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TEKST TONE VID SKIPÁ   FOTO BULLS OG PRODUSENTENE

Tusenkronersspørsmålet er: Kan en krem 
eller to virkelig hjelpe? Det er ikke bare 
rynkene vi bekymrer oss over. Huden 
mister etter hvert det klare skinnet, får 
ujevn struktur og farge. Den kjennes 
tørrere og slappere.

Joda, det finnes hjelp. Akkurat hvilken 
og hvor lang tid det tar, kommer an på 
hva problemet er. Dreier det seg om tørr, 
ujevn hud, holder det med peeling 
sammen med god fuktighetskrem, som 
også justerer fargen med pigmenter. Arr 
kan reduseres med produkter som for 
eksempel inneholder salisylsyre.

Har du virkelig problemer med 
pigmentforandringer, trenger du 
produkter med høy dose av virkestoffer. 
Men ting tar tid, og resultatene kommer 
kanskje ikke før etter flere måneder.

STOR ANTIAGE-GUIDE

FLOTTERE
hud!

BLA OM

Hva passer til 
min hud, mon 
tro? Glød og 
fukt - ja takk!

& Yngre
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Jakten på gode hjelpere
De fleste kosmetikkmerkene er på evig jakt etter nye ingre-

dienser som strammer opp, jevner ut, fyller opp og gir 
mindre rynker. Trenden er å finne naturlige ingredienser som 
sukkerbindinger fra sjeldne planter og trær, alger fra dype hav 
og innsjøer, samt eksklusive ingredienser som silke og gull.

NATURENS   
    egen
HUDPLEIE

Frukt og grønnsaker med 
masse antioksidanter, vitaminer, 
mineraler og klorofyll er super-
bra for huden. Så da er det vel 
bare å mose det med en stav-
mikser og smøre på?
– Nei, sier Lieve Declercq, som er 
sjefsforsker hos Origins. 
– For det første er det ikke nød-
vendigvis alt ved en frukt eller 
grønnsak som er bra. Dessuten 
er molekylene så store at svært 

lite trekker ned i huden.
Derfor hentes det ut ekstrakter 
fra plantene, man kartlegger 
ingrediensene og trekker ut 
akkurat de stoffene som er  
mest effektive for huden.
Origins tester ut hele 600 
planter i året. I deres siste pro -
dukt har selskapets forskere skilt 
ut stamceller fra bringebær 
som de dyrker og lager kulturer 
av, slik at de kan lage uendelig 
med produkter. Stamcellene 
«læres» opp til å virke som anti-
age når de tilføres andre ingre-
dienser. Flere produsenter har 
lignende framgangsmåter.

UNGDOM  
på resept
Cosmetic og 

pharma ceuticals. 
Cosmeceuticals har så høye 
verdier av effektive virkestoffer 
at det neste blir på resept. 
Ingrediensene kan være natur-
lige (neutraceuticals), men er 
som regel syntetisk framstilt. 
Produktene bør kjøpes i sam -
råd med hudpleier eller hud-
lege, siden noen av dem kan 
være så sterke at de gjør stor 
skade hvis de brukes feil. De 
fungerer spesielt godt på  
problemer som store porer, 
pigmentering og slapp hud.
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BLA OM

1. Peeling med enzymer fra ananas og mandarin (kr 255, Amazing Space, Juicy Mandarin 
Sorbet).  2. Nattkrem med ginseng, oliven og sheasmør (kr 250, Yves Rocher, Anti-Age Global).  

3. Strammer opp og fukter huden (kr 820, Decléor, Aromaessence Excellence Serum).   
4. Antioksidanter fra kaffebær (kr 730, Priori, Coffeberry Day Complex).  5. Superserum med 

Atlanterhavsalger (kr 550, Voya, My Little Hero).  6. Med foryngende bringebærekstrakt (kr 560, 
Origins, Plantscription Day Cream).  7. Fornyer cellene (kr 260, Sóley, Steiney). 

1. Peelingpads med glycolsyre (kr 600, Md Formulation).  2. Beskytter mot frie radikaler (kr 755, Dermalogica).  3. 
Enzymer og retinol forhindrer rynker (kr 960, Obagi).  4. Nattkrem med bla. vitamin og kollagen (kr 900, Pharma 

Skincare).  5. Gir fuktighet og beskytter med vitamin C og E (kr 2590, Intraceuticals).  6. Solkrem med hyaluronsyre, 
vitamin C og E (kr 690, Elixir).  7. Ti minutters-maske med glycolsyre som strammer opp og gir glød (kr 550, Nimue).   
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BLA OM

SPIS deg vakker
Du blir hva du spiser, er det noe som  
heter. Og det er mye sant i det. Sammen 
med blant annet stress, foru -rensing og  

sol påvirker maten huden. Derfor kan du også 
påvirke den innenfra ved å spise kosttilskudd.  
Tilpass kosttilskuddet etter hvilket behov du  
har – for eksempel tørr, gusten eller sart hud. 

