SAMME
SERIE

Å bruke produkter fra
samme serie, kan være
lurt fordi de inneholder
like ingredienser som
jobber sammen for best
mulig resultat. Men ikke
heng deg opp i det hvis
du har favorittprodukter
fra forskjellige merker
eller fra ulike serier.
Det viktigste er at du
finner noe som funker
bra for din hud, og det
kan hende du må prøve
og feile litt før du finner
dine favoritter.

Gode rutiner
for hudpleien
Vi har forskjellig hud og ulike behov. Derfor er det viktig
å finne gode rutiner som passer akkurat deg.
TEKST: HANNE REMBERG FOTO: NTB OG PRODUSENTENE
Se forhandlerliste bak i bladet.

VI ER FØDT med hud som har
sine spesielle egenskaper, og det
kan vi ikke gjøre noe med. Noen
seiler gjennom hele ungdomstiden med silkehud, mens andre
blir sterkt plaget med akne. Vi
tåler ulike ingredienser og vi
trenger forskjellige produkter.
Noen får veldig slapp hud med
årene, noen får rosacea, mens
andre bevarer en ungdommelig
glød hele livet. Vi kan ofte ønske
oss andres hud, men det går jo
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ikke, så da får vi gjøre det vi kan
for den huden vi har. Opplever
du store forandringer i huden,
eller har en hud du opplever som
problematisk, bør du oppsøke
hjelp. En sunn og frisk hud skal
ikke gjøre vondt, klø, oppleves
stram eller sår. En hudlege eller
en hudpleier kan hjelpe deg med
dette og du bør ikke diagnostisere
deg selv for mye, det kan gjøre
vondt verre.
Gener spiller inn på

hvordan huden din er, det gjør
også livsstilen din. Genene er
som de er, men livsstil velger
du selv. Og gode rutiner er
også ditt valg. En god rens er
bra for alle. Hvis du bruker
sminke daglig bør du alltid
fjerne sminken og rense huden
før leggetid. Og du bør også
tilføre fuktighet og alltid
beskytte deg i solen. Det er
ikke så vanskelig når du først
får dreisen på det!

It Cosmetics’ grunnlegger
Jamie Kern Lima hadde hatt
problemer med huden sin
hele livet, blant annet med
rosacea, men hun fant ingen
produkter som hjalp henne.
Løsningen ble å skape sine
egne produkter både innen
hudpleie og makeup. Etter
mange år med prøving og
feiling er IT Cosmetics nå
et av de ledende merkene
i verden. Produktene er
milde, passer de aller fleste
og består av dag- og
nattkremer, øyekrem, rens
og retinol-serum (fra kr 330).

SKJØNNHET
Hudpleieserien
Enlighten fra
Neostrata motvirker
blant annet
hyperpigmenteringer
forårsaket av
soleksponering,
hormoner og
aldring. Serien
består av rens,
dag og nattkrem,
serum og et
punktbehandlende
produkt,
Dark Spot
Corrector
(fra kr 325).

Face Pure Glow fra
Cosmica skal gi deg
en ren og glødende
hud. Både rens og
nattkrem inneholder
eksfolierende
enzymer som skal
hindre urenheter uten
å tørke ut huden,
mens dagkremen
motvirker urenheter
og forstørrede porer
og matter ned huden
(fra kr 155).

Cosmicas Age Delayserie består av to
dagkremer, en for
tørr hud og en for
normalkombinert
hud, nattkrem,
øyekrem og serum.
Produktene
inneholder blant
annet hyaluronsyre
som fukter i dybden
og skal utsette
aldringstegn i huden
(fra kr 230).
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