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Der tales for lidt om gener i forbindelse med hud. Generelt. Men når det kommer til hænder
betyder de rigtig meget. Jeg ved det. For engang havde jeg så fine hænder, at jeg jævnligt
sparede dem modelhonorar på ALT for damerne som håndmodel. I dag kan jeg kun være
håndmodel for Ledflex (smil).
PS: Det er ikke mig i ung udgave på foto, jeg er bare hende, der har været ude at finde
sengetæppe osv. og så er det min gamle neglefil, som jeg vil passe på evigt, den er nemlig fra
min kosmetologtid.
Tilbage til gener og hænder og herunder påstanden, der holder. For nogle af os er hænder
nemlig der, alderen ses først. Det er ikke pletter og ‘rynker’, der er det største problem. Selv
om det også er det. Men det kan man selv gøre noget ved. Nej, det er manglen på
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underhudsfedt. Hudens konstruktion, det genetiske. Og man behøver ikke være overvægtig
for at have håndrygge med lidt polster.
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De, hvis hænder har det blød underlag, de nyder samme fordel på deres underarme, som
følgelig holder sig glatte længe. Modsat, når man har den tynde hud, kan huden på armene
blive helt krokodillehuds-agtig. Min mors arme blev sådan, så jeg står med en genetisk
udfordring.
Jeg kender jævnaldrende, der har helt glatte håndrygge og underarme, fordi de har den
tykkere hud. Man kan overhovedet ikke lave nive-prøven på deres håndryg, huden kan ikke
hives op. Jeg er en af dem med tynd hud, der som manges hud har for vane mister fylde og
dermed glathed med tiden. Og fordi den bliver tyndere tørrer huden også let ud og får
tydeligt årenet.
by lisegrosmann

Der kan godt gøres noget ved det, men det kræver noget med nåle – Restylane Vital for
eksempel, som kan lægge volumen ind. Man kan også få fraktioneret laser på hænderne til at
forynge huden. Og IPL på pigmentpletterne. Stort set er det med hænder og hud som på
resten af os.
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Også med hensyn til det, du og jeg selv kan gøre derhjemme. Først og fremmest fugt og fedt.
Problemet er bare, at indsatsen ofte stopper ved halsen. Af samme grund har de fleste finere
hud i ansigtet end på hænderne med alderen, selv om begge er hudområder, der altid er
‘udendørs’.
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#Vedligehold og forbedring
Solcreme, peeling og vækstfaktor, cremer med A-vitamin, B3 (her ULTIMATE fra Faaborg
Pharma, som indeholder 5%) og andre pletlysnere (f.eks. Cosborg PigmentCare og Beauté
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Pacifique Tyrostase). Alle – eller mange af dem – er en selvfølge i ansigtet. De bliver smurt
på med hænderne, vi har de gode sager i håndfladerne, så hvad er mere naturligt end at
stryge håndryggen og underarmene. Eller bruge håndprodukter med ‘det hele’, som Nimue,
der indeholder bl.a. glykol-, mælke- og salicylsyre samt C-vitamin og en lang række
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planteekstrakter og olier. Psst! Jeg er sikker på, at Helena Christensen bruger den nu.
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#Hver dag
Brug en sæbe uden de slemt udtørrende sæbestoffer. Eller, hvis du vasker hænder meget
ofte, skift ud med/supplér med håndrens. Det er faktisk mindre belastende for huden end
mange gange sæbevask. Brug håndcreme hver gang, du har vasket hænder og brug den før
huden er helt tør. Jeg gør det ikke og jeg glemmer også at gribe efter håndcremen på
skrivebordet i løbet af dagen. Tro mig, (ind)lær det, for jeg kan bekræfte, at års forsømmelse
en dag kan ses.
Hvis hudbarrieren virkelig skal have modstandskraft til bl.a. at holde på fugt i huden og
undgå problemer med eksem, så skal man smøre hænder 5-6 gange i løbet af dagen, siger
Ellen Marmur, MD, associate professor and chief of dermatoligic and cosmetic surgery, The
Mount Sinai Medical Center til webmd.com Hun taler om ‘good product placement’, nemlig
at sørge for at placere små tuber forskellige steder, så det ikke er en undskyldning. Og så i
øvrigt at huske negle og neglebånd.
Lige som til huden i øvrigt er det glycerin, urea, hyaluronsyre, sorbitol, propylene glycerol, vi
skal kigge efter, siger Ellen Marmur. Og fråds endelig med et pust af den gode toner først. En
håndmaske som de HER – eller en helt almindelig ansigtsmaske – er også en god idé. Og har
du ikke tid, så brug det gamle tip med at smøre ind til natten og tag bomuldshandsker på. Og
har du ikke sådanne, så brug et par bomuldssokker. Det er lidt luffe-hyggeligt.

#Når huden er i nød
Jeg siger bare, at jord er noget skidt for håndhud og negle. Jeg husker handskerne, når jeg
går på planlagt havearbejde, men så er der alle de gange, hvor der lige er en, der ikke hører til
lige der, hvor den står, der bliver hevet op med bare fingre. Jer med jobs, hvor der konstant
skal vaskes hænder, I kender også følelsen og synet af hud stadiet før totalt sprukken. Dumt
at nå dertil, for derude venter problemer som håndeksem.
Barriere er alt, for vi stikker fingrene i alt hele dagen. Der skal være tæt låg på huden.
SOScremer, multibalmer, coldcremer (Skin Food burde også have været med) med naturens

buttere, bivoks og såmænd også Ardens sikre remedie Eight Hour. Hudlægerne er stadig
begejstrede for vaselin til skadet hud, fordi det lægger låg uden at optages, og så får huden
fred. Petroleum jelly is a reliable standby, siger førnævnte Ellen Marmur. I øvrigt var
paraffinmaske til hænderne engang en luxebehandling, der faktisk gav smuk hud.
#Hold fingrene fit
I dag, hvor alle fra tidligt i livet har fingrene krummet på en eller anden form for tastatur, er
det des vigtigere med det gamle råd om at lave finger/håndøvelser for ikke at miste
motorikken. Stræk/spred fingrene, krum dem, før tommelfinger over til lillefinger, sæt
håndfladerne mod hinanden og vip armene ud.
Og gør det nu i dag, for i morgen tror jeg nettet går ned, når I begynder at taste
kommentarer for at få fingre (; i et fantastisk produkt. Berømt over hele verden.
Synes godt om 6 personer synes godt om dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner synes godt om.
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Anneka siger
22/05-2017 at 6:46 am

Mon det er EightHour?
Jeg har nogle gange købt de der hvide bomuldshandsker og så smurt et tyk lag
creme på. Går bare nemt hul på en fingertut og så er de røget ud MEN kom li til at
tænke at man bare ku’ klippe fingertutterne af.
Nu har jeg lagt håndcreme på natbord og par andre steder
Rigtig god dag!
Svar



