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Du får den store øjencremetest lige her…
Jeg skal beklage, at det er med nogen forsinkelse, at denne test kommer på. HeLene
testede nemlig cremerne i den sommer, som vi har lagt bag os. Men jeg tror godt, at I
ud af hendes – som sædvanlig – meget udførlige tekst kan vurdere, om det er en
øjencreme, der egner sig til den årstid, vi er på vej ind i. Lave temperaturer ude, høje
temperaturer inde og begge steder lav luftfugtighed. At testen har ligget og ventet
betyder også, at de mange nye øjencremer ikke er med. Jeg skriver lidt om en af dem
under Nyt & Nyttigt i dag og skrev om Aurelia’s HER.
Og så vil jeg overlade ordet til HeLene. Foto af produkterne i testen ses herover…

Nyt & nyttigt
Lakker til vinterens festligheder….

Tekst: HeLene/ @leafysmoothie
DEN STORE ØJENCREMETEST
Øjencreme er noget jeg har brugt flittigt i min beauty-rutine i rigtig mange år. Det er jeg
fortsat med også efter jeg har lært af forskellige kloge blogdamer, at det slet ikke er
nødvendig med speciel pleje til øjnene, udover det resten af ansigtet nyder godt af.
Fordi jeg synes det hører til rutinen og giver en følelse af velvære. Øjencreme er
hverdagsluksus for mig, og noget jeg gerne bruger lidt tid på at duppe rundt om øjnene,
især om aftenen for at slappe af.
Men der er også perioder, hvor jeg bruger det samme som i resten af ansigtet også
rundt om øjnene, især serum og aktive ingredienser. Det sagt er det en fordel at kunne
give forskellige områder af ansigtet forskellig pleje. For eksempel mens det var varmt,
hvor mit ansigt har haft mere end nok af let serum og solcreme. Men mine
øjenomgivelser har været rigtig glade for den ekstra fugt og pleje jeg har fået fra en af
de mange øjencremer jeg var så heldig at få teste for #lisegrosmann.dk
For at let kunne navigere i testen præsenteres cremerne i den rækkefølge, at jeg
starter med de letteste og hurtigst absorberende, og videre til de som er mere rige i
konsistensen, hvor den rigeste kommer sidst. Trods at jeg har testet i adskillige uger,
synes jeg, at det er svært at sige noget om, hvorvidt en creme giver noget langsigtet
effekt mod mørke rande og dybe rynker. Jeg tror det kræver mindst en 8-12 uger for at
se en forskel, og dertil en flittig brug af samme creme over tid.
Der, hvor jeg har set en umiddelbar virkning, har jeg noteret det, og jeg har brugt hver
creme længe og i kombination med mange af mine almindelige produkter. Jeg fik også

#lisegrosmann på instagram

lov at teste en lille lækker concealer og den afslutter min test, da den gav god hjælp til
at skjule de mørke rande, mens jeg venter på at selve cremerne giver yderligere effekt.
Som sædvanlig er cremerne testet af en sund mad og smoothieelskende beautyjunkie
på 40+ med en normal til tør hud, eller da det var varmt ’normal til svedig’ hud. Jeg
reagerer sjældent på kosmetik eller parfume, og holdningerne jeg præsenterer er altid
ærlige og helt mine egne.

Faaborg Pharma Ultimate Eye serum
Testens letteste produkt, en tynd, næsten flydende øjenserum, som samtidig fugter

søg på #lisegrosmann

huden i dybden. Trænger tilpas hurtigt ind, så man kan nå lidt let massage og så tørrer
den ned næsten usynlig ind på huden, hvor den udglatter og opfrisker. Smyger sig fint

Søg på sitet …

ind under solcremen. Jeg bruger ikke længere dagcreme under solcreme efter jeg
læste det HER, men serum som fået absorbere synes jeg fungere fint. Og den her
serum er perfekt som ekstra næring til øjenomgivelserne under solcremen, fordi den
tørrer helt usynligt op. Derfor var den sommerens favorit.