Kremer og serum
Antiage-produkter har ofte spekta-
kulære ingredienser, som silke og kaviar, 
som kan gi god effekt. Rimeligere  

produkter inneholder ofte mindre doser av virke-
stoffer eller tradisjonelle antiage - ingredienser.
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1. Velg vitaminer til din alder (fra kr 450, Imedeen).  2. Roer ned uren hud 
(kr 300, Beyond Wishes Spotless Skin).  3. Omega 3, 6, 7 og 9 er gull for huden 

og resten av kroppen (kr 300, Amazing Space, Multi Omega).  4. Beskytter 
huden mot blant annet stress og gir energi (kr 750, Nimue, Nad+).  5. Med 

masse mineraler og antioksidanter (kr 650, Nuskin, LifePak+). 

1. Lotion med eksklusiv koishimarusilke og kirsebærblomst (kr 2150, Sensai).  2. Reduserer mørke flekker og ujevn hud 
(kr 130, Garnier).  3. Høy dose av oppstrammende Glycanactif (kr 895, YSL).  4. Lysnende effekt med Golden Caviar Extract 
(kr 3300, La Prairie Serum).  5. To minutters-maske med 20 prosent fruktsyre (kr 575, Ole Henriksen).  6. Påvirker kollagenet og 
gir huden mer spenst (kr 900, Helena Rubinstein).  7. Rens med salisylsyre og fuktighetsgivende lotion (fra kr 170, Clinique). 

Liten ordbok
AHA: Alfa-hydroxysyrer er felles-

betegnelse for en gruppe frukt-

syrer. Brukes til hudforbedring. 

C-vitamin: Antioksidant som 

beskytter spesielt godt mot UV-

stråler. Hjelper også for fine linjer, 

ru hud og mørke flekker. 

Fruktsyrer: Finnes allerede i frukt 

– derav navnet.

Glykolsyre: Fruktsyre som peeler 

og jevner ut hudoverflaten. 

Hyaluronsyre: Holder på fuktig-

heten i huden, gir volum og form. 

Minskes med årene. 

Kollagen: Protein som holder alt 

fra skjelett til hud på plass.

Retinol: Et A-vitamin som har 

spesielt god effekt på solskadet 

hud, porer og kviser.

Salisylsyre: Brukes spesielt 

på uren hud og er effektiv mot 

hudormer. 

Agurken 
fungerer 
best 
innenfra, 
faktisk!
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I følge hudlege Kjetil 

Guldbakke ved Oslo Hudlege-

senter gjøres det meste av 

hudforbedring med ulike 

typer laserbehandlinger.

Laserpeeling

Ved hjelp av ulike bølgelengder 

i samme behandling fjernes 

brune leverflekker og sprengte 

blodkar.

Mikrolaser peel

Fjerner det øverste hudlaget 

med erbiumlaser. Perfekt for 

ujevn hud, talgvorter og små 

utvekster.

Fraksjonert laserbehandling 

Finnes i ulike slag, men den 

mest effektive er CO2-laser som 

reduserer fine linjer og rynker.  

Behandllingen skjer med 

bedøvelse og luftkjøling. 

Laserstrålen treffer huden 

punkt vis og varmer opp huden.

BBL-laser

Fjerner effektivt leverflekker, sol-

flekker, synlige blodårer, blodkar 

og rødmusset hud/rosacea.

Dette finnes også...
Radiobølger – Har oppstram-

mende effekt og er smertefritt! 

Egner seg spesielt godt på 

slapp hals. hudpleieklinikken.no

Hydra Facial – Peeling og 

fuktighetsbehandling i ett som 

gir umiddelbar glød og løft.

mbcsenteret.no

Restylane Vitale Light – Svært 

tynn filler som fordeler seg godt 

i huden. hudpleieklinikken.no

Intraceutical Boosters – Kur-

behandling med fuktighet og 

antioksidanter tilpasset din hud. 

beautyproducts.no

Anteis - Fillermerke basert på 

hyaluronsyre. Finnes i seks for-

skjellige konsentrasjoner – alt 

etter behov. cosmedic.no

Serum og konsentrater 

inneholder høyere 

doser med virkestoffer 

og trenger dypere 

ned i huden – perfekt 

under kremen 

du bruker.

Det aller beste
…er å bruke krem med SPF eller solkrem 
med bredspektret filter (UVA og UVB) hele 
året, uansett hvilken krem eller 

behandling du ellers går for. Det er nemlig solen 
som har det meste av skylden for at huden aldres.

Gjør salongbehandling hjemme 
med oppstrammende gel og strøm 

(kr 3035, Nuskin, Galvanic Spa).

Solkrem er 
din rimligste 
antiage.
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1. Solkrem med antiage-ingredienser (kr 865, La Mer, The Reparative Face 
Sun Lotion SPF 30).  2. Lett, mattende gelekrem (kr 170, Cliniderm, Sun Face 

Gel Cream SPF 25).  3. Konsentrert SPF du blander med dagkremen din 
(kr 590, Dermalogica, Solar Defense Booster SPF 50).  4. Vannfast med ekstra 

høy faktor (kr 400, Shiseido, Expert Sun Aging Protection Lotion SPF 50+).
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Nytt i salong
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