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Hej smukke læsere. Åh, jeg har suset frem og tilbage fra det ene gøremål til det andet i dag – og har
endda lidt arbejde foran mig endnu! Sådan er nogle dage altså bare. Men for nu har jeg et øjeblik,
hvor jeg har fornøjelsen af at blogge til jer… Så hej!
Jeg har været på besøg hos Geelmuyden Kiese (et PR bureau, til jer der ikke befinder jer i
kommunikationsbranchen), som bl.a. repræsenterer Rosendahl, Bjørn Wiinblad, Lyngby Porcelæn og
mange andre lækre brands! Wauw, der var SÅ mange smukke sager til hjemmet. Jeg fik sådan lyst til
grønt tema herhjemme… Jeg vil forsøge at vise jer lidt billeder derfra løbende på min Instagram
profil – men til at starte med, kan I jo tjekke dette billede (klik).
Men nu til dagens emne: Hviiis I følger bloggen fast, så ved I; at jeg deler tre indlæg med jer hver
anden måned om hvilke skønhedsprodukter, som jeg bruger i min hverdag. Det har jeg faktisk gjort i
ét år præcist i denne måned! Og derfor har jeg nu besluttet mig for, at det fremover kun skal være
hver tredje måned, at disse tre indlæg bliver delt. De er enormt tidskrævende – og derudover, så
synes jeg selv, at der er for mange gengangere (jeg er sikker på, at I også har tænkt tanken). Så jeg
tænker, at lidt mere luft mellem disse indlæg vil give bedre og mere varierede indlæg af denne slags.
Jeg håber, at I er enige :)
Ansigtsprodukter, som jeg bruger hver dag #april 2017
Så nu til denne måneds pleje- og skønhedsprodukter, som jeg bruger i mit ansigt. Jeg tror faktisk kun,
at der er nyheder i denne omgang – og dem glæder jeg mig til at fortælle jer meget mere om.
1. Jeg er begyndt at bruge et nyt renseprodukt, som jeg glæder mig helt vildt til at fortælle jer mere
om. Men for nu vil jeg blot tease lidt, hvor det kommende indlæg om. Det er en renseskum fra
det danske mærke Faaborg Pharma. Hvis I ikke kender brandet, så fortvivl ikke – det var også nyt
for mig. Men indtil videre har det været et enormt positivt bekendtskab! Først og fremmest er
produktet utrolig mildt – og den er derfor velegnet til sart hud. Jeg døjer enormt meget med
ekstra tør hud for tiden, så min hud sætter virkelig pris på en mild skum som denne. Jeg ved ikke,
om I kan se det ordentligt på billederne, men der er nærmest sådan en lille rensebørste, som en
del af moussens emballage – og den bruger man så til at rense med (sammen med skummen
naturligvis!). Man kører den ligesom bare i cirkler på huden og skyller derefter med lunkent vand.
Det er let, lækkert og effektivt. Faaborg Pharmas produkter findes på landets apoteker.
2. Efter jeg har renset mit ansigt om aftenen, bruger jeg naturligvis fortsat en natcreme. For et par
uger siden tog jeg hul på en ny en af slagsen. Den er fra et brand, som hedder Purely
Professional – et brand uden parfume og med minimal kemi. Det lyder umiddelbart fornemt – og
produktet er virkelig også utrolig stilrent og se på, men jeg må nok være ærlig og indrømme; at
produktet er for skrabet til mig. Jeg synes ikke, at natcreme gør fra eller til for min hud og så
dufter den sært. Den er tiltænkt til at hæmme aldringstegn, og det kan også være, at det er
derfor, at jeg ikke oplever den store effekt af cremen (jeg er trods alt kun 27 ;)). Men flot det er

den i hvert fald! Og misforstå mig ikke; den er bestemt heller ikke dårlig, bare heller ikke
imponerende.
3. Hvis I følger rimelig godt med herinde, så ved I efterhånden, at jeg knuselsker ansigtsolier! Da jeg
var hjemme hos mine forældre i januar, døjede jeg endnu engang med tør hud, hvilket
resulterede i irriterede prikker/knopper i min alt for tørre pande. Min mor sværger til Beauté
Pacifique – og anbefalede mig i den forbindelse deres ansigtsolie. Jeg fik lov til at prøve hendes
derhjemme, og i løbet af tre dage var knopperne væk og min hud havde det markant bedre !
#truestory #nolie. Så jeg var naturligvis nødt til selv at anskaffe mig et eksemplar af Beauté
Pacifiques ‘Serum Paradoxe‘. Jeg bruger den under min dag- og natcreme. Og jeg lover, at I nok
skal få lov til at høre meget mere om den snart! Men for nu vil jeg bare efterlade jer med et link
til serummet på deres webshop – klik her.
4. Min mor anbefalede mig også Beauté Pacifiques ‘Enriched Moisturizing Creme‘, som med fordel
kan bruges som dagcreme… Og det gør jeg så :) Den er ekstra fugtgivende, hvilket er perfekt til
min tørre hud – og så efterlader den bare huden super blød! Den koster 229,- for 50 ML og kan
købes direkte på deres webshop eller hos Matas.
5. Jeg elsker at fortælle jer om mine erfaringer med nye mascaraer – og som I ved; så elsker jeg
Rimmels mascaraer med masser af fylde! Pt. bruger jeg ‘Waterproof Scandal Eyes Reloaded‘ –
den kan godt være liidt svær at styre, da den giver SÅ meget fylde… Nå ja, og så er den pisse svær
at få af – men jeg tror mere det er min elendige øjenmakeup-fjerners skyld, og ikke nødvendigvis
mascaraens… Anyways, anmeldelse coming up! :) Find den hos Matas til 89,95 DKK!
6. Solskinspudder solskindspudder – findes der et bedre makeup-produkt? I think not! Jeg elsker en
god solskindspudder – og sjældent har jeg haft så god en solskinspudder som min nye fra
bareMinerals. Den hedder ‘Invisible Bronze‘ og har næsten lige ramt butikkerne. Den er SÅ smuk
på huden, og giver den der helt rigtige solkyssede hud, som man ønsker sig, når man påfører en
solskinspudder – men uden på nogen måde at efterlade huden orange! JEG ELSKER DEN! Køb
den hos Magasin lige nu på tilbud fra 365,- til 292,- !!!
7. Jeg er også ret begejstret for min nye highlighter. Den er også fra bareMinerals – og jeg håber,
at I kan se hvor smuk den er på billederne :) Men den er endnu smukkere i virkeligheden! Den er
så diskret, fin, varm og bare dødlækker! Den hedder ‘Invisible Glow Powder Highlighter‘ og er
også på tilbud hos Magasin lige nu til samme pris som ovennævnte.
8. Sidst men ikke mindst (seriøst, skriver jeg bare altid det i de her indlæg???) endnu et produkt fra
bareMinerals. En fast pudder, der består af 90 vitaminer og mineraler og findes i 20 lækre
nuancer. Jeg har farven ‘07 – Warm Light‘, som passer ret fint til mig. Den ligger simpelthen så
pænt på huden og lover at holde i 12 timer… Om jeg rent faktisk synes, at den gør det, må I vente
og læse jer til, når jeg udgiver min anmeldelse af den. Indtil da kan I købe bareMinerals ‘BarePro
Performance Wear Powder Foundation‘ hos Nordicfeel.dk til 319,-.
Det var alt fra mig for i aften. Vi blogges ved i morgen. Obs! Magasinet i baggrunden er ‘Lime’.
XO Lise
Indlægget indeholder affiliate links.
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