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skjønnhet skjønnhet

Gjør som Helena 
Christensen: Sett av litt 
ekstra tid til deg selv 
og få næring, intensiv 
fuktighet og ny glød ved 
hjelp av deilige masker 
for både hud og hår. 
Av Åshild Breian, Tinki Tønseth  Foto: 
Produsentene, Scanpix

✦ Hun kan se litt kjølig ut på bilder, men på 
nært hold er supermodell Helena Christensen 
(44) en sprudlende samtalepartner. Da hun 
kom til Norge for å bli lansert som ansikt for 
det danske skjønnhetsmerket Beauté Pacifi
que, flokket pressen seg rundt henne. Det tar 
hun med stor ro der hun sitter bak en papp
skjerm i Palmen på Grand Hotel i Oslo.

Helena svarer på en god blanding av dansk 
og svensk, og påstår at hun ikke har så mange 
skjønnhetsprosedyrer. Hun vasker ansiktet 
med kaldt vann om morgenen, og bruker litt 
hudvann. Så følger hun opp med et spesial
serum og en fuktende krem. Hun eksfolierer 
huden et par ganger i uken, og så har hun et 
produkt hun ikke kan leve uten:

– Mitt beste skjønnhetstips er å legge en 
maske om morgenen. Da legger jeg masken i 
ansiktet, på halsen ut på skuldrene, på brystet, 

på hendene – og på føttene. Vi har så lett for å 
glemme skuldre og føtter. Men de trenger 
også fukt og oppstramming. Når jeg har tatt 
på masken, så gjør jeg rent i to–tre timer, sier 
Helena litt triumferende.

det er lett å se henne for seg 
der hun skrider rundt i leiligheten i New 
York. Hun liker å gjøre to ting samtidig og 
hun mener en ansiktsmaske gjør underverker 
for huden hennes. Akkurat som hennes andre 
ansiktsprodukt – et serum som virker farge
utjevnende og gir glød.

– Jeg har både fregner og solflekker, og det 
fargeutjevnende serumet har virkelig gjort en 
forskjell. For meg er skjønnhet alt som er 
mest mulig naturlig, strålende, klar hud og 
sommerlig hår. De skandinaviske jentene har 
den naturlige skjønnheten som er beundret 

over hele verden. Den livsglade solstrålen 
innenfra overgår alt annet. Jeg forsøker å leve 
livet så fullt av glede som jeg kan. Det er vik
tig å sette pris på alle de gode små øyeblik
kene. 

Helena nyter hvert eneste øyeblikk med 
sønnen sin Mingus og kjæresten Paul. Hun 
spiser bra, sover så mye som hun kan, og så 
trener hun boksing. 

– Jeg har bokset i sju–åtte år. Boksing er en 
konsentrert, fysisk trening. Jeg kunne godt 
tenke meg å prøve yoga fordi det er bra for 
det indre. Men jeg har ikke tålmodighet til 
det. Jeg må ha noe som gir umiddelbar styrke. 

En perfekt dag for Helena er å våkne opp 
etter ni timers søvn, og så springe ut i havet 
og bli der. Bare avbrutt av gode måltider. Hun 
lover at hun liker all mat. Det vanskeligste er 
faktisk å velge. ✦

Silkemyk  
med maske

Økologisk ansiktsmaske 
med olje fra avellana-
nøtter, for tørr og stres-
set hud. Fri for 
mineraloljer, parabener 
og andre syntetiske 
konserveringsmidler og 
silikoner. Face mask, 
30 ml, kr 259 (i+m 
naturkosmetik). 

Eksklusiv, anti-
aldrende fuktmaske 
med søtmandelpotet, 
myseprotein, vitamin 
C og eksklusive svart 
turmalin, som skal øke 
hudens fasthet, fylde 
og gi glød. Re-Nutriv 
Ultimate Lift Age-
Correcting mask,  
75 ml, kr 1145  
(Estée Lauder).

Antialdrende maske 
for ansiktet, med 
stamceller fra gojibær 
og appelsin, kaviar- 
og perleekstrakt som 
gir næring, elastisitet 
og fylde. Brukes 1–2 
ganger i uken. Cyto-
luxe, 50 ml, kr 670 
(Glo Therapeutics).

Ansiktsmaske med kamille og 
aloe vera, som gir fukt og eksfo-
lierer med knust valnøttskall. 
Dypskrubb, 10 ml, kr 19,90 
(Dermica Wellness / Apotek 1).

