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Foto Beauté Pacifique
Jeg kender kvinder, der er kommet i overgangsalder med så stor variation som 20 år.
Den ene, da hun var 40 år og den anden måtte stoppes (smil), da hun var over 60 år.
Statistisk sker det mellem 48 og 52 år. Hormoner er eksempler på signalmolekyler, der
transporteres rundt med blodet, og vores østrogen har i den grad betydning for det
store organ, vi pynter os med udvendig. Huden. Læs mere om det under FAQ til slut i
teksten. Men som eksemplet viser, så er der stor variation i, hvornår østrogenet
slækker på funktion og vedligeholdelse.

Nyt & nyttigt
Tre af de stærke

Nu skal det her ikke være en klumme om overgangsalder, men bare anskueliggørelse.
For det står jo i hvert fald klart, at når variationen i overgangsalder kan være hele 20 år
og østrogener spiller så stor en rolle, så vælter hudulykkerne jo ikke lige fuldt ned over
alle på 30 år, som det ofte fremgår af hudplejeannoncer. Og hertil kan vi så lægge alt
det andet, jeg skrev i forrige post. MEN uanset hvad man udfordres af, så vil god
hudpleje altid gøre en forskel. Og plusser man på plejen, så plusser man selvfølgelig
også på huden. Gør det nemmere at være hud. Alene omsorgen gør godt, for hænder,
hud og hjerne kan noget vigtigt sammen.
Ikke bare er der nye tilføjelser til et par danske serier, jeg har valgt at vise, de er også
eksempler på mærker, der har styr på formlerne, der er alt det nødvendige og lidt til.

#lisegrosmann på instagram

søg på #lisegrosmann
Søg på sitet …

FAABORG PHARMA har netop lanceret et længe ventet serum til ULTIMATE-serien

mest populære
Jo længere man kommer
bag i rækken og jo flere,
der snakker, jo mindre
bliver man hørt

HER. Specielt målrettet at give glat og ensartet hud. Og dermed de pigmentpletter og
fine linjer, som rammer de fleste af os før eller senere. No 2 på INCI er niacinamid og
dermed er der skruet op til 7% for ingrediensen, der kan det meste fra pletter til porer,

Forleden skrev jeg om

hudhys og rynker. Læg dertil hyaluron, argireline – en ingrediens, der holder igen på
muskelsammentrækningerne og derfor kaldes Botox-in-a-jar. Samt Syricalm, der

glass skin,…

næsten er en signaturingrediens hos Faaborg Pharma med talent for at holde huden i

Glass skin eller bare fugt?

ro og mindske rødme og irritation. Plus squalane, et naturligt lipid i vores

'Contouring may be losing

hudbarriere, og et fint mix af olier, der yderligere lægger låg på fugttab og styrker

its lustre'…

hudbarrieren.

Der er samtidig kommet et Eye Serum med tilsvarende effektiv ingrediensliste plus

Det er ikke nogen naturlov

koffein, der som bekendt kan dæmpe hævelse og visse typer rande under øjnene.

Vi er heller ikke ens.....

Og så er renseserien tilføjet Micellar Water med den særlige pumpe, de også anvender

Alverdens…

på deres skintonic. Produkterne forhandles på apoteket og priserne ligger fra 130 kr. til
225 kr., som jeg synes i sig selv er et lille mirakel for så fine formler. Alle produkter er
AllergyCertified certificeret og uden parfume, parabener og farvestoffer.

#styrpåformlerne
Foto Beauté Pacifique Jeg
kender kvinder,…

En succeshistorie – også i
farve
Foto: Tromborg
Scandinavian Mood
Marianne Tromborg…

