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Hej! Jeg hedder Anne-Sophie
Her på Make my Heyday deler jeg det, som
løfter min hverdag op fra hamsterhjul til
herlige øjeblikke. Jeg er forhenværende
mode- og skønhedsredaktør, nuværende
journalist og ekstremt nærværende her på
Make my Heyday. Velkommen til!

De mest populære indlæg
Ja til fri chokolade! Og lidt om påskeæg fra
det sødeste hotel i byen
Vind allergivenlig hudpleje fra Faaborg
Pharma
Så meget stil for så få penge

Følg mig på Instagram

Følg mig!

At den første konkurrence jeg bringer her på Make my Heyday er med allergivenlige produkter, giver så meget mening. Som jeg
før har været inde på her på bloggen, så har vi sart hud herhjemme og eksem og allergi og hele molevitten. Jo, jo. Der er noget at
muntre sig med. Og derfor er jeg særdeles glad for ærlig hudpleje, som er allergivenlig og egnet til sensitiv hud.

Leder du efter noget?
Den slags hudpleje er ansigtsplejeserien Ultimate fra Faaborg Pharma. Det er rene produkter, som er godkendt af
AllergyCertified. Det betyder, at der ikke er kendte allergener eller allergifremkaldende stoffer i produkterne. Og hver enkelt
ingrediens er vurderet af en toksikolog. Derfor anbefales produkterne af danske hudlæger.

Indtast søgeord, tryk Enter

Serien er bygget op omkring 4 effektive ingredienser: Vitamin B3, hyaluronsyre, syricalm og salicylsyre. Her kommer for en god
ordens skyld en lille opsummering af, hvad det er, disse ingredienser kan udrette.
◾ Vitamin B3 – virker anti-inflammatorisk og udjævner pigmentforskelle. Vitaminet forbedrer hudens elasticitet og giver
frisk udstråling. Et lille vidundermiddel med andre ord.
◾ Hyaluronsyre – man kan ikke sige fugtpleje uden at nævne hyaluronsyre. Den både giver og binder fugt til huden. Huden
producerer selv hyaluron, men den bliver dårligere til det med alderen. Tilfører du hyaluronen udefra, så genopretter du
balancen. Tørhedsrynkerne forsvinder, når huden pumpes op med fugt.

Lad os være venner på Facebook

◾ Syricalm – virker beroligende, beskyttende og mindsker rødme.
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◾ Salicylsyre – løsner døde hudceller. Og fjernes de, så stimuleres cellefornyelsen, og huden bliver bedre til at modtage
efterfølgende fugtpleje.

OM MAKE MY HEYDAY

Vind hudplejesæt fra Faaborg Pharma til en værdi af 630 kr. Sættet består af:
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Ultimate Cleansing Mousse, 149,95 kr.
Nomineret til Danish Beauty Awards og Allergy Award 2017. En blid, let skummende rens til ansigtet. Beholderen er forsynet
med en lille silikonebørste, der masserer og stimulerer huden, mens du renser.

Ultimate Tonic, 129,95 kr.

Følg Make my Heyday på Bloglovin’

Indeholder salicylsyre og fjerner derfor nænsomt døde hudceller, og hyaluronsyren sikrer, at huden fugtes godt.
Follow

Ultimate Cream Day, 169,95 kr.
Giver masser af fugt og beskyttelse til huden hele dagen takket være – igen – hyaluronsyren. Indeholder også den beroligende
syracalm og vitamin B3, som udjævner pigmentforskelle.

Ultimate Cream Night, 179,95 kr.
Intensiv fugtpleje til natten. Især Vitamin B3 og hyaluronsyren er her på færde, mens syracalm sørger for at berolige. Huden
styrkes og plejes i dybden.

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen om hudplejesættet er:
1. At følge Make my Heyday på Instagram. Klik ind nederst på siden her.
2. Like billedet med præmien – også på Instagram
3. At klikke ind på bloggen her – og den har du jo klaret allerede – og efterlade en kommentar i feltet nedenfor.
Det er alt. Og det er da nemt.
Jeg offentliggør vinderen på fredag her på bloggen og på Make my Heydays Instagram Stories. Held og lykke!
OG VINDEREN AF KONKURRENCEN BLEV: @marcha1964 Maja Hald Hermansen. Tillykke! Håber du får glæde af produkterne.
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Du er måske også interesseret i

Heydays Heroes i marts
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Sådan behandler du tør og kløende
hud: De 10 bedste råd jeg har fået
01/02/2018
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