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At vaske ansigtet morgen og aften kan virke som en uoverskuelig tjans for mange. I
hvert tilfælde taler jeg ofte med kvinder, som vælger at springe vasken over i det
daglige og måske lige fjerner den værste makeup et par gange om ugen.
For mig, som troligt vasker ansigtet grundigt hver morgen og hver aften, lyder det
som et rent skrækscenarie, som ikke bare er noget, der er med til at ælde huden og
skabe unødvendige urenheder. Men som også har betydning for huden og dens
sundhed i det hele taget.
Huden har nemlig behov for at "starte på en frisk" et par gange om døgnet og for at
blive befriet for diverse udefrakommende snavs og bakterier.
Undersøgelser viser bl.a., at der samler sig både forurening og diverse bakterier på
huden, som bør vaskes af.
Eksempelvis samler der sig bilos og andre typer partikelforurening på huden i løbet af
dagen.
Desuden har mange af os bakterier fra hænderne, mobiltelefoner og diverse andre
ting, som vores ansigt kommer i berøring med hver dag, i ansigtet.
Og jeg ved ikke med dig, men jeg har ikke lyst til at sove sødt hver nat i mit rene
sengetøj med bysnask og toiletbakterier på kinderne ...
Herudover er det en rigtigt god idé altid at få fjernet alt makeup fra huden, inden man
går i seng. Når man ligger i sengen, har huden endelig et åndehul og skal regenerere,
så den er klar til at bekæmpe den næste dags udfordringer.
Gør vi ikke det, vil det måske ikke kunne ses i dag, i morgen eller om en uge. Men på et
tidspunkt vil huden vise tegn på, at den ikke har fået lov til at regenerere ordenligt.
Det kan i den forbindelse være fristende at tage en ansigtsvask i brug, som får hele
masken til at stramme, fordi man da så sikret, at huden er ren - eller hvad?
Faktisk er det bedst at smide de kradse produkter ud til højre og i stedet gå efter en
ansigtsvask, som fjerner diverse snavs, men som ikke fjerner fugten fra huden. Huden
har nemlig også brug for alt den fugt, som den overhovedet kan få, hvis den skal holde
sig pæn.
Desuden er der en lang række bakterier på huden, som vi gerne vil beholde, fordi de er
hudens forsvarssystem. De bakterier kan for kradse produkter desværre være med til
at tage livet af.
Hvordan finder man så en effektiv og mild ansigtsvask?
Jeg har samlet tre bud nedenfor, som alle efterlader huden ren og lækker, men som
ikke giver stramme kinder og hiver alt fugten ud af kinderne. De kan bruges af alle hver morgen og (naturligvis) hver aften.

Tre effektive (men milde) ansigtsvaske
Comfort Zone Essential Face Wash
Ansigtsvasken fra Comfort Zone er både mild og lækker at bruge - samtidigt med, at
den er utroligt fin at kigge på!
Essential Face Wash fjerner både makeup og urenheder. Men den er samtidigt mild og
formuleret med respekt for hudens naturlige flora.

Den er derfor også egnet til sart hud, som har brug for ekstra fugt.
Skum den op i badet eller ved håndvasken, og brug evt. en børste til at eksfoliere med
samtidigt.

Comfort Zone Essential Face Wash forhandles bl.a. hos Magasin.
LACTOClear Face Wash
LACTOClear er en ny hudplejeserie, der egentligt er målrettet uren hud, og som
bekæmper urenheder på mildest mulige vis med respekt for den eksisterende
bakterieflora på huden.
Men ansigtsvasken kan sagtens bruges af alle andre, som måske ikke har uren hud,
men som vil have en mild ansigtsvask, som rengør uden at trække fugt ud af huden.
Ansigtsvasken fra LACTOClear er så smart indrettet, at den kommer ud som en let
skum, der er super nem at bruge i badet eller ved håndvasken.

LACTOClear Probiotic Skincare System Face Wash forhandles bl.a. på LACTOClears egen
webshop.
Faaborg Pharma Ultimate Cleansing Mousse
Ansigtsmoussen fra Faaborg Pharma er et af de produkter, jeg tester til årets
AllergyAward.
I starten irriterede den lille silikonebørste, som man bruger til at påføre skummen med,
mig en smule. Men efterhånden, som testen skrider frem, holder jeg mere og mere af
den.
Ud over at børsten er ret smart at have ved hånden, så er Ultimate Cleansing Mouse
også mild og rar at bruge, selv ved sensitiv hud, og den indeholder bl.a. hyaluronsyre,
som er med til at holde huden frisk og ung.

Faaborg Pharma Ultimate Cleansing Mousse forhandles på apoteket.

0 kommentarer

Sortér efter Ældste

Tilføj en kommentar ...

Facebook Comments Plugin

Om forfatteren

Conni Lagergreen SchmidtFølg på:Instagram
Vil du skrive for os?

GÅ TIL PROFIL

Dette kan også interessere dig

Junker om U21: Skal
vise jeg kan være med
bold.dk

Thorup forstår
frustrerede fans
bold.dk

Tom Hardy tilbage i ny Nyhed fra Samsung til
barsk serie med dansk skarp pris
islæt
Annonce
vielskerserier.dk

VIDEO: Pornostjerner
deler deres pinligste
øjeblikke på settet
Sjove videoer

Er skægget på vej ud?
feedt.dk

Australsk Model
Imogen Anthony tager
nye midler i brug i...
Ny, sexet video med
smukke Kate Compton Kvinder
Kvinder
powered by plista

Relaterede artikler

Hudpleje | 16. marts 2017
Fire tips til forårsklar fødder

Hudpleje | 14. marts 2017
Solbeskyttelse og primer i ét til beskyttelse mod forårssolen

Hudpleje | 9. marts 2017
10 facts om serum

Hudpleje | 8. marts 2017
Maske med turbofugt til det trætteste ansigt i LA

Hårpleje | 7. marts 2017
En venneanmodning til dit hår

Hudpleje | 4. marts 2017
Gå væk tilstoppede porer og glinsende pande!

Sundhed | 2. marts 2017
Hvorfor skal der være så mange gode hudvenlige produkter?!

