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REN’s Evercalm-serie er blevet testet – anmelderholdet har lagt hud
til 5 produkter, og her er deres (hudløst ærlige) meninger

REN lover beroliget, fornyet og forstærket hud – men er der mon hold i løfterne?

REN går efter at være god for din hud og for planeten. Produkterne indeholder ingredienser, der
er velovervejede, og de er bl.a. frie for silikoner og petrolatum. I stedet er de fyldt med
styrkende ingredienser såsom smidiggørende E-vitamin, fugtmættende glycerin, beroligende alger,
forseglende sheasmør og oplivende omega-fedtsyrer.
Med andre ord: REN lyder umiddelbart ret så fantastisk. Men fungerer produkterne så i praksis?
Det har Beautyspace fået et anmelderhold til at teste.
I sommer meldte 10 frivillige anmeldere sig til at teste REN’s Evercalm-serie. Serien består af
produkter, der er særligt udviklet til sart hud med tendens til tørhed og rødmen. I en
testperiode på 8 uger, blev de her 5 produkter testet af anmelderne:

Rensemælken Gentle Cleansing Milk
Fugtserummet Anti-Redness Serum
Dagcremen Global Protection Day Cream
Ansigtsmasken Ultra Comforting Rescue Mask
Ansigtstoneren med peelende virkning Ready Steady Glow Toner
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Anmelderne blev bedt om at have særlig fokus på konsistens, virkning og skin feel i deres
feedback:

Rensemælken Gentle Cleansing Milk








÷

Anni, 50:
’Den er creamy og god at arbejde med, og den får nemt øjenmakeuppen af. Huden
føles
blød og behagelig efter afrensning’
Christina:
’Rensemælken er som sådan okay. God de dage, hvor min hud føltes stresset og
rød.’
Helene:
’Makeup og snavs løser den fint og efterlader huden ren og blød. Til tider er
den dog
lidt for rig til min kombinerede hud, så nogle gange skiftede
jeg den ud med en mild
skummende rens.’
Anita:
’I starten synes jeg den var for fed. Men min hud har vænnet sig til den, og
jeg synes nu,
at den er blød og behagelig. Min mand har også prøvet den – og
han siger, at hans hud
tager godt imod den.’
Marianne, 50:
’Jeg er normalt mest til skummende produkter, der kræver vand, men jeg er
rigtigt glad
for den her. Den giver mig en fornemmelse af en ren og
gennemfugtet hud.’
Tina:
’Den er alt for fedtet til mig, og jeg synes ikke, den vasker al makeup af.
Den giver en

fedtet følelse på huden, og jeg foretrækker en vaskemousse.’

Beautyspace: Rensemælken er velegnet til dig med sart og tør hud. Den er fed i konsistensen uden
at være for fed, og så er den god i de kolde vintermåneder, hvor huden har ekstra brug for at
holde på sin fugt.

Fugtserummet Anti-Redness Serum





÷

Anni:
lidt
parfume.’
Christina:
beroliger huden.’
Helene:
dulmer,
Anette:
Andreas:
fungerer
der en udtørrende

’Huden suger serummet hurtigt til sig, og huden føles dejlig blød. Den dufter
specielt, måske lidt sprit-agtig. Men heldigvis ikke af
’En af mine favoritter! Det er tydeligt at se og mærke, hvor meget den
’Den føles let og er alligevel rig og cremet. Den trænger godt ind i huden og
køler og fugter.’
’Den trænger ind i huden med det samme – den er super fin.’
’Den fungerer IKKE for mig. Min hud føles egentligt blød nok, men serummet
ikke som godt fugtfundament i min optik. På ingredienslisten er
alkohol som gør, at den ikke er holdbar i længere tid – og slet

ikke for sart hud.’

Beautyspace: Serummet har der – på trods af en enkelt anmelder – været tilfredshed med: Hurtig
absorption og en blød hud. Holdets kritiske anmelder var enig i, at serummet var behagelig på
huden, men anmelderen var ikke glad for alkohol og æteriske olier på ingredienslisten.

