
1. RO PÅ Redness Relief Soothing Serum er tænkt 
som det dulmende førstehåndsindtryk, din hud har 
brug for, når blussende rødme truer. Til at dæmpe 
irritation og sarthed henter Darphin hjælp fra bero-
ligende kamille, styrkende hvidtjørn, blødgørende 
pæon og reparerende provitamin B5. 549 kr.  
Icgroup.dk

3. TIL KAMP MOD RØDMEN Han brænder for den ild, 
vi andre kan døje med at slukke. Dr. Weil har succes 
med at dulme rødme med hjælp fra birkespejlpore-
svamp, østershat og havtorn. Den patenterede serum 
bærer både lægens og Origins’ navn på mavebæltet. 
Mega-Mushroom Skin Relief Advanced Face Serum, 
560 kr. Origins.com

2. RULLERI Hurtig hjælp er godt, hvis en dyb pande-
fure ser brysk ud før en fest. Som rynkeudglatter 
er Guinots Wrinkle Eraser System Face Serum en 
minibeholder med tre rollons, der vil sætte rynken 
under pres, mens det udfyldende serum består af 
hyaluronsyre, sheasmør og olivenolie. 585 kr.  
Beautyakademiet.dk

UnderværkerUnderv
Hjælp til superhud kan gemme sig i 
små fl asker med aktive dråber, der 
fungerer som beskyttende, oplivende 
eller udglattende undertrøjer for 
huden. Få tidens varmeste anbefalinger 
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9. ARGANOLIE I ARBEJDSTØJET Kahinas økoserum 
bryster sig af at bidrage til hud, der strutter af den 
mætte glød, børn som regel har. Forklaringen er den 
eftertragtede arganolie, der kaldes Marokkos fl ydende 
guld, og som er rig på umættede fedtsyrer og kendt for 
at kunne sænke hudens ældningshast. 699 kr.  
Charlottemoller.com

5. JAPANSK VELVILJE Japanske kvinder har fl ot 
hud. Måske med hjælp fra Kanebo, som med gær, 
kamille og silke sætter ind over for mat hud – 
assisteret af kosmetisk snyd, såkaldte Gold Pearl 
Pigments, der via lysrefl ekterende partikler giver 
glød. Sensai Lifting Radiance Concentrate 1745 kr.  
Sensai-cosmetics.com

4. MÆT PÅ NY For mange timer i solen med branket 
hud til følge kan løses med Oblipicha Serum, mener 
den israelske hudspecialist dr. Kadir. Som en øko-
certifi ceret cocktail rig på planteolier, betakarotin og 
vitaminerne C og E er det en smørelse indstillet på 
at hæve hudens elasticitet på plads. 799 kr. 
Egoeco.dk

10. STRAM OP Når tyngdekraften rammer i ansigtet, 
kan støddæmpere som havre og rug trække huden 
i modsat retning. Endda i en grad, så havrebade er 
blevet populært. Sisley har fokus på ansigtet og hen-
ter hjælp fra soja, solsikkekerneolie og hvede. Global 
Firming Serum, 2545 kr. Sisley-cosmetics.com 

8. LYS OG NYSTRØGET Når cellerne ikke fornyr sig 
med ungdommelig hast, kan peeling være en løsning. 
Som i Organic Elements Refi nishing Activating Serum, 
hvor glykolsyre og C-vitamin sliber det øverste hudlag 
for at klare overfl aden, mens piletræ og hyben sætter 
ind med en lysnende effekt. 450 kr.  
Organicelements.dk

7. HOLY BEAUTY Chanels etnologiske botaniker 
bruger hellige, afgiftende urter i Sublimage Essen-
tial Revitalizing Concentrate efter principperne fra 
healende Amchi-læger i Himalaya. Huden skal have 
et forspring, og Chanel vil ikke nøjes med at være 
et serum, men kalder sig en ungdomskatalysator. 
2810 kr. Chanel.dk

6. DET GLATTE LAG Good Skin Labs har succes 
med deres virker her og nu-produkter. Smooth-365 
Intensive Clarity + Smoothing Peptide Serum er en 
kombination af optisk snyd – såkaldte diffusere, 
der kan sløre ujævnheder og linjer i huden – og 
mini-proteiner, der støtter hudens bindevæv. 350 kr. 
Goodskindermcare.com

Underværkerrværker

11. ÉN PÅ ØJET Som godt for ganen og øjet vil La 
Prairie give øjenomgivelserne en opstrammer med 
hjælp fra de små æg. Hvid kaviar er rig på omega 3-
fedtsyrer – angiveligt med et indhold, der kan ganges 
med tre i forhold til Beluga-slægtningene. White Caviar 
Illuminating Eye Serum. 1600 kr. Laprairie.com
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