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Skriv kommentar

Kan man komme det?
Kosmetikbranchen står med alvorlige udfordringer, for forbrugerne har som aldrig før
adgang til information om godt og skidt. For hud og for miljø. Det er ikke nogen svær
opgave at kigge et firma efter i de etiske sømme eller google en ingrediensliste.
Og de kloge, dem, der overlever, de prøver ikke at krybe under barren, de bliver
motiveret. For det kan være dyrt at miste troværdighed. Ingen lækker indpakning eller
smart marketing kan købe kunder tilbage. De, der har stået der, ved, at det er et langt
sejt træk. For vi vil bare ikke snydes til at tro godt, når noget faktisk er skidt. Tillid er en
nøglefaktor i fremtiden.
Derfor er der ét sted, minimalisme er et blivende krav helt upåvirket af trends, og det er
på indhold af stoffer, som forbrugerne har mistillid til. Men pleasure skal være as usual.
Cremen skal glide let og lækkert på huden men silikone skal ikke være smøremidlet.
Den skal være holdbar uanset om vi stikker fingrene i den, men vi har det svært med
konservering og især parabener. Vi vil have lækre emballager men alle miljømæssige
regler skal overholdes både før, under og efter. Clean og green ♥

Nyt & nyttigt
Det niceste niche til næsen

#lisegrosmann på instagram
60!!! S er der godt nok plads til at skeje

Foto: Derma Eco Woman gør det forbilledligt ♥

Hvordan kommer man på den sikre side? Vi er det faktisk allerede ret godt med den

søg på #lisegrosmann

lovgivning, vi er underlagt i EU. Og så er der certificeringer. Certificeringer løser lidt af
opgaven for én, hvis man gerne vil nedsætte sin risiko for allergi og/eller for stoffer,

Søg på sitet

man ikke ønsker på sin hud eller i miljøet.
Så meget, jeg end er øko-fanatiker i det, jeg spiser, så er jeg nødt til at sige, at hverken

mest populære

‘naturlabels’ eller ‘øko-labels’ er nogen garanti for at man ikke kan komme i kontakt

Det er nok bare mig

med stoffer, som ens hud reagerer på. Men øko er altid en god idé med tanke på miljø

Hvordan har du det med

(også hudens), hvis der ellers bag et label gemmer sig nogle procenter, der er værd at

smalltalk?

regne med.
Jeg synes, det er vigtigt ud over hud også at tænke miljø og derfor er Svanen og EUblomsten værd at kigge efter. Og har man tendens til det sarte, så er Astma-Allergi

Kig med #2
Jeg gør det meget enkelt

Danmark indlysende. Men så der Allergy Certified, den danske internationale allergicertificering, som går lige skridtet videre. Det er unægtelig betryggende, at en
toksikolog har gennemgået indholdet helt ned til råvarerenhed.

90’er nostalgien slår til
Få en tur ad memory

For Allergy Certified nærkigger ikke kun på ingredienserne i en given INCI, før man kan

lane…

få lov at smykke sig med certificeringen, de går lige et spadestik dybere for at sikre
forbrugeren optimalt. De skal nemlig også have oplysning om ingrediensernes
ingredienser. Råvarer kan nemlig indeholde tekniske hjælpestoffer, som også kan

Jeg håber aldrig, at det
bliver robotarbejde

udløse problemer. Men når man vælger et produkt, der er certificeret Allergy Certified,

Det handler om behov i

så har man også garanti for råvarerenhed, NOAEL-værdi, som det hedder.

dag

Hvis ikke du allerede har klikket på det blå Allergy Certified banner ude i højre side, så
gør det nu eller klik HER og se, HVOR mange produkter, de i dag har certificeret. Ikke
kun mange af de danske favoritter som Ecooking, Rudolph Care (bl.a. en solcreme for
børn!), Derma Eco Woman, Faaborg Pharma, Zenz, By Falengreen, Exellence
Skincare, Neutral, O’Moi, Sandstone, Sard Kopenhagen, Decubal, Urtekram men også
mange udenlandske brands.
GOD WEEKEND til jer alle. Jeg ved godt, at mange af jer håber på sne, men det gør
jeg ikke, for så kan solsorten og sjaggerne ikke få fat i alle nedfaldsæblerne. Og i
forvejen er jeg ved at blive ruineret af at købe fuglefoder, det rygtes åbenbart, for det er
som om alle Odsherreds fugle spiser her ♥
Synes godt om Én person synes godt om dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner synes godt om.
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med…