mest populære
Må jeg låne din hud?
Det er vækstvitaminet par

Den er let opstrammende og glatter huden ud lige præcis som den lover. Indeholder

excellence, det…

koffein, hyaluronic acid og en peptide som virker på rynker over tid. Kommer i en
praktisk og fin pumpe som er nem at dosere, og så er den drøj i brug. Den passer alle
aldre og hudtyper, og er især egnet til dig som ønsker noget let, der hurtigt trænger ind
i øjenomgivelserne og ikke tynger eller forlader andre spor end let fugt. Jeg har brugt
den helt tæt på øjet, og over hele øjenlåget, uden at den giver ’puffiness’. Den fungerer
fint med serum, eller med en anden, mere cremet, øjencreme ovenpå, hvis man har

Han kan godt få en vip(pe)
aftale med mig
Vilde vipper, det rykker
lige nu…

tør hud, eller bare kan lide lag-på-lag.

Det, der binder os
sammen

På min hud fungerede den perfekt som fugt og udglattende underlag for solcreme og

Det lyder spirituelt, men vi

makeup i dagtimerne. Plus et højt indhold af niacinamide og fugtgivende ingredienser,

begynder…

uden noget som ikke skal være der. Den er også uparfumeret, silikone- og
mineraloliefri, og god til sart hud. Klart et genkøb og et godt basisprodukt at have
stående. Et af de der produkter som ’ikke indeholder noget’ andet end lige det, man har

D-dage forude

brug for, og samtidig gør det rigtig, rigtig godt. Den kan bruges af præcis alle aldre og

Om noget, vi kommer til

desuden helt unisex med sin flotte sølvindpakning. Udmærket dansk produkt som både

at…

holder, hvad den lover, og lever op til rigtig mange krav på indhold, dertil har den en
fornuftig pris.

Test af Beauté Pacifique
Clinical Super3 Booster
Så er der
weekendlæsning.
Spændende synes…

Decleor Prolagene lift Lift & firm eye cream
Cremet produkt i en fin tube med massage-dut. Den indeholder blandt andet hvid pil
ekstrakt og hyaluronic acid. Man påfører cremen i små dutter og massere med
applikatoren i enden af tuben, for at give en let drænende massage. Indeholder lidt
optiske mineraler som giver en meget diskret lysnende effekt under øjnene, og fugter
samtidig huden så den ser velplejet ud. En meget let creme der hurtigt trænger ind, så
den er god til enten en fedtet eller kombineret hud, eller nogen som måske synes
øjencremer kan tynge lidt. Den er næsten som en gel-creme.
Jeg synes ikke rigtig massage-dutten gør ret meget, og så er det lidt uhygiejnisk, så jeg
har mest brugt ringfingeren eller min Foreo Iris øjenmassager til at applicere cremen.
Også uden massage er den hurtigt absorberet og efterlader huden let fugtet og uden at
hverken fedte eller fnulre. Heller ikke sammen med andre produkter eller solcreme. En
god øjencreme, hvis man er ude efter let fugt og lidt lysnende effekt af de optiske
ingredienser. Plus en praktisk tube som er nem at dosere samt at den er uden
parfume. Men den har ikke det der lille ekstra, som kræves for at den skulle havne på
hylden med favoritterne.

REN skincare stay young and beautiful eye cream
Meget fugtgivende og let cremet øjencreme, som absorberes hurtigt, når man klapper
den på. Kommer i en fin plastik air-less pumpe dispenser, som man lige skal lære at
trykke forsigtigt på, så man ikke får for meget. Men ellers meget praktisk emballage. Og
plus for at den er med pumpe. Fugter huden let og udglatter tørhedsrynker og
træthedstegn med det samme. Den lover at opbygge kollagen og øge hudens
fyldighed, men det er ikke noget jeg kan se forskel på efter kun et par uger. Den har en
lidt underlig, let syrlig duft som jeg ikke helt fan af, men som jeg tror kommer af de
mange naturlige ingredienser fx hybenolie og tyttebærolie, som jeg ved har en lidt jord
og mark syrlig duft i sig selv.
Indeholder peptider og barriere-reparerende ingredienser, samt vegetabilske ekstrakter
og æteriske olier. Den optages hurtigt i min hud, men uden at gøre ret meget, hverken
en optisk effekt eller meget mere end en let udglattende fugtighed på huden som ser
velplejet ud. På grund af duften og den gennemsnitlige virkning blev den ikke en favorit,
men det kunne være interessant at se, om den holder hvad den lover efter længere tids
brug.

