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MIN HUDPLEJERUTINE
29.07.17

CAMILLA NØRGAARD
CHRISTENSEN
camillanoergaardchr@gmail.com
(http://camillanoergaard.dk/kontakt/)
Jeg er 23 år gammel og arbejder til
dagligt som webdesigner. Når jeg har
fri, elsker jeg at bruge min tid på at
udforske skønhedsuniverset og
udfolde mig herinde. På bloggen kan
I læse om trends, nye lanceringer,
anmeldelser og meget mere - alt
sammen med et drys personlighed og
holdning.
Velkommen til! <3

Jeg tror faktisk ikke, at jeg tidligere har indviet jer i min hudplejerutine. Den er selvfølgelig vekslende, især da jeg ofte tester
nye produkter, men for at holde min hud fin sørger jeg også for at have en nogenlunde fast rutine med produkter, som jeg
ved, gør noget godt for den. Her er de produkter, der har favoritstatus og er en del af min faste rutine pt!

(http://camillanoergaard.dk/alt-i-enbeskyttelse-fra-pudderdaasernedagcreme-primer-og-solbeskyttelsei-et-produkt/)
Alt-i-en beskyttelse fra
pudderdåserne: dagcreme, ...
(http://camillanoergaard.dk/alt-i-enbeskyttelse-fra-pudderdaasernedagcreme-primer-og-solbeskyttelse(http://camillanoergaard.dk/sephorai-et-produkt/)
webshop/)
Sephoras danske webshop slår
(endelig!) dørene op
(http://camillanoergaard.dk/sephorawebshop/)

Rens og eksfoliering

(http://camillanoergaard.dk/tipsaadan-faar-du-mest-ud-af-dine-

Makeupfjerner: Garnier Micellar Cleansing Water / A-Derma Sensifluid
Et virkelig godt budgetvenligt bud på en micellar water er den fra Garnier. Den fjerner effektivt makeup uden at irritere
huden og indeholder ikke parfume. Jeg har haft købt den flere gange og er stor fan!

eyelash-extensions/)
Tip: sådan får du mest ud af dine
eyelash extensio...
(http://camillanoergaard.dk/tipsaadan-faar-du-mest-ud-af-dine-

Lige nu benytter jeg mig af A-Dermas lækre bud på en Micellar Water, Sensifluid, som modsat Garniers version indeholder

eyelash-extensions/)

parfume. Hvis man ikke har noget imod dét, mødes man af den skønneste, milde duft, når man bruger denne her. Den
efterlader huden virkelig frisk, ren og med en god fugtfornemmelse. Læs meget mere om den her
(http://camillanoergaard.dk/aderma-lancerer-sensifluid-ansigtsvand-til-sart-hud/).

Ansigstrens: Akademikliniken Pure Radiance Cleanser, 440 kr. for 200 ml / Foreo Luna Play,
256 kr.

@camillanoergaard
(http://instagram.com/camillanoergaard)

Jeg har brugt denne cleanser i lang tid nu – for den er både virkelig god og ekstremt drøj! Jeg kan sige uden tøven, at det er
den bedste ansigtrens, jeg har prøvet til dato – og jeg har nok mindst prøvet 15-20 forskellige. Jeg er klar over (og
fuldstændigt enig i), at prisen er meget høj for en ansigtsrens – men jeg lover jer, at den er hver en krone værd. Jeg bruger
kun to pump til hele mit ansigt, og det er altså meget lidt gel, der kommer ud ad gangen, så produktet holder virkelig længe.
Min hud føles altid helt frisk og ren, når jeg har brugt den, og så irriterer den aldrig. På trods af den pebrede pris er jeg
derfor ret sikker på at købe produktet igen. Jeg har også skrevet lidt om Akademiklinikens renseprodukter i dette indlæg
(http://camillanoergaard.dk/de-foerste-trin-til-flot-hud-renseprodukter-fra-akademikliniken/).

Akademikliniken forhandles bl.a. hos Magasin (http://www.magasin.dk/pure-radiance-cleanser-200-ml./VA0423685000000001_061.html) og egen webshop (https://www.ak-skincare.dk/product.html/pure-radiance-cleanser-2).
(http://www.maccosmetics.dk/product/shaded/154/363/products/jne/jenskygge/eye-

Til at påføre min ansigtsrens benytter jeg mig af Foreos ansigtsrenser i antibakteriel silikone. Den billigere Play-version
er ikke genopladelig og rækker til op til 100 anvendelser. Derfor er den rigtig god til dig, der gerne vil prøve det populære
produkt af og ikke har lyst til at smide 800-1500 kroner her og nu.

Find den bl.a. her hos Lookfantastic (https://www.lookfantastic.dk/foreo-luna-play-mint/11264772.html).

