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Skriv kommentar

Der er rig mulighed for at støtte de lokale.
Men vi starter lige med hende her….

makeup

faqs

Beklager elendigt skærmfoto

….hvis motto er “Beauty begins with truth”. Og andet betaler sig heller ikke i længden.
Slet ikke, når man har gjort det til sin mission at være beautycop og løfte pegefingre. De af

jer, der har læst med her længe, ved, at jeg ofte har kaldt Paula Begoun for ‘sure Paula’,
når hun langede hårdt ud efter ingredienser/formler/brands. Og der er bestemt ting, jeg er
uenig med hende i.
Men i 25 år har hun passet sin post, skrevet et utal af bøger og hun siger, at hun ikke er
ved at trække sig tilbage. Jeg håber det ikke, for hun er stærkt inspirerende og det har
været både en faglig og personlig fornøjelse at zoome med hende. Senest i forbindelse
med lanceringen af Paula’s Choice Clinical Niacinamide 20%. Ingen højere, og jeg har
skrevet mig op til den HER
Men tilbage til overskriften, som er motto for en af de lokale = danske serier, som du skal
sætte på excelarket, nemlig Faaborg Pharma. Altså noget så hipt som et apotekermærke.
Barren er sat højt med enkle formler med klinisk dokumenterede ingredienser.

Ud over de mange nærmest uundværlige ‘av-min-hud’ specialprodukter, hvoraf et par
stykker med rette har kultstatus (der er også en serie til tatoveringer!), så har de faktisk en
utrolig fin hudplejeserie, Ultimate.
Da jeg skrev om serien HER skrev jeg: Jeg ved, jeg har en tendens til at falde i

begejstring, men jeg synes, der er flere gode grunde til det her og prisen er afgjort en af
dem (citat slut). Det mener jeg stadig. Læs eventuelt mere om Ultimate HER.
Og bemærk også lige emballagerne, der er rigtig mange, der ikke er kommet længere end
til krukker (som får Paula Begoun til at blive sur), som kunne lære af Faaborg Pharma. Og
pst! Hvis i klikker på linkene herover og læser, så snup lige kommentarerne med ♥ HER er
lidt flere danske serier, der er værd at notere sig. Og lidt nyt dansk finder du på
Nyt&Nyttigt
Lad os slutte med en af de seneste danske serier. Føje afslutning til indledning på god
journalistisk vis, for man kan godt drage en vis sammenligning mellem denne serie og
Paula’s Choice og så sandelig Paula Begoun. Hun og hendes tilgang til hudpleje har i den
grad inspireret Pudderdåserne og vist nok ikke mindst Katja Moikjær.
I Pudderdåserne Musthave serie finder du veldokumenterede ingredienser, der gør, hvad
de lover. Og du får fuld forklaring endog om pH-værdi. Det var derfor jeg døbte dem
Phudderdåserne HER.

I har sikkert set, at seneste produkt er CREMEN, og jeg har her sat den sammen med
deres Alt I En Hyaluronsyre, for så har ikke mindst dig med tør hud en rigtig effektiv duo til

en overkommelig investering. Der er ingen grund til, at jeg longskriver mere, for de gør det
bedre selv HER
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