Bare minerals ageless genius firming and wrinkle smoothing eye cream
Øjencremen i ageless genius serien dufter megt let af mandarin og har en glat og tyk,
cremet konsistens som smelter ind i huden med lidt let massage og absorberes hurtigt.
Trods at den indeholder lidt silikone har jeg ikke haft problemer med at den fnulrer,
hverken alene eller sammen med andre produkter. Den er initialt lidt glat, når den
kommer i kontakt med huden, men trænger derefter hurtigt ind. Stor effekt på fugt og
plumphed af linjer, og den funker godt som underlag for makeup, også på øjenlågene
fordi den har en let primer effekt.
Den indeholder urtekstrakter, guld og peptider for at booste og opbygge huden i
øjenområdet, samt glatte og forebygge rynker og mørke rande. Har en let lysnende
effekt af optiske ingredienser, så man med det samme ser lidt friskere ud. Jeg kan lide
at den er glat præcis tilpas længe for at masseres let ind, og så forsvinder den ind i
huden uden andre spor, end en stor dosis fugt og plumphed som varer hele dagen.
Det er synd at den kommer i en krukke, fordi den kunne nok været på en pumpe eller
lignende, som havde været mere hygiejnisk. Den er meget cremet med tanke på, at
den er oliefri. Den er også uden parabener og parfume, så jeg tænker den meget lette
mandarin-duft kommer fra nogle af urtekstrakterne den indeholder. En lækker og
brugbar creme som giver meget fugt, udglatning og strammer en anelse op i
øjenområdet uden at fnulre. God i lag-på-lag med serums, cremer og solfaktor. En god
øjencreme som præsterer over gennemsnittet, og som jeg gerne ville bruge igen.

deCURE revitalizing eye repair EYE5
Den sjoveste øjencreme i testen, den er lidt som et styk legetøj faktisk. Den spiller på
Botox-effekten og injektionsbehandlinger ved at komme i en lidt ’farlig-looking’ sprøjte
indpakning. Man drejer lidt på sprøjtens top og presser som en injektion ud en lille dut
creme på fingeren og dupper let på huden rundt om øjet. Den dufter stærkt at agurk og
har også en let grøn, frisk farve der matcher duften. Man kan debattere hvorvidt farve
og parfume, eller stærk duft, har i øjencreme eller kosmetik at gøre, men det vækker
min opmærksomhed, når en creme dufter så intenst, at jeg kommer i tanke om en
duftfrisker.
Selve cremen er ret fast og lidt-gel-cremet i konsistensen og den har et let silikonebaseret glid så den er nem at applicere. Den fugter og trænger ret hurtigt ind med let
massage og danner et semi-mat opstrammende lag på huden, som ikke glider, og
næsten er som en primer for makeup. Den køler også let og er derfor behagelig, især
om morgenen på hævede øjne.
Desværre fnulrer den temmeligen nemt, både af sig selv og sammen med andre
produkter. Hemmeligheden er at bruge meget lidt produkt, fordele det i små dutter, og
massere/klappe det godt ind, fordi så synes jeg problemerne minimeres og man får
fordelen af et primerlignende resultat på huden. Det kræver dog lidt træning med
sprøjten for at ikke få for meget ud og dermed undgå at spilde produkt hver gang.
Selve indholdet er en massiv cocktail af peptider og aktive ingredienser for at fugte,
opstramme og reducere aldringstegn og modvirke inflammation i huden. Den
indeholder virkelig mange peptider og aktive ingredienser, som sandsynligvis giver
synlig virkning over længere tid. Jeg synes den fugter godt, strammer let op og den er
meget forfriskende at bruge. Den beskytter mod forurening, bygger kollagen op og
indeholder desuden en muskelafslappende peptide, som vi blandt andet også har set i
Rodials produkter.
Spændende produkt at teste, men på grund af problemer med fnuller og den lidt for
stærke duft, så blev den ikke en umiddelbar favorit hos mig. Men jeg har erfaring af
peptider, og der er ingen tvivl om at de kan levere, så bruger man den flittigt over et par
måneder vil det sikkert kunne mærkes på huden. Indgår i en serie med øjencreme
produkter som skulle have en synergieffekt på hele øjenområdet.

