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Jeg har et par rigtig gode forslag
18/02-2021

Af Lise Grosmann

!

5 kommentarer

Specialister hver og en til hud der, hvor vi har mest af den ♥
Jeg skimmede her til morgen overskrifterne på dagens nyhedsoversigt, som er melding på
melding om korruption, svigt og den evige trussel i nye variantforklædninger – nu i Finland.
Godt nok tænker jeg lidt til den skæve side, men det her er nu trods alt skrevet med et
smil….men det er da lige før, man kan få lyst til en ordentlig omgang skrub med

hamphandsken for at fjerne tanken om disse snavsede handlinger og aggressive vira lige
som når nogle hamrer løs på en boksebold for at befri sig for vrede.
Men kærlighed, forståelse og omsorg er altid den bedste løsning. Det gælder såmænd
også for hud. Så kig lige på billederne her og se, hvad jeg foreslår i stedet for skrubberiet,
som har været temaet de seneste dage (og IKKE bliver det i morgen, det lover jeg).
Som I kan se, så ligger der en vaskeklud og en nylonhandske, som dem man så alle
steder for nogle år siden. Denne er fra Amazing Space og meget finmasket og nænsom
(de har den ikke længere). Så ligger der en luffe og en svamp. De har begge en meget
blød og glat side og en mere frottéagtig side (husker ikke, hvor jeg har købt). Men alt
sammen er det i stand til at støve huden af, før man går under bruseren og bagefter smør
sig med noget godt.

Og hvis man er en af dem, der døjer med træls tør og måske kløende hud, så er de tre

herover specialister.
Faaborg Pharma med 10% carbamid/urea, superfugtbevareren, der også virker lidt
eksfolierende. Brug den i et tykkere lag, hvor huden er ekstra tør. Og smør straks efter
badet for optimal effekt.
Ducray Sensinol Soothing Body Lotion indeholder en hold-kæft-ingrediens, der
hæmmer følelsen af kløe, som ikke mindst mennesker med eksem og psoriasis kender til.
Desuden er der masser af fugtende glycerin samt gode triglycerider til at sørge for fugt og
bevarelse af den i huden i op til 24 timer lover Ducray.
MDerma MD11 Body Cream med 20% sheasmør, masser af glycerin og niacinamid
(faktisk de tre første ingredienser efter vand), så den creme kan kun sætte irriteret og tør
hud i velværehumør. Fin til atopiske hud, og den kan anvendes på børns hud.
Og her tre fine bud til kropshud, der ikke er meget udfordret men tager imod
hudforbedring. Herunder A-vitamin, som alt for sjældent ses i produkter til kroppen, hvor vi
har allermest hud. Lidet hjælper indsatsen på at holde ansigtshud og hals glat, hvis arme,
hænder og maveskind får lov at runke og afsløre alder, som det hedder på
ugebladssprog.

Balance Me Super Firming Body Oil er et af de første og senere Award-vindende
produkter i serien, men den har vundet endnu flere hjerter. Med alle de bedste olier
herunder hvedekim med de mange essentielle fedtsyrer, der er så lappegode for hud.
Lutter naturlige ingredienser og miljøfokus på emballage.
Cattier Body Lotion står på mit badeværelse lige nu, og vi er rigtig gode venner OGSÅ
fordi jeg er på pumperne, og den her fungerer med et tryk med siden af hånden, når man
står der med fedtede hænder. Indholdet er af bedste slags – masser af fugtsikker glycerin,
essentielle fedtsyrer og flere typer planteolier- og smør, der giver effektiv fugtforsegling
men optages godt og hurtigt i huden, så man kan komme i tøjet.
Environ Body EssentiA Body Oil Forte og læg mærke til ‘Forte’, for det er en højere
koncentration af de tre vitaminer end i den almindelige ACE Body Oil. Environ anbefaler
derfor, at man først tilvænner sin hud med den almindelige udgave af bodyolien. Altså en
slags step-up, som vi kender det fra ansigtsprodukterne. En anden mulighed er at booste

sin bodyoil og så gradvist øge.
ACE-olien er fin at mixe med Derma-Lac lotion, som er noget af det mest fantastisk
fugtende (jeg skrev om den bl.a. HER) ♥ Og vi får faktisk et godt tip, fordi de fortæller, at
mange bruger ACE Forte til at booste deres A-vitamin – eller anden ansigtscreme – op
med nogle dråber. Ud over de tre vitaminer får man flere gode planteolier og så indeholder
olien rosmarinekstrakt, der er en stærk antioxidant og anti-inflammatorisk ingrediens.
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Karin winther skriver
18/02-2021 kl. 7:40 pm

Jeg er glad for Carbamid nu hvor huden virkelig tørster. Meeen det
lokker da med at prøve den Environ . Den har allerede været på en af
mine lister !
Sidste år købte jeg en lille flaske a vit olie, for at booste mine cremer og
lotions. Jeg blev dog usikker på det, og endte med at lade være !
Svar

Jette B skriver
18/02-2021 kl. 5:23 pm

Jeg er meget glad for ACE bodyoil fra Environ. Jeg vil prøve forte
udgaven næste gang. Jeg har ledt længe efter et kropsplejeprodukt
med A vitamin, endelig fandt jeg en fra Environ. Jeg skal bestemt have

fat i Derma-Lac-Lotion, når jeg har brugt op af Ecooking bodylotion.
Den er jeg ellers også glad for.
Svar

Lise Grosmann skriver
18/02-2021 kl. 6:44 pm

Jette B: Dejligt, du er jo klar til Forte så. Og der er ikke mange
kropsprodukter med A-vitamin – Paula’s Choice har en med retinol.
Derma-Lac er fantastisk synes jeg, den er flydende som en toner,
men dens fugtevne er imponerende. Den glæde ved Ecooking
bodylotion deler du med mange, også mig.
Svar

Birgit A skriver
18/02-2021 kl. 3:37 pm

Ja, det er rigtigt, at huden er ekstra tør og klør lidt mere på denne tid,
hvor vi pakker os godt ind. Min yndlingscreme er 10% carbamidcreme
uden parfume fra Matas; den er ret tyndtflydende, nem at fordele og
trænger hurtigt ind. Jeg tilfører den selv dråber af lavendelolie – så
dejligt.
Jeg overvejer at udskifte lavendel med duften af citrongræs – jeg har
fået et crush på den blide citrusduft.
Svar

Lise Grosmann skriver
18/02-2021 kl. 5:00 pm

Birgit A: Ja, det gør så. Det er jo både fordi tøjet gnider helt
mekanisk og fordi det snupper noget af den gode smørelse (; Og
den, du bruger og duftbooster, lyder rigtig godt. Du kan jo smøre
lidt på arme og skuldre til natten med lavendel og bruge citrongræs
om dagen. Godeftermiddag kære
Svar
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