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»Mærk det,« opfordrer den 
internationale stjernefrisør 
Philip Berkovitz med hen-
visning til sit eget hår, da 
han er på visit i Århus. Og jo, 
det føles tykt og spændstig-
blødt. Han er tydeligvis selv 
begejstret for det, afslører 
hænderne, som konstant gli-
der gennem lokkerne. Skue-
spillerne Sandra Bullock og 
Sharon Stone hører til hans 
begejstrede hårfans hjemme 
i West Hollywood, hvor fri-
søreventyret tog fart for Phi-
lip B, som han insisterer på 
at blive kaldt. Det hele be-
gyndte med en fascination af 
olie i håret – en begejstring, 
han på 20. år sælger som en 
særlig hår-spaoplevelse af 
slagsen, der ifølge mr. B vil 
»få ham derhjemme til at gå 
bananas af begejstring, når 
du kommer hjem.« Og som 
det højt respekterede Forbes 
Magazine kalder en oplevel-
se, der er pengene værd. 

Philip B er ikke alene om 
at sværge til olie. Blankt hår 
og smidig, fugtmæt hud er 

bare nogle af løfter, der ef-
terhånden kan indfries med 
hjælp fra olie. De fede, gyld-
ne dråber har succes i en pa-
rabeneforskrækket verden, 
fordi olie kan stå alene og 
ikke behøver konservering. 
Derudover vækker mange 
olier associationer til noget 
godt og sundt. Dermatolog 
og forfatter Leslie Baumann 
fra Miami er begejstret for 
det, hun kalder oliernes 
comeback. For selv om de 
kan give uheldige reaktio-
ner på huden, så har de fleste 
personer gavn af dem. Også 
i tilfælde af uren hud, hvor 
eksempelvis Tea Tree olie er 
værd at holde øje med, siger 
hun og afviser formodnin-
gen om, at såkaldt mineral-
ske olier gør ondt værre for 
netop uren hud.

Sunde planteolier

»Mange studier dokumen-
terer, at det ikke er tilfældet, 
mens nogle få viser det mod-
satte. Jeg synes dog, at det er 
en god idé generelt at væl-
ge sundere planteolier til sit 
ansigt som eksempelvis tid-
selolie, der er ekstrem god til 
at holde på fugten.«

Derudover har hudlægen 
fire favoritolier på topfem-
listen: solsikkeolie, som in-

fektionsbekæmpende og 
hudbarriereopbyggende, 
kæmpenatlysolie der er rig 
på omega-6-fedtsyrer og alt-
så ekstra fugtmættende, oli-
venolie som er antioxidanter-
nes »powerhouse« og også en 
eminent allround fugtmætter 
og endelig jojobaolie, som bå-
de kan bekæmpe bakterier og 
berige med beskyttende anti-
oxidanter. 

Argan er kult

Det glider også godt for den 
ældgamle arganolie, der 
nærmest nyder kultstatus. 
Kendt som en styrkende 
smøre, der i årevis har hørt 
til marokkanske kvinders 
skønhedsrutine, fordi den 
med en høj koncentration af 
essentielle fedtsyrer og E-vi-
tamin bruges mod både ak-
ne, psoriasis, tør hud og lin-
jer i huden. Arnikaolie er et 
andet eksempel på oliegod-
ter. Som såkaldt lægeplante 
hører arnika til kurvblomst-
familien og er ifølge chef-
kosmetiker Daniela Fraser 
fra spaen Complete Me i Kø-
benhavn det perfekte SOS-
middel mod stød, blå mær-
ker og ømme muskler: 

»Et blåt mærke er størk-
net blod i huden, og da arni-
ka sætter skub i mikrocirku-

lationen, skylles det gamle 
væk, og nyiltet blod kommer 
til og renser,« siger hun og 
tilføjer, at mange mødre lan-
ger arnikaolie ud til deres 
teenagere, fordi den også 
virker mod sugemærker.   

Selv bruger hun plante-
olier til kroppen for at give 
noget ekstra ud over creme, 
som ofte er tyndere i konsi-
stensen. 

