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Jeg hedder Nanna Pretzmann.
Jeg er solo mor til 3 skønne tøser. Mine
tvillinger på 5 år og lillesøster på knap 3 år.
Min blog handler om os, kærlighed, rejser,
mode, opskrifter og hverdagsliv.

Du kan læse mere om mig HER
(http://tvillingernesmor.dk/om-nanna)samt

(http://bloggersdelight-dk.bloggersdelight.netdna-cdn.com/wpcontent/blogs.dir/66111/files/2017/11/825E10D5-CEDB-4A11-A4F7-4D6FB58CD83B.jpeg)
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Vinteren er efterhånden kommet og med den følger enormt tør hud. I hvert fald hos mig. De
faldende grader medføre straks stigende tør hud. Mine skinneben er, som sædvanligt specielt hårdt
ramte. Smøre jeg dem ikke ligner det faktisk nærmest, at jeg har skæl lignende hud eller blot er ved
at skifte ham.
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den ene tvillings børneeksem. Dengang håbede jeg, efter en periode uden, at det for alvor var væk.

MOM A ND THE C I TY (HTTP ://MOMA ND THEC IT Y.DK)

ME RE (H TTP : / / MO R MED MER E. DK)

NAVN ESN AK ( H TTP : / / NAVN ESN AK . DK)

At hun var vokset fra det. Det var altså ikke tilfældet alligevel, omend det kom i noget mindre
omfang end tidligere og denne vinter har det faktisk lykkedes os at holde det nede/væk ved brug
af en, for mig, ny creme.
Men tilbage til sommeren. Husker i, at jeg flere gange nævnte en “redningscreme” fra Faaborg
Pharma på min IG story? Ej det er selvfølgelig allerede flere måneder siden. Men ikke destomindre
var det Relief creme, som startede mit kendskab til Faaborg Pharma. Under vores ferie til Litauen fik
vi simpelthen så mange myggestik, at jeg var ved at blive vanvittig. Da vi kom hjem faldt jeg
tilfældigvis over Relief cremen på apoteket og resten af sommeren havde jeg den med i tasken
overalt. Den virker, stiller kløen efter myggestik og er guld værd til både kløende børn og voksne.
Og så render mine unger altid ind i brændenælder og der er cremen også et hit.
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Nogle gange er det skøre sammentræf, som skaber kendskab, men siden er min
samling af Faaborg Pharma (http://www.faaborgpharma.dk/) kun vokset og jeg har været så
begejstret, at jeg har sagt ja til et lille samarbejde med dem. På den måde har jeg fået lov, at teste
løs af diverse cremer. Og der er mange lækre varianter. Som en lille sidebemærkning, så er Faaborg
Pharma en dansk producent, der producere produkter til landets apoteker.
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Men tilbage til det med min rosinhud og børneeksem, så er det altså den fede Helo cremen
(http://www.faaborgpharma.dk/plejeprodukter/?p=helo-creme-400-ml-tube-2)fra Faaborg
Pharma, som virker. Da de første tørre områder, med begyndende børneeksem, viste sig, smurte jeg
straks ind, morgen og aften, og pt er der intet, at se på hende. Det er ret optur. Men dem af jer der
også kender lidt til børneeksem ved jo hvor frusterende det kan være. Derfor tænker jeg også at det
er særdeles relevant, at dele tippet med jer. Kunne det bare hjælpe en enkelt af jer…
For nu smøre jeg hende blot om aftenen, efter badet, hvor huden er fugtig og cremen lettere
trænger ind. Blot forbyggende, for en sikkerhedsskyld. Har i nogle forbyggende rutiner?
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For at uddybe en smule, så er Helo cremen til meget tør og irriteret hud. Den fugter huden helt i
dybden og hjælper huden med at gendannes og stabiliseres, således at huden igen kommer i
balance. Vi undgår allerhelst hormoncremer, men jeg er klar over, at hos nogle af jer er eksemen
betydelig værre og hormoncremen dermed ikke til at undvære og jeg har altså læst mig frem til, at
Helo cremen kan bruges samtidig. Den indeholder selvfølgelig ikke parfume og parabener og så
svier den ikke, når den påføres, selvom huden er revnet.
I starten af 2018 kommer spændene nyheder fra Faaborg Pharma, som jeg glæder mig lidt til at
dele med jer. Efter jeg fik konstateret hudlidelsen perioral dermatitis, en slags udslæt om munden,
har jeg været nød til at tænke lidt mere over, hvilke produkter jeg kommer i mit ansigt og mere om
det vil jeg dele i næste indlæg.
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