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Gadget-gaven til hende, der virkelig har 
alt: Blid eksfoliering gør godt – også på 
læberne. Her med et roterende massage-
hoved, der fjerner sløve hudceller og 
polerer overfladen. Pout-O-Matic og 
medfølgende sukkerskrub fra Bliss,  
ca. 300 kr. 

Hele bølgen af  
skønhedsanbefalinger 
fra Korea inkluderer 
også blidt renseri.  
Den roterende børste 
tager forsigtigt fat. 
Motion Cleansing  
Brush fra Korea 4D,  
595 kr. (for ekstra  
125 kr. fås en smart  
påføringssvamp  
til makeup)

Hvis 11-tallet mellem brynene generer, 
kan lavfrekvente svagstrømspulseringer 
være løsningen, Mini Facial Toning  
Device ELE fra Nuface, ca. 1900 kr.  
(smør altid efter med fugtmættende 
serum). 

det er blevet nødvendigt at slå stikkontakten til i jagten på friskere og 
flottere hud. I hvert fald hvis man skal tro den nye amerikanske bølge, 
hvor hightech skønhedsmekanik får mere og mere hyldeplads til alt  

fra hovedrengøring til at ville sætte tiden i stå

 ■ 4d korea beaumonde.dk
 ■ bliss blissworld.com

 ■ Clinique clinique.dk
 ■ Dr. Lancer lancerskincare.com

 ■ Foreo magasin.dk eller foreo.com
 ■ Nuface mynuface.com

 ■ tria sephora.comForhaNDLerListe

Sæt strøm til

Lige siden skuespilleren 
Jennifer Aniston erklærede 
sig fan af hudforbedrende og 
udglattende lys-behandlin-
ger, har interessen været stor. 
Age-Defying Laser fra Tria  
er – navnet til trods – lys,  
ikke laser, og bryder ikke  
hudoverfladen, ca. 3000 kr. 

Idéen bag svagtstrømspulseringer 
er at efterligne kroppens naturlige 
elektricitet og samtidig øge mængden af kollagen. 
Amerikanske hudlæger er så begejstrede, at de selv sætter 
mekanikken i produktion. Microcurrent Power Boost fra dr. 
Harold Lancer, ca. 2000 kr. 

En effektiv måde at huske at slappe af 
i ansigtet (og slå bekymringsfolderne 
i panden fra) er at gribe til massage. 
Manuelt som maskinelt. Det aftage-
lige massagehoved passer til Cliniques 
rensebørste. Sonic System Massaging 
Treatment Applicator fra Clinique,  
180 kr. 

Svenske Foreo er  
aktuel med et godt  
bud på at lure fingrenes 
oplivende trykpunkts-
massage omkring  
øjnene af – netop dér, 
hvor huden hurtigt  
bliver træt og trist.  
Iris Eye Massager  
fra Foreo, ca. 800 kr. 

Skønhedspleje har udviklet sig en hel del siden 60’erne. Arkivfoto: Polfoto