BEAUTÉ PACIFIQUE, endnu et dansk firma med flot styr på formlerne, og Paradoxe er
bestemt ingen undtagelse. Seriens serum og Body Oil har fået to tilføjelser: Eye Creme
(259 kr.) og Night Creme (559 kr.), begge med det særlige resveratrol/procyanidinekstrakt fra chilenske druer, som er unikt for Beauté Pacifique. Det er to stærke
antioxidanter fra druekerner, der holder huden ude af kampzonen og dermed kan
forsinke aldersprocesser i cellerne og reparere skader. Husk, at antioxidanter er vigtige
før man går ud i solen.
En anden signaturingrediens for BP er squalane, som man anvender som
transportmolekyle for f.eks. A-vitaminkompleks. Og også i Paradoxe er de aktive
ingredienser indkapslet i squalane, så de når sikkert frem gennem vores fedtelskende
og vandskyende hudbarriere.
Fremhæves skal også Spilanthes acmella blomsterekstrakt i øjencremen (no 2 på
ingredienslisten), antiinflammatorisk og ifølge BP med en biologisk reaktion, så det
‘trækker’ i hudens fibre og derved strammer op. Planten har i traditionel medicin været
anvendt mod tandpine, og det menes, at den paralyserende effekt, der opstår i
gummerne pga. stoffet spilanthol, kan overføres til huden og afslappe muskler. Og intet
sted er det jo så nyttigt som der, hvor vores mimik er mest aktiv på godt og ondt.
Men Spilanthes acmella har adskillige egenskaber, der gør den højaktuel, læs HER.
Føj hertil hyaluron, hydroliseret kollagen (danner fugtskjold) og Aloe vera og der tegner
sig billedet af det, det er, en rigtig dejlig øjencreme. Men i krukke, og jeg vil tro, at
argumentet er, at antioxidanter m.v. er godt beskyttet i squalane-molekylerne.
Night Creme har selvfølgelig både squalane og Vitis Vinifera/Grape Seed Oil samt Aloe
vera plus lakridsrodsekstrakt, en stabil og hjælpsom ingrediens, der mindsker irritation
og ofte anvendes i produkter til sart hud. Derudover Sodium Ursolate og Sodium
Oleanoate, hvor BP nævner forskningsresultater, der viser forbedret kollagenstruktur.
Besøg Beauté Pacifique HER og læs mere om nyhederne og se fuld ingrediensliste, og
tak for altid at have det.
FAQ
“Østrogener spiller en vigtig rolle i vedligeholdelsen af hud og slimhinders normale
struktur og normale funktioner……østrogener kan påvirke alle hudens forskellige
celletyper (inkl. i hårfolliklerne, red.)…..Østrogenerne menes at stimulere
fibroblasternes syntese og modning af kollagene og elastisk fibre samt dannelse af
hyaluronsyre i dermis…..Det menes, at østrogener stimulerer til mitotisk (celledeling,
red.) aktivitet i epidermis, så tykkelsen af epidermis vedligeholdes…..Melanocytterne
kan aktiveres af bl.a. østrogener til øget produktion af melanin…..
…..Hudens normale aldersforandringer medfører et tyndere og mere skrøbeligt
epidermislag samt udvikling af dybe rynker p.g.a. et lavere vandindhold, specielt i
dermis. Der dannes færre kapillærer, de kollagene og elastiske fibre forandres, og
antallet af fibre daler. Denne udvikling forstærkes hos kvinder i forbindelse med
menopausen…..men arvelige og miljømæssige forhold spiller også en afgørende rolle.”
Og så slut med lærebogssnak.
En lille tilføjelse: Selv om naturen så småt er gået ind i afviklingsfasen men først gør
det for alvor nogen tid før frugtbarheden ophører og der ikke længere modnes æg.
Ifølge professor Andrea R. Genazzani, som står bag udviklingen af Femarelle, et
fermenteret sojaprotein, opleves forskellige forandringer 7-8 år før menopause.
OBS OBS! I morgen er der mere hudpleje, og den kan VINDES.

Synes godt om Én person synes godt om dette. Vær den første af vennerne.













KOMMENTARER

Sidsel skriver
18/06-2018 ved 6:31 pm

Dejlige og dygtige danske mærker
Det er sørme imponerende ingredienslister, og især til Faaborg
Pharmas pris er det ret godt klaret! Jeg nyder lige nu at forkæle mig
selv med et serum fra Verso, men ved også godt at der ikke bliver
råd til en “genopfyldning”, så her kunne det være man skulle kigge
efter FP.
Jeg kommer snart mere på apoteket efter hudpleje end i Matas
Svar

Lise Grosmann skriver