»Hvis du helt erstatter 
cremen med de gyldne drå-
ber, er det vigtigt, at hu-
den er fugtet som lige efter 
et bad, når olien smøres på. 
Noget der også gælder an-
sigtet, hvor jeg som en ulden 
undertrøje bruger olie under 
dagcremen for at holde læn-
gere på fugten i vinterhalv-
året.« 

Blødt og blankt hår

Og hvad angår Philip B’s an-
strengelser, så henter han 
under hår-spabehandlingen 
hjælp fra en flaske døbt Re-
juvenating Oil med argan- 
og olivenolie, som han kal-
der »sund mad« for håret 
– inspireret af de varme olie-
behandlinger, kvinder histo-
risk har dyrket.   
»Det er med hår som med 
banken. Du må sætte ind for 
at kunne trække ud,« siger 
han om metoden, der nemt 
kan praktiseres derhjemme 
uden mesterens hjælp: bør-
ste, børste, børste håret, så 
olie i og af masser af varme 
fra føntøreren, derefter ren-
sende shampoo efterfulgt 
af hovedbundsmassage og 
afslutningsvis de styling-
produkter, man foretræk-
ker. Resultatet er hår, der 
er blødt, blankt, ikke fedtet 
som frygtet og med ørene 
fyldt af masser af amerikan-
ske wau’er fra Philip B.
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Olieglad

Arnika kaldes for »muskler og blå mærkers skytsengel«, 
hvor det er blomstens olieekstrakt, der har ry for at virke 
lægende. Weledas Arnica Massage Oil indeholder også sol-
sikke- og olivenolie blandet med æterisk rosmarin- og la-
vendelolie. 134 kr. (weleda.dk)

Mama Mio O*Mega Body Oil er en kropsolie med en  
plantebaseret cocktail af fugtmættende sød mandel-, jojo-
ba-, argan- og tidselolie. 285 kr. (densyvendehimmel.com)

»Hvad der er godt for hjertet, er også godt for din hud,« lo-
ver amerikanske Philosophy, som står bag When Hope is 
not Enough Replenishing Oil. En ansigtsolie med omega-3, 
-6 og -9. Ca. 350 kr. (philosophy.com)

Uren, irriteret, livløs hud? Jurliques Skin Balancing Face Oil 
har som biodynamisk ansigtsolie ry for at være en pro-
blemknuser med hjælp fra hyben-, farvetidsel-, avocado- og 
kæmpenatlysolie. 410 kr. (jurlique.dk)

Skønhedens ris gør godt i Fresh Rice Dry Oil til kroppen. 
Sammen med jojoba-, ginsing- og vindruekerneolie er der 
blød hud i vente. Ca. 450 kr. (fresh.com)

Elemental Herbology lover et miks af toppen af plante-
poppen med argan-, sacha inchi og sød mandelolie tilsat 
den, for mange, berusende duft af Frangipani. Botanical Bo-
dy Repair Nourishing Body Oil, 329 kr. (annegade.com)

Avedas Beautifying Composition er en olie, der både lægger 
op til massage, samling af flyvske hårspidser og ro til irrite-
rede hovedbunde. Består af jojobaolie og en blanding af la-
vendel og bergamot. 305 kr. (palma.dk)

Blankpoleret hud stilles i udsigt med Body Gold fra Raz 
Spa i København. En kombineret krops- og ansigtsolie med 
tidsel-, abrikoskerne- og mandelolie tilsat silkeprotein og 
perlemor. 195 kr. (razspa.dk) 

Drømmen om blankt hår kan måske blive til virkelighed. 
For med såkaldt Cyperusolie, som var grundsubstansen i 
Cleopatras hårpleje, kombineret med argan- og linolie er 
der stor »hype« omkring Orofluidos tørolie til håret. 195 kr. 
(dare.dk)

Shu Uemura High Performance Balancing Cleansing Oil 
nyder kultstatus som rensende olie til ansigtet. Indeholder 
mineralsk olie, paraffin og tidselolie. Ca. 200 kr. (shuue-
mura-usa.com) 

Hvis skønhed skal komme indefra, har olier ry for 
at kunne hjælpe til. Ernæringsrådgiver og raw food-
ekspert Caroline Fibæk anbefaler indtag af Ome-
ga-3 essentielle fedtsyrer for at styrke hudens fugt-
balance og fleksibilitet – og som bidrag mod tør hud. 
Gode oliekilder til omega-3 er bl.a. hørfrø-, chiafrø-, 
og fiskeolier. På spaen Amazing Space i København 
anbefaler man en og samme olie med omega-3, -6 
og -9-indhold både som hudvenlig smøre og hældt i 
morgensmoothien.   AKP

Drik din olie

Tørstig hud, trætte 
fødder eller matte 

lokker? Hjælpen 
kan komme fra 

olie, der har gyldne 
dage i en tid,  

hvor eksperter  
anbefaler den  

fedtede smøre til 
både ansigt, krop 

og hår


