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Overvejer du øjencreme, så tjek de her
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Skriv kommentar

#REKLAME – men læs nederst, hvorfor det ikke er det

Jeg lovede et par ord med på vejen til de øjencremer, jeg havde udvalgt HER. Og som jeg
skriver og som også mange af mine kolleger har skrevet, så kan ansigtsserum/creme i
langt de fleste tilfælde anvendes op til øjnene. Vil man have creme på øjenlågene, hvor
huden i sagens natur er ekstra tynd, så skal man være lidt mere på vagt over for indhold
og koncentration af ‘stærke’ ingredienser som for eksempel retinol.
Men når det kommer til ekstrakøb af øjencreme, skal den i min optik være formuleret, så
den kan anvendes på øjenomgivelserne som helhed, hvorfor ellers ofre pengene. Blot skal
man selvfølgelig være forsigtig ikke at komme for tæt på øjenlågets kanter herunder
tårekanal. Så læs, hvad der står om brug.
Beauté Pacifique Creme Paradoxe Eye Creme skriver for eksempel på deres pakning, at
cremen skal duppes på ‘men anvendes normalt ikke på øjenlågene, hvor huden hos
mange er meget sart.’ Og så er de de eneste, jeg har set, der advarer mod at komme for
tæt på næseroden/tårekanalen, og det burde faktisk stå på alle øjencremer. De er særlig
kloge derovre hos firstmoveren i Hadsund ♥

Andre som Bioeffect, der med rette – eftersom de er de eneste, der har det HER – kalder
deres EGF Eye Serum for en powerful anti-ageing formel specielt udviklet ‘to target the
delicate skin of the eye area‘, altså øjenomgivelserne. Ducray Dexyane MeD er som der
står på pakningen til behandling af eksem på øjenlågene, så her er jo ikke tvivl.
Og bortset fra Beauté Pacifique er der ikke på nogen af de viste cremer ‘advarsler’ mod at
anvende på øjenomgivelserne og altså ikke kun under øjnene, hvor man kan anvende sin
almindelige hudpleje. Og jo heller ikke på Avène Eau Thermale, som jeg selv stornyder at
miste hen over øjnene om morgenen.
I kender formentlig de fleste af produkterne og mange har jeg skrevet om (indsætter link),
men de er valgt, fordi de har ingredienser, der tilgodeser de specielle behov, som
øjenomgivelser kan have i retning af mørke rande og væskeansamlinger. Med de
undtagelser, der ligger i forhold til eventuel genetisk disposition (fedtpuder under øjnene
for eksempel), sygdom, allergi osv.
Det eneste af produkterne, der adresserer hudsygdom er Ducray Dexyane MeD til atopisk
eksem eller kontakteksem på øjenlågene. Jeg har selv brugt den på det psoriasis i
øjenkorgene, jeg nu kan lægge til de andre steder, denne hudsygdom huserer, og selv om
det er noget andet end eksem, så lindrer den og stopper hudens skallen.
Og hvad ser vi ellers…..koffein hos The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG, og det
sidste er et grøn te ekstrakt, og det er de to ingredienser, der er i foruden vand. Koffein,
som tillægges væskedrænende og cirkulationsstimulerende egenskaber ses også i
Faaborg Pharma Ultimate og i Peter Thomas Roth Potent-C Power Eye Cream, som
er en virkelig potent sag. Med det fedtopløselige THD ascorbat vitamin C, der kommer
ned i huden og kan stimulere elastin og kollagen.
Danske Faaborg Pharma Ultimate er en lidt overset serie med virkelig fine ingredienser
herunder Botox-ingrediensen Argireline og multitalentet B3 (niacinamid), god fugt og
barrierebeskyttelse samt syricalm, som ses i mange af deres produkter. En superdulmer,
der lindrer rødme og kløe.
Paula Begoun er jo en af dem, der altid har ment, at øjencremer var unødvendige, men
pludselig kom der en. ‘Fordi de blev ved at presse på’, sagde hun ved sit zoom-besøg på
min skærm. Og da hun så lavede den, blev Ceramide-Enriched Firming Eye Cream en af
de bedste, du kan servere for bevarelse og forbedring af din øjenhud. To af de stærke:

Retinol og vitamin C, ceramider, peptider, squalane, antioxidanter, fugt….læs om den
HER.
En anden, der kan sit formulørkram, det er ‘the-A-Man’ Dr. Desmond Fernandes,
plastikkirurgen bag Environ Skin Care og det med rette berømmede vitamin A step-up
system. Environ Youth-EssentiA Vita-Peptide har også en øjencreme med talenter, der
kan mere end fugte og smøre. Og så indeholder den panthenol ♥ Dr. Des ved, hvad der
er godt!
#REKLAME: Jeg læste i går, at forbrugerombudsmanden har uddelt store bøder til
influencere, fordi de ikke havde skrevet ‘reklame’ på deres indlæg. Om vi nu bliver kaldt
skønhedsjournalister eller influencere, så er vi jo ikke ens i vores arbejdsmetoder – og
måske heller ikke i vores baggrund.
Jeg er uddannet kosmetog og med denne baggrund har jeg skrevet om skønhed og
sundhed længere end nogen anden, og jeg har skrevet fire bøger om emnet. I alle disse år
har jeg fået tilsendt produkter til test lige som mine kolleger på andre blade og nu på
blogs. INGEN forbrugerombudsmand kræver, at mine artikler i noget blad og altså heller
ikke i Helse, som jeg skriver til, mærkes ‘reklame’! Men når jeg skriver på min egen blog til
jer, så skal jeg skrive reklame og ellers blive ruineret af bøde.
Jeg får ikke, som mange bloggere/influencere penge for at skrive om produkter, jeg laver
ikke affiliate links, men jeg får ganske rigtigt, som formentligt langt hovedparten af mine
kolleger, tilsendt produkter til test. Og så køber jeg selv produkter og behandlinger. Men
jeg har svært ved at forestille mig, at nogen – med tanke på antallet af nye serier og
produkter – vil være i stand til at købe alt for at kunne give et alsidigt billede af markedet.
Jeg er i 107 sind, men jeg har ikke 120.000 kr., som en influencer var blevet opkrævet, så
fremover kan jeg blive nødt til at skrive reklame og føle mig som….nej, jeg skriver ikke
ordet, I ved, hvad jeg mener.
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Én person synes godt om dette. Opret en profil for at se, hvad dine
venner synes godt om.
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