SKJØNNE TRIKS

Fantastisk hud:

Vimulighetene
tester
Ingenting ser freshere ut enn nydelig
hud, så vi har testet ti forskjellige måter å
forbedre huden på. Glem damp og dyprens, dette er det nyeste innen hudpleie. ▶
Tekst: Tina Holt Foto: SCOPE BEAUTY

Du blir fresh og sexy
med glødende hud.
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Innenfra

Möller's VAK-R. Kan man spise seg til vakrere

1

hud? Nutricosmetics er en ny retning innen hudpleie, basert på prinsippet om at huden påvirkes
innenfra ved inntak av riktige næringsstoffer. Mangel på vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer kan gi deg hudplager og tydelige symptomer,
mens et optimalt inntak av næringsstoffer vil
redusere hudplager og forbedre huden din.
Basert på vitenskapelige undersøkelser,
har Möller i samarbeid med ernæringseksperter utviklet VAK-R som er et
kosttilskudd med Omega-3 og antioksidanter i kombinasjon. Disse ingrediensene skal gi deg en sunn og vakker hud:
Omega-3-fettsyrer: skal gjøre at huden blir mykere og smidigere og holder bedre på fuktigheten.
Agurkurtolje: inneholder fettsyren gammalinolsyre
som skal ha en positiv effekt på tørr hud.
Antioksidanter: Vitamin C, E, Blåbærekstrakt og
Tomatekstrakt skal beskytte huden mot frie radikaler
som kan skade hudcellene og fremme aldring.
Mineraler: sink, selen og magnesium.
B-vitaminene: er nødvendig for energiomsetningen
i alle cellene, og mangel på B-vitamin vil gi klare
utslag på huden.
Vitamin A: spesielt viktig for normal celledifferensiering og dermed nødvendig for å holde huden frisk.
Koster 239 kr for en pakke.
Vi testet i to måneder og kunne ikke se
noen stor forskjell på huden, men det kan
visst ta opptil 6 måneder før man ser endringer. Men vi tar Omega-3 uansett, så vi fortsetter med VAK-R sånn for sikkerhets skyld.
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Lysbehandling

Olavesen System er verdens første profesjo-

nelle spasystem som tilbyr fotodynamisk behandling med kaldlys, og er utviklet av norske Marianne
Olavesen. Dette systemet blir brukt i behandlingen
av fine linjer, akne og til avspenning og avslapning.
Lysbehandlingen stabiliserer hudens støttevev og
cellefornyelse, og styrker hudens immunforsvar.
Huden skal bli glødende, glatt og stram.

Vi testet en kortversjon av lysbehandlingen
på en tur til Kragerø Spa. Behandlingen med
lys foregår på den måten at man legger et
serum på huden og så settes det på et farget
lys. Både serum og lys blir personlig tilpasset din
hud, og behandlingen er veldig behagelig. Etterpå
merket jeg at huden reagerte. Jeg blusset opp
første dag, men så roet det seg og huden føltes
glattere. Ganske utrolig at lys kan sette i gang sånne
prosesser i huden. Sjekk www.olavesenspa.com.
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Laser

Starlux Fractional. Laser er veldig i tiden, og

kan brukes til det meste som har med hudforbedring
å gjøre. På MBC-senteret på Fornebu har de fått en
laser som heter Starlux Fractional som skal forminske porer, arr og rynker. Den skal også være veldig
bra på kvisearr, og for unge som har problemhud. Vi
ville teste om vi kunne få mindre porer. Vi får vite at
man bør ha tre behandlinger, men at man skal kunne
se resultater etter én gang. Fikk også beskjed om
at vi ville kunne oppleve rødhet og hovenhet, men
at noen ikke får hevelse i det hele tatt. Du kan ha
hvilken som helst hudtype, men laser fungerer best
på lys hud. Man kan også få en oppblomstring av
småkviser etterpå.
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Behandlingen gjorde dødsvondt med brennende stikking, og følelsen av at skarpe
nåler ble stukket inn i huden. Jeg måtte
ligge med ispose i 30 minutter etterpå. Fikk
med en salve til å bruke hjemme. Så helt forferdelig ut hele dagen. Neste dag var jeg fortsatt hoven
og rød og huden føltes helt hard. Dag 2: rød og stiv
og huden føltes som pergament. Man bør kanskje
ta hele ansiktet når man først har begynt, ellers vil
vel huden se veldig forskjellig ut … Dag 3: flasset
og hadde fått kviser. Det to neste ukene var huden
hard og rød og full av små røde prikker. Helt forferdelig. Jeg avbestilte min neste time, dette vil jeg
ikke mer.
Etter over en måned kan jeg ikke se at de områdene som er blitt behandlet har mindre porer enn
resten av ansiktet, og jeg føler at dette var litt risikabelt, faktisk. Fikk vite at det er veldig få som har fått
samme reaksjon som meg, og at det er veldig uvanlig. Tror at dette kan være bra å prøve dersom du har
veldig store arr, porer eller lignende, men hvis du
bare har lyst på en generell hudforbedring, vil jeg
ikke anbefale denne type laser. Behandling på nese
og kinn koster 4500 kr per gang. For mer informasjon sjekk www.mbcsenteret.no.
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Sliping
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MicroDermabrasion Expert System fra

Roc er et enkelt krystallslipingskit til hjemmebruk
som fjerner døde hudceller, fremmer cellefornyelsen og jevner ut fargetonen i huden. I pakken får
du apparat og krem klart til bruk. Har du normal hud
brukes den 2–3 ganger i uken, har du sart hud, brukes den en gang i uken.