Madara SMART antioxidants Anti-fatigue eye rescue cream

Vandfri crème baseret på jojobaolie og forskellige vegetabilske ekstrakter som blandt
andet skal booste cirkulationen. Derudover indeholder den antioxidanter og
hyaluronsyre. Meget cremet i konsistensen, men alligevel overraskende ’ikke fedtet.’
Når den kommer på så går den straks ind og redder tørre og trætte øjenomgivelser ’in
a snap’. Wauw siger jeg bare, wauw!! Den strammer virkelig op på huden så man kan
både se og fornemme dens virkning med det samme, på en måde jeg aldrig før har
oplevet med en øjencreme. Og jeg har prøvet rigtig mange. Virkelig drøj og med den
lækre naturlige urteduft som kendetegner alle Madaras produkter.
Kommer i en praktisk tube med lang tud, så det er nemt at dosere den meget lille
mængde man behøver. Jeg har brugt den rundt orbital-benet og ikke helt tæt på øjet
fordi den er meget cremet og selv breder sig ud efter applicering. Meget plejende og
perfekt til natten, til vinteren eller de tørrere hudtyper, eller i meget lille mængde til alle
andre. Den er også udmærket som underlag til læbepomade og for at udglatte de små
linjer rundt læberne. Kan også varmes op og duppes helt let ovenpå makeup for en
dewy, opstrammende og fugtende effekt, da den også indeholder lidt mica (optisk
mineral) for en meget let, lysnende effekt.
Virkelig god all-round produkt som man sagtens kan have med i tasken og bruge for at
friske trætte øjne op med i løbet af dagen. Helt vildt at den kan stramme op på huden
og give et friskere udseende med det samme. Klart en af vinderne i det her test, og jeg
har allerede købt en ny som står i kø, fordi den her bliver brugt op hurtigt. Plus for en
overkommelig pris og en god indpakning. Den bor i min taske for ever.

Caudalie Premier Cru The Eye cream
Vindrue-luksus produktet med højpotente ingredienser og ekstrakter skuffer ikke.
Smuk, tung glasflaske med velfungerende pumpe som nemt doserer den lille mængde,
man har brug for. Og så pynter den på hylden. Duppes let på de ydre øjenomgivelser
og giver umiddelbart masser med fugt og pleje, som varer hele dagen. Over tid holder
den øjenområdet super fugtet og velplejet, og man ser effekt efter få dages brug. Har
en let plumpende effekt og fungerer fint lag-på-lag med andre cremer.
Denne creme giver udseendemæssig mest umiddelbar effekt, af alle cremer jeg testet,
da den indeholder flere forskellige perle- og optiske ingredienser. Det, sammen med
fugten, gør at den næsten virker som en concealer på huden hvor den straks løfter og
lysner op så man får lettere ved at elske både sine øjne og huden rundt om, også på
de trætte dage. Den er rig i konsistensen og masseres over huden hvor den skjuler alle
små linjer og fejl med det samme, samtidig med at den fugter og plejer dybdegående i
mange timer, uden at være hverken klistret eller for fed, men trænger godt ind. Er man
til et naturlig look kan den sagtens gøre det som en diskret concealer eller primer for
concealer. Indeholder rigtig mange antioxidanter, peptider, hyaluronic acid og koffein,
så den virker mod både linjer, puffyness, mørke rande og træthedstegn.
En rigtig lækker creme i den dyre ende, men med både længere virkning og umiddelbar
effekt. Noget for dig som ønsker en ultimativ, lækker øjencreme som leverer både med
det samme og på sigt. Derudover er den uden parfume, silikone og mineralsk olie.
Elskelig ’øjencreme de la creme’ som er dyr, men drøj i brug.