Fuktende og næringsrik 
maske til ansikt og hals 
med kaktus og kongle-
ekstrakt, Creamy 
Hydrating Masque, 
kr 250 (Nu Skin).

Maske som gir fukt, styr-
ker og beroliger huden 

med antioksidanter og 
AHA-syrer. Kan bru-

kes over natten. 
Moisture 
Defense 
Antioxi-

dant Treat-
ment Masque, 

75 ml, kr 469 (Md 
Formulations).

Fuktgivende maske med et fly-
tende lyskompleks som gir 
næring og glans til håret. 
Reparerer tørre lengder 
og splittede tupper. 
Christaliste Lumi-
nous Perfecting 
Masque, 200 ml, 
kr 295 (Kérastase).

Håndmaske som skal gi næring og 
fuktighet med jojoba, avokado, col-
lagen og aloe vera. Peppermynte 
bidrar til å øke blodsirkulasjonen. 
Energizing Collagen Mask, 200 ml, 
kr 249 (TL SPA Design).

Bioaktiv fruktsy-
remaske med 
peeling, som 
skal redusere 
fine linjer, for-
nye og forbedre 
hudens elastisi-
tet. Med glykol-
syre, melkesyre, 
vin- og sitron-
syre. Anbefales 
ikke til irritert 
eller sensitiv 
hud. Glycolac-
tic Radiance 
Renewal Mask, 
50 ml, kr 425 
(Ren).

En eksfolierende og dypt-
rensende maske med leire og 
glykolsyre som lysner og absor-
berer urenheter og skal etter-
late huden jevn, myk og med 
mindre synlige porer. 5 Minute 
Facial, 50 ml, kr 475 (Rodial).

Helena Christensen i samtale med Taras 
Åshild Breian. – Jeg bruker alltid en solbe-
skyttende krem og jeg er helt ”vild” med 
ansiktsmasker, sier Helena Christensen.
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Dybdepleiende fuktighetsbehandling til 
håret med kreatin CS7, som skal fungere 
som lim og forhindre splittede tupper. 
For glatt og blankt hår. ReNu Hair 
Mask, 100 g, kr 244 (Nuskin). 

Ansiktsmaske som gir fukt, oksy-
gen og energi til huden, med 
antioksidanter og sodium hyalu-
ronate. Smøres i tynt lag og skal 
virke i 10 minutter. Brukes 2–3 
ganger i uken. Ageless Oxygen 
Mask, 75 ml, kr 329 (Emma S).

Rensende leiremaske 
til ansiktet, med natur-
lige essensielle oljer. 
Fjerner overflødig talg 
uten å irritere huden. 
Skin Mat Purifying 
Aromatic Clay 
Mask, 50 ml, kr 418 
(Darphin).

Maske som renser, redu-
serer porer og absorbe-
rer overflødig olje. 
Påføres etter rens. Vir-
ketid ca. 20 minutter. 
Pore Tightening 
Mask, 90 ml, kr 490  
(Elixir Cosmeceuticals).

Leiremaske med hav-
planter som trekker ut 
smuss og urenheter fra 
huden fjerner døde hud-
celler og overflødig 
fett. Passer alle hudty-
per. Glacial Marine 
Mud, 200 g, kr 246 
(Epoch).

Nærende og fuktgi-
vende maske til ansik-
tet, som beroliger, 
fukter og gjør huden 
glatt og frisk, med 
essensielle oljer og 
vitamin A og E. Rehy-
drating Algae Gel 
Masque, 80 ml,  
kr 379 (Kerstin Florian).

Intensiv og beroligende fukt-
maske med squalane og lanolin, 
som gjenoppretter fuktbalansen 
uten å tette porene. Påføres i tykt 
lag. Skal virke i 10 minutter. 
Instant 
Hydrating 
Mask,  
100 ml,  
kr 279 
(Beauté 
Pacifique).

Eksfolierende 
maske til fjeset, 
som renser porene 
og hjelper til med å 
forhindre overflø-
dig talgproduksjon. 
Steep Clean Pore 
Purifying Mask, 
100 ml, kr 549 
(Bliss).

Ansiktsmaske for glødende, myk og jevn 
hud – som en lett peeling, uten å stresse 
huden. Bruk 2–3 ganger i uken på renset 
hud. Uten parfyme og allergitestet. Tur-
naround Instant Facial Masque, 75 
ml, kr 395 (Clinique).