Dagcremen Global Protection Day Cream
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Anni:
’Den er mild og har en god, fed konsistens. Nem at smøre ud og trænger godt
ind i
huden. Og vigtigst af alt – den fnulrer ikke, når jeg tager solcreme og makeup
på
efterfølgende!
Helene:
’Den har jeg været meget glad for. Den har det perfekte indhold af fugt, fedt
og pleje for
min hud. Den trænger fint ind i huden. Den er også god som
natcreme med en dråbe
olie tilsat. Den køber jeg igen.’
Anette:
’Jeg var ret bekymret for, om den var for fed, da jeg har lidt fedtet hud i
T-zonen. Men
den fungerede fint, når jeg gav den tid til at trænge ind.’
Andreas:
’En rar smøre, der med sit rige indhold af bl.a. planteolier og sheasmør
giver et lækkert
skin feel. Jeg oplevede, at den klart fungerede bedst uden
serum under. Men til
gengæld fungerer den så godt, at
jeg ikke behøver at supplere med mine ellers
nødvendige squalanedråber. HURRA!’
Christina:
’Jeg er ikke vildt begejstret. Jeg har en følelse af, at den lægger sig lidt
som en hinde
eller film på huden. Den fungerede dog fint som natcreme.’
Tina:
’Jeg har ikke en oplevelse af, at cremen gør min hud mere fugtmættet eller
pænere end
normalt. Den generer mig ikke, men har ikke gjort en synderlig
forskel.
Marianne:

’Jeg synes, den lugter grimt, og det fjerner glæden ved at bruge den.’

Beautyspace: Dagcremen deler vandene, og anmelderne har haft forskellige oplevelser. Min
vurdering er, at cremen igen er god til tør hud, og der er da også enighed om, at cremen føles
fed og fugtmættende. Hvis cremen føles som en hinde, så giv den et par ekstra minutter i forhold
til at falde til.

15-minutters ansigtsmasken Ultra Comforting Rescue Mask






÷

Anni:
’Masken er mild, fed og cremet. Efter at have skyllet den hele af under
bruseren føles
min hud rolig og fugtmættet.’
Christina:
’Klart min favorit af testprodukterne. Jeg elsker den, og den er helt brugt
op.’
Helene:
’Fugtmasken er lækker tyk i konsistensen og fugter huden grundigt. Den
fungerer især
godt om aftenen efter en dag med stresset hud. Jeg kan se en
god forskel næste
morgen.
Andreas:
’Emballagen siger ”wash off”, men jeg har brugt den natten over med stor
succes. Der er
nemlig en ikke-for-fed ingrediensliste bag, der ikke har
skuffet min hud en eneste gang.
Endnu et HURRA herfra!’
Tina:
’Masken føles meget fed, og det er som om den ikke trænger ordentligt ind.
Den fedter

mest bare på overfladen.’

Beautyspace: Der er delte meninger om, hvorvidt masken føles for fed på huden. Der er ingen
tvivl om, at den er en fugtkanon, der blødgør. For mig (og jeg har normal hud med en halvfedtet
t-zone), så føles den som et beroligende, usynligt plaster på huden. Perfekt efter en fest eller
hvis huden føles irritabel.

Ansigtstoneren med peelende virkning Ready Steady Glow Toner


Anni:
steder, men det
pumpefunktion.’

’Den dufter friskt og lidt bergamotte-agtigt. Huden bliver let rødlig visse
fortager sig efter lidt tid. Drøj i brug og genial
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Helene:
’I starten oplevede jeg let rødme og irritation pga. denne, på trods af at
min hud er vant
til lidt af hvert. Så jeg trappede ned til kun at bruge den én
gang dagligt. Efter nogle
uger trappede jeg op til to gange dagligt, og den
kan stadig prikke lidt, men den holder
hormonelle bumser væk og giver en
fin glød.’
Anette:
’Min mand prøvede den, og han syntes, den var for skrap til hans hud. Jeg
selv var helt
vild med den, og den passer rigtigt godt til min hudtype.’
Andreas:
’HURRA for et vidunderligt produkt. Et rart produkt, der på en mild (men
effektiv) måde
forfiner og udjævner hudoverfladen, uden at det bliver på
bekostning af hudbarrierens
ve og vel.’
Tina:
’Den virker udtørrende, og jeg føler, den ripper min hud for fugt. Jeg
foretrækker en
ansigtsmist i stedet.’
Marianne:
’Jeg prøvede den et par gange, men droppede den helt efter få gange. Min hud
føltes
udtørret og irriteret efter påføring, og den er bare for krads
til min sarte hud.’

Beautyspace: Et af de produkter, der tager ved. Der er enighed om, at toneren er effektiv, og at
den især kan føles prikkende for dem med helt sart hud.
……………………………
REN-anmeldelserne har været blandede. Én fortæller, at hendes hud aldrig har været smukkere, og
at flere har kommenteret på, hvor flot en hud hun har. Én fortæller, at hendes hud har haft det
virkeligt godt i årstidsskiftet med denne hudplejeserie, og én fortæller, at hun ikke længere
har behøvet at gå til hudlæge, efter hun påbegyndte Evercalm-brugen.
Én har også forklaret, at Evercalm hverken har gjort fra eller til hos hende, en anden kunne kun
lide serummet, og en tredje synes, at duften på produkterne ikke er gode.
Der har været enighed om, at Evercalm-serien har føltes fugtmættende og blødgørende.