Darphin STIMULSKIN plus multi-corrective divine eye cream
Øjencreme med flere ingredienser end jeg nogensinde har set på et øjenprodukt. Der
alt i den: Fugtgivere, hydrolater (blomstervand), blomstervoks, alger, sheasmør, olier
og peptider og lidt dertil. Det kan jo være en fordel at der er så meget i, at hvis noget
ikke virker så er det noget andet der gør, men er du sensitiv eller allergisk og reagere
på cremen finder du nok aldrig ud hvorfor.
Der er både masser af fugt og udglattende let fedt i den lidt tykke og luksuriøse creme,
som desuden er meget drøj. Kommer i en glaskrukke og kræver en spatel for at holdes
hygiejnisk. Krukken er det eneste minus, elsker alt andet med den. Ligesom Caudalie
indeholder den et par optiske ingredienser, som perlepudder, der giver en umiddelbar
effekt af løft og lysning af øjenomgivelserne, dog helt uden at det ligner makeup eller
en discokugle. Effekten er lidt mere diskret end den hos Caudalie, men alligevel
mærkbar i form af let lysnet og strålende hud.
Testens rigeste creme, som fugter rigtig meget og lukker fugten inde med lidt af en
behagelig, let fed hinde uden at den fedte-fedter. Giver virkelig en plumpende effekt
hvor den udfylder huden med fugt og beskyttelse, så den er perfekt om din hud er træt
eller til den tørre side eller du har passeret en vis alder. Huden ser direkte ud som den
fået en omgang eyepatches og derefter en rigtig god øjencreme på. Virkelig fin med sin
umiddelbare effekt. Perfekt både til natten for at fugte dybt og som underlag for
makeup, hvor dens optiske slør kommer til sin ret. Den har en let, diskret blomsterduft
og kræver lidt let massage for virkelig at komme til sin ret og trænge ind.
En dyr men virkningsfuld øjencreme for moden eller tør hud eller om vinteren. Jeg er
meget begejstret for den og hvordan den rigtig pumper øjenomgivelserne med fugt og
pleje, uden at klistre eller være for fedtet, men hvor effekten både kan ses og mærkes.
Testens uovertrufne favorit i effekt og udseende på huden efter brug og over tid.

Environ Even More Cover+ (farve 2)
Lille, lækker fugtgivende concealer som kommer med en lille pensel, i stedet for den
almindelige skum-dut, hvilket er godt for præcisionen. Penslen har en tilpas dosis
concealer til at dutte den på de rette steder og er især praktisk, når man vil dække det
lille mørke område i øjenkrogen. Farven, jeg fået, tilpasser sig fint min lyse til medium
hudtone, og er hverken for gullig eller rosa, og den udligner blåt skær i huden.
Den lægger sig flot og let mat, og man kan bygge den op til højere dækning med at
lægge to tynde lag uden at den krakelerer. Den funger bedst sammen med de
øjencremer som ikke har silikone, og på et fugtet underlag, fordi jeg ellers kunne
opleve tilfælde hvor den fnulrede. Den samme effekt har jeg fået når jeg har brugt den
sammen med nogle af de fysiske solcremer, især de primer-agtige, så jeg synes den
passer bedst sammen med silikonefrie øjencremer og med kemiske solcremer, som
har fået lov at suge ind. Her præsterer den til gengæld overraskende godt, den holder
mange timer og tørrer ikke ud eller kager.
Et lag giver en naturlig, troværdig dækning og brugt på øjenlåget virker den som en fin
primer, der holder på øjenskygge og liner. Den får også plus for at den ikke oxiderer
(bliver let orange), og jeg testede den i sommerens næsten smeltende vejr. Det samme
gælder, når huden fedter. Det er fordi, den indeholder både en solfaktor-ingrediens og
gode antioxidanter der holder på farven i sol og varme.
En af de bedre concealere jeg længe testet, og klart værd en prøve, hvis man søger
efter en god concealer til øjenområdet.
Hvilken er din favorit øjencreme? Har du prøvet nogen af dem, jeg har testet? Hvad
med concealere til øjenområdet? Har du et tip eller en kommentar så del gerne i
kommentarfeltet.