Ansigtsscrub (2-3 gange om ugen): Aluminé Exfoliating Pumpkin Facial Scrub, ca. 250 kroner
for 118 ml
Jeg fik denne ansigtsskrub foræret af en god ven og har virkelig været glad for at bruge den. Den dufter skønt og virker mildt
og effektivt på huden på samme tid. Skrubbekornene er små, hvilket gør, at den ikke føles så kradsbørstig på huden, som
mange face scrubs nu engang gør. Jeg bruger den 2-3 gange om ugen, og min hud føles altid virkelig lækker efterfølgende
– dejligt ren og glat!

shadow/index.tmpl)
MAC Eye Shadow "All that glitters"

Der er endnu ikke noget, der har
overgået min favoritøjenskygge over
dem alle. "All that glitters" gør et
fantastisk job, selv helt alene. Farven
klæder de fleste, og den fine
shimmereffekt fremhæver øjnene på
smukkeste vis.
Find den her
(http://www.maccosmetics.dk/product/shaded/154/363/products/jne/jenskygge/eyeshadow/index.tmpl).

Produktet er udviklet af Peter Lamas og forhandles via benevita.eu (https://benevita.eu/da-dk/) – find den her
(https://benevita.eu/da-dk/hudpleje/exfoliating-pumpkin-facial-scrub/) og benyt forhandler-id 8170089010.
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Skintonic: Faaborg Pharma Ultimate Skintonic, 130 kr. for 150 ml

L UI ZA S ØBY (HTTP ://LU IZ AS O E BY . D K)
MAR I E AND TH E MA K EUP (/)
S KA B S D I VA (H TTP : / / SK AB SD I VA .D K)
Dansk er dejligt, og ligeså er denne allergivenlige skintonic fra Faaborg Pharma. Den fjerner alle rester af snavs og makeup

I AM MI A MA I ( HTT P ://I AMMIA MAI .COM)

in/cat/?cid=2426)
LA URA LETH (H TT P : // LA URA LETH . COM)

og efterlader huden frisk og klar til pleje. Den indeholder bl.a. salicylsyre, som eksfolierer huden – det gør den især velegnet

Lookfantastic
Feel Unique

til uren hud, hvor salicylsyre er et af de mest veldokumenterede ingredienser. Den kan bruges af alle hudtyper, og da den er

(http://eu.feelunique.com/)

fri for både parabener og parfume, er den også god til sart hud. Jeg er især fan af den smarte disc top dispenser, som man

Magasin
Nicehair.dk (https://nicehair.dk/)

Find Faaborg Pharma på apoteket eller online, fx her (https://www.webapoteket.dk/personligpleje/ansigtspleje/ultimate-skin-tonic-p-218250) og her (https://www.med24.dk/personlig-pleje/hudpleje/vask-rensog-masker/skintonic/faaborg-pharma-ultimate-skin-tonic-150-ml?
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Billig Parfume
(https://www.billigparfume.dk/)
Billigvoks.dk (https://billigvoks.dk/)
House of Stars

gclid=EAIaIQobChMIzsCw4Oms1QIVyIeyCh3DLw9mEAQYASABEgKWD_D_BwE).

(http://houseofstars.dk/shop/frontpage.html)
HQ Hair
(https://www.hqhair.com/home.dept)
Spashop.dk
(https://www.spashop.dk/)
MAC Cosmetics
(http://www.maccosmetics.dk/)
DM Skincare
(https://www.dmskincare.dk/)
The Body Shop
(https://www.thebodyshop.com/dadk/)
Origins (http://www.origins.dk/)
Yves Rocher (http://www.yvesrocher.dk/control/main/)

affiliate links.

Pleje
Serum: Aurelia Revitalise & Glow Serum, 600 kroner for 30 ml
Bioorganiske Aurelias ansigtsserum er virkelig en herlig oplevelse at bruge. Den dufter helt uimodståeligt og trænger
lynhurtigt ind i huden, så den føles helt fugtmættet og er mere ensartet at se på. Den giver forbedret glød og er et rigtig godt
underlag for dagcremen.
Serummen er rig på omega 3, 6 og 9, opstrammende afrikansk Kigelia Africana og Hibiscus, der bekæmper oxidativ stress
samt en kraftfuld dosis af E-vitamin. Duften er en skøn blanding af jasmin, frangipani, tuberose og mandarin.

Du har kun brug for et par dråber, når du påfører dette serum, så derfor er det et meget drøjt produkt = mere value for
money! Find bl.a. Aurelia hos Magasin (http://www.magasin.dk/revitalise-og-glow-serum-30-ml./VA0445066100000001_061.html?gclid=EAIaIQobChMInv_Yz_Ss1QIVk4eyCh39zg2gEAYYASABEgLrZfD_BwE) og Matas
(https://www.matas.dk/aurelia-revitalise-glow-serum-30-ml?
gclid=EAIaIQobChMInv_Yz_Ss1QIVk4eyCh39zg2gEAYYAiABEgLq6PD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CPSBtNH0rNUCFUiZsgoduvoAqQ).

