
PEELING TO GO
Peeling skal være en nænsom aktion, anbefaler Skyn 
Iceland, som med Nordic Skin Peel har forhåndsvædet 
vandrondeller med en ansigtspeeling af fornyende 
mælkesyre og beskyttende antioxidanter. 60 stk. 
250 kr. Skyniceland.com

BLØD SMØRELSE
Måske er løsningen at få sig et nyt lag ekstra hud? Sådan 
føles det i hvert fald, lover økologiske Kibio om fornemmelsen 
ved at fordele cremen Intemporelle Absolute Cream i ansigtet. 
Ingredienslisten tæller sheasmør, hasselnøddeolie samt 
omega-6- og omega-9-fedtsyrer. 50 ml, 435 kr. Kibio.com

NATUR MØDER HIGHTECH
Den grønne, kosmeceutiske alt i et-tørst-
slukker fra Amazing Space er lavet til 
følsom hud. Cremen er tænkt som både 
ansigts-, hals- og øjencreme og lyder 
som noget, der kan spises med sit indhold 
af agurk, lavendel, kamille, hindbær, 
jojoba-, sesam-, avocado- og sød 
mandelolie. 50 ml, 550 kr. Amazing-space.

FUGTBAD
Hvis huden føles et nummer for lille, 
kan det skyldes dehydrering. Økolog-
iske Pure mener, at kombinationen af 
soja-, sandeltræs- og olivenekstrakt 
vil genskabe balancen – her som en 
maske, der kræver 10 minutters virke-
tid. 50 ml, 359 kr. Icgroup.dk

HONNINGSØD HJÆLP
Uanset hvor avanceret og 
forfi net hudpleje bliver, kan 
intet lave om på, at honning 
er blandt naturens ypperste 
fugtgivere. Noget The Organic 
Pharmacy har holdt fast i, når 
det gælder den øko-nærende 
Honey & Jasmine Mask. Vær 
opmærksom på, at den dufter 
præcis som honning fra Irma. 
35 ml, 399 kr. Pureshop.dk

PÅ NATHOLDET
Night Assist fra Botanical 
Extracts er australsk, 
nærende natmad for hud, 
der trænger til genoplivning. 
Hjælpen kommer fra fugt-
mættende røde mikroalger, 
blødgørende sheasmør, 
æteriske olier, små proteindele 
og E-vitamin. 50 ml, 625 kr. 
Botanicalextracts.dk
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TAG NATTEN TIL HJÆLP
Med enzymer og vandbindende 
ingredienser er Kiehls 
Over-Night Biological Peel et 
bud på natpeeling, så en nyere 
og forhåbentlig friskere udgave 
af huden møder dagen. 50 ml, 
240 kr. Kiehls.com

FUGTMESTRE
Der går mode i ingredienser – også i de grønne 
af slagsen. Lige nu hitter to af tidens absolut 
største tørstslukkere, når det gælder huden – 
nemlig kæmpenatlys- og hypenrosekerneolie. 
Begge fi ndes i økologiske Sukis ansigtsserum 
døbt Pure Facial Moisture Nourishing. 15 ml, 
269 kr. Pureshop.dk

LABORATORIEGLADE 
MEDICINMÆND
Bag Aïnys øko-certifi cerede 
dagcreme Luxuriant 
Regenerating Cream 
gemmer sig hellige planter 
fra Latinamerika, hvor 
udviklingen af hudpleje 
angiveligt foregår i et 
samarbejde mellem Aïnys 
laboratorier i Paris og 
medicinmænd i Peru. 50 ml, 
530 kr. Stella-life.com

NATUREN VIRKER
Græske Korres jubler. For sammen med National Hellenic 
Research Foundation på Athens universitet har de undersøgt, 
hvilke naturlige midler der kan mætte huden, så tiden står 
stille for en stund. Resultatet er en patentanmeldt serie med 
indhold af egetræ og antioxidanten quercetin. Quercetin 
& Oak Antiageing & Antiwrinkle Day Cream SPF 12 koster 
329 kr. for 50 ml. Korresscandinavia.com

HAR DU RØDMET I DAG?
Sådan spørger øko-mærket Organic 
Apoteke og lover i samme moment ekstra 
mikro-cirkulation i huden for netop at 
fremkalde en naturlig rødme. Rasayana 
Rejuvenating Serum vil gøre indtryk på 
huden under ansigts cremen med hjælp 
fra gulerodsfrøolie (A- og E-vitamin), 
hybenroseolie (C-vitamin), solhat, coenzym 
Q10 og plantebaseret protein. 30 ml, 615 kr. 
Mariasvane.dk

Når temperaturen stiger, tørster huden, og så 
er udfordringen at holde på fugt og næring. 
Pleasure fi nder løsningen i øko-kære bud og 
grønne hightech-svar Af Anette Kristine Poulsen

tendens

SLAP AF
Økologiske kompresser til der, hvor træthed 
og tidens tand ofte spottes først – 
nemlig rundt om øjnene. Løftet bag Eye 
Relief  Sprinkle Mask lyder på fugtmættende 
lindring, uanset om det er søvnmangel, 
lange fl yveture eller tørt indeklima, der giver 
en stram fornemmelse. 8 monodoser, 320 kr. 
Organicelements.com
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