Vi har testet og funnet ut at apparatet sikkert fungerer kjempefint på normal hud,
men vår testperson fikk mer kviser i Tsonen av å bruke den. Utenfor T-sonen fikk
huden flott glød. Den koster 385 kr på apoteket. ▶

#

SKJØNNE TRIKS
behandling for å friske opp huden, eller som en kur for
å forbedre huden. Hjelper mot aknearr, pigmentforstyrrelser, sliten og grov hud, linjer og svarte prikker. Den
er spesielt fin til å jevne hudfargen, og gir økt spenst og
elastisitet til huden ved at den øker blodsirkulasjonen
og setter i gang cellefornyelsen. Behandlingen passer i
utgangspunktet for alle, men egner seg ikke så godt til
veldig uren hud fordi kvisene kan spre seg.
Vi testet en behandling og fikk beskjed om at
huden kom til å bli litt stiv og rød etterpå, men
helt fin etter to dager. Man må huske å bruke
solfaktor 30 i minst ett døgn etterpå. Slipingen
foregår med et apparat, og det er ganske ubehagelig,
men varer heldigvis ikke så lenge. Huden føltes veldig
ren etterpå, og ble ikke spesielt rød. Utover kvelden ble
huden ganske rød, og det sved litt. (Så ikke ta denne
behandlingen samme dag som du skal på fest). Resultatet de neste dagene var kjempebra! Huden føltes ren
og glatt, helt uten svarte prikker. En enkeltbehandling
koster 450 kr, en kur på 10 ganger koster 4000 kr hos
Karl Johan hud & kroppspleie. Sjekk www.kjh.no.
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Star
treatement

Nålefri meoterapi. Vi hadde hørt om såkalte
luksusbehandlinger med «full pakke» og dro til Linda
Johansens salong Beautylounge for å teste. Her skal
man få optimal hudforbedring og foryngelse med serumer og ekstrakter spesialdesignet i USA. Alle behandlingene er personlige, det vil si at du får den behandlingen du trenger akkurat den dagen. Hudtilstanden
vår endrer seg hele tiden og da har vi behov for ulike
behandlinger.
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Huden min var dehydrert (etter mye testing)
så da fikk jeg nålefri mesoterapi, som er en
av de mest aktive behandlingene. Dette er en
kombinasjon av exfoliering, AHA-syre, avanserte
og konsentrerte serumer, oksygen infusion, mesoterapiingredienser og masker. Mesoterapiingrediensene
er «drivstoff» til huden, vitaminer antioksidanter og
mineraler som huden trenger for å produsere nye celler,
skille ut avfallsstoff osv.
Wow! Dette er hudpleie anno 2007. Pluss det lille
ekstra med nakkemassasje, farging av vipper, fuktighetskur på brystet og håndskrubb. Huden føles ren
og gjennomfuktet og holder seg sånn selv etter en
Spaniatur med sol og fest. Behandling med mesoterapiampulle koster 2289 kr. Du kan ta denne behandling for
å få en skikkelig «boost» til huden din, eller ta en kur på
10 ganger til 1500 kr per gang for en mer varig effekt.
Sjekk www.beautylounge.no.
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Oksygenbehandling
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Krystallsliping i salong kan tas som en engangs-

Intraceuticals Oxygen Therapy, også
omtalt som «Madonna-behandlingen», benytter et
spesialutviklet serum som ved hjelp av oksygen
under trykk, tilfører cellene nødvendige antioksidanter, vitaminer og mineraler, og øker cellenes egen
evne til regenerering. Resultatet er strammere hud,
økt naturlig fuktighetsbalanse, og huden både ser
og føles yngre og friskere ut. Fint til tørrhetslinjer
under øynene fordi maskinen kan brukes helt opp
inn under øynene. Det virker også beroligende på
huden.
Vi ville teste og se om dette var noe som
kunne passe før en hot date. Serumet
sprøytes over ansiktet og oksygenapparatet sluser det dypt ned i huden, og det
føles kaldt, deilig og luftig. Halve ansiktet behandles
først, så jeg fikk kjenne på forskjellen. Den behandlede huden føltes myk og spenstig, og små linjer
ble ennå mindre etter bare 10 minutter. Dette er
kjempefint å ta før du skal på fest som en boost til
ansiktet, da vil du garantert se freshere ut! Eller ta
en behandling hvis du har veldig tørr hud av en eller
annen grunn. Vi gir trekk for at effekten bare varte et
par dager. Intraceuticals er det apparatet Madonna
bruker til sin oksygenbehandling. Hun har testet det
meste, og har altså valgt denne forholdsvis billige og
enkle hudforbedringsmetoden. Intraceuticals benyttes blant annet på Clinique Amanda på Nordstrand,
www.cliniqueamanda.no. En gang koster 1000 kr og
en kur på 6 ganger koster 6000 kr. Sjekk også www.
beautyproducts.no. ▶
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Madonna
booster
huden med
oksygen.

