skrappe til mig – men denne er mild og god til min hud. Jeg
synes den er rigtig lækker og let at bruge. Nå ja, og så er det jo også meget fedt at Faaborg Pharmas
produkter er uden parfume, parabener og farvestoffer. Så fire ud af fem stjerner herfra.
Produktet kan købes på apoteker landet over – find det bl.a hos Webapoteket.dk til 149,95 DKK.
Rigtig god dag.
XO Lise
Sponsoreret – produktet er modtaget i gave.
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