Dagcreme: Vichy Aqualia Thermal, ca. 175 kroner for 50 ml
Jeg er all about moisture, når det kommer til min hudpleje. Jeg er især fan af Vichy og La Roche Posay på det felt, og lige nu
bruger jeg de lækre, velduftende cremer fra Aqualia-serien. Dagcremen er bl.a. beriget med Vichy Thermal Spa Water og
hyaluronsyre. Den sørger for, at min hud er velfugtet ikke bare om morgenen, når jeg påfører den, men hele dagen ud. Det er
jeg kæmpe fan af, da min hud er til den tørre side og godt kan have tendens til at tabe fugt i løbet af dagen. Vichy egner sig
også til sart hud, men man skal være opmærksom på, at deres produkter indeholder parfume.

Find cremen på apoteket eller online hos fx. Lookfantastic (https://www.lookfantastic.dk/vichy-aqualia-thermal-richhydration-for-dry-sensitive-skin-50ml/11091678.html?
affil=thggpsad&switchcurrency=DKK&shippingcountry=DK&gclid=EAIaIQobChMI3OrrqO2s1QIVQrXtCh0bJA6MEAQYASABEgJhvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=COy47avtrNUCFVnHsgodRGwCxQ).

Natcreme: Vichy Aqualia Thermal Night Spa, 269 kr. for 75 ml
Det er ikke nødvendigt at bruge forskellige cremer til dag og nat, men det kan være en fordel at bruge en natcreme, som er
kendt for at være mere intensivt plejende end en dagcreme. Jeg er rigtig glad for denne her, som giver min hud masser af
næring igennem natten og sørger for, at jeg vågner op med en hud, der føles “plump”, glat og velfugtet. Cremen egner
sig især til tør/dehydreret hud, men er et godt bud til alle, som ønsker sig godt med fugt fra deres natcreme.

Find den bl.a. lige her (https://www.webapoteket.dk/personlig-pleje/ansigtspleje/vichy-aqualia-thermal-night-spa-p214681?dfw_tracker=24356-214681&gclid=EAIaIQobChMI-5TStu6s1QIVFoGyCh07pQlzEAQYASABEgJXpfD_BwE).

Øjencreme: A-Derma Rheacalm Soothing Eye Contour
Det er altid en god idé at bruge en øjencreme til det sartere område omkring øjnene. Jeg bruger lige nu denne
uparfumerede sag fra A-Derma, som beskytter og beroliger. Den er tynd, glider let på og absorberes også hurtigt. Den er jeg
rigtig glad for!
Føler du ikke for at prioritere øjencreme ind i dit budget, kan du sagtens bruge din almindelige dag- eller natcreme på dette
område. Husk blot at bruge et lille tryk – mange anbefaler, at man fx bruger lillefingeren til at påføre øjencreme, da den har
det mindste tryk på huden.

A-Derma forhandles ligeledes hos apoteket, men kan også findes online via dette link (http://www.pierrefabre.dk/a-derma/produkter/rheacalm/a-derma-rheacalm-soothing-eye-contour).

Vippe- og brynserum
Jeg bruger dagligt serum på vipperne for at få dem lange, sunde og stærke. Jeg har gode erfaringer med både M2 og
Swiss Clinic. Lige nu bruger jeg Swiss Lashes, som I kan læse mere om lige her (http://camillanoergaard.dk/testingswiss-lashes/).
På mine bryn bruger jeg M2 Brows, som er en virkelig god og ikke mindst veldokumenteret serum til dig, som ønsker
fyldigere bryn.

Find M2 Brows lige her (https://billigvoks.dk/m2-beaute-eyebrow-renewing-serum-5-ml?
gclid=eaiaiqobchmi0l_ar_es1qiv1mqych1b8w2oeaqyaiabegl-rfd_bwe&removequestion) til ca. 850 kroner og Swiss
Lashes her (https://nicehair.dk/swiss-lashes-lash-enhancing-serum-6-ml.html?
gclid=EAIaIQobChMI6sekwves1QIVEsayCh3SEwf6EAQYASABEgLupPD_BwE) til 765 kroner (tilbud).

Jeg håber, I finder indlægget her inspirerende og kan bruge enten produkterne eller mine råd i jeres egen hudplejerutine!
Hvilke produkter sværger I selv til?
<3

SKRIV EN KOMMENTAR (HTTP://CAMILLANOERGAARD.DK/HUDPLEJERUTINE/#RESPOND)
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
U=HTTP://CAMILLANOERGAARD.DK/HUDPLEJERUTINE/)
(HTTPS://TWITTER.COM/HOME?
STATUS=HTTP://CAMILLANOERGAARD.DK/HUDPLEJERUTINE/)

HAR DU SET DISSE INDLÆG?
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(http://www.magasin.dk/skoenhed)

blot presser vatrondellen ned over. Det er både effektivt og hygiejnisk!

HUD (HTTP://CAMILLANOERGAARD.DK/CATEGORY/HUD/)

···

(https://www.lookfantastic.dk/home.dept)
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