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Der findes fem forskellige slags hudtyper. 
Her får du hjælp til at finde din hudtype, så 
du kan pleje din hud optimalt.

BT har testet 17 forskellige ansigtsren-
seprodukter, så du kan pleje vinterhuden 
bedst muligt. 

Side 3
Vinteren er over os. Det mær-
kes i ansigtet. Få de bedste 
råd til, hvordan du passer på 
din vinterhud.
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Vinteren er over os. Det mærkes i ansigtet. Få de bedste råd til, hvordan du passer 
på din vinterhud

Sif Meincke (tekst og foto)

Selvom den lader vente på sig – vinteren 
– med frost og kulde, så ses og mærkes 
den på huden. Huden bliver tør og begyn-
der at klø, og det er tid til en federe og 
mere beskyttende creme. 

Men alfa og omega for en sund vinterhud er 
daglig rengøring af ansigtet.

Cecilie Post, der er underviser på kosme-
tologskolen Cidesco i København, sender en 
varm anbefaling til alle kvinder om at få ren-
set huden.

»Det virker, og man kan se stor forskel på 
huden. Rensning af huden er den vigtigste 
basis for en god pleje. Rensningen fjerner 
både de vandopløselige og fedtopløselige 
snavsepartikler, man får på huden i løbet af 
dagen og natten. Desuden bliver den creme, 
man bagefter kommer på huden, absorberet 
bedre, og virker dermed bedre,« siger hun.

Så frem med sæben... eller? 
Cecilie Post fraråder al brug af almindelige 

håndsæbe i ansigtet. Sæbe har en for høj 
pH-værdi (10) i forhold til hudens (5,5) og vil 
derfor fjerne hudens naturlige barriere, der 
beskytter mod svampe, bakterier osv. Des-
uden udtørrer sæbe huden, hvilket får den til 
at producere mere talg, der giver grobund for 
urenheder. 

Der er ingen vej uden om et ordentligt 
renseprodukt. Vi har testet 17 af dem for at 
hjælpe dig til at vælge det bedste til din hud.  

Ingredienser som alle hudtyper trænger til 
er humectanter (f.eks. sorbitol, glycerol) som 
binder fugten i huden. For os, der bor i Skan-
dinavien, hvor huden udsættes for skiftende 
klima, er det vigtigt. En anden vigtig ingredi-
ens er antioxidanter (der findes i E-vitamin, 
C-vitamin og Beta-karoten). De modvirker de 
frie radikaler, vi udsættes for fra f.eks. forure-
ning, og som kan skade hudbarrieren.

Plej 
vinterhuden

tid til hOvedrengøring
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Der findes fem forskellige slags hudtyper. Her kan du bestemme 
din hudtype med et par tommelfingerregler:

Find din hudtype



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

5Plej vinterhuden

Huden reagerer hurtigt på både vind og vejr. 
Men den påvirkes også af f.eks. stærk mad 
og vin. 

BeHAndLing: Undgå for skrappe produk-
ter, peelinger med store korn og udrensende 
masker. Vælg i stedet at rense med en blid 
rensegel, -skum eller -mælk, inden du påfø-
rer en mild creme.

Huden føles stram, og det kan være svært 
at se porrerne. Huden er ru i områder, 
kan skalle og linjerne omkring øjnene er 
tydeligere. En hudtype der ofte kommer af 
overbehandlet hud. 

BeHAndLing: Vælg en rensemælk, der 
kan fjernes med en fugtet vatrondel, da for 
meget vand udtørrer endnu mere. Brug en 
nærende creme hver dag og en fugtgivende 
maske et par gange om ugen.

Huden kan føles fedtet i hele ansigtet eller 
blot i T-zonen (panden, næsen og hagen), 
hvor porrerne er større, så huden ser fedtet 
og skinnende ud. Typisk for teenagere, men 
kan sagtens vare hele livet.

BeHAndLing: Brug en rensegele, der va-
sker grundigt rent. Følg op med en fugtende 
creme eller to forskellige – en til T-zonen og 
en til resten af ansigtet. Husk, at den fedtede 
hud også behøver fugt, og undgå at udtørre 
den for meget.

En ganske sjælden hudtype. Huden er svær 
at bringe ud af balance og reagerer sjældent 
på påvirkninger fra omgivelserne.

BeHAndLing: Selvom du ikke føler, du har 
brug for den helt store hudplejerutine, skal 
du alligevel rense morgen og aften og pleje 
huden med creme.

En meget udbredt hudtype. Kendetegnet 
ved periodisk fedtet hud omkring pande og 
næse, mens resten af huden er tør eller 
normal. 

BeHAndLing: Rens huden i T-zonen 
oftere og grundigere end resten af ansigtet. 
Kinderne og huden omkring øjnene har ofte 
behov for mere fugt, da der kan opstå tør 
hud og små linjer eller rynker.

SenSitiv HUd

tøR HUd

Fedtet HUd

nORMAL HUd

KOMBineRet HUd
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SÅdAn HAR vi 
gJORt 

I jagten på lidt 
hverdagsluksus 
har BT Week-

ends testperson, 
Sif Meincke, 

testet 17 forskel-
lige ansigtsren-

seprodukter.

Produkterne 
vurderes efter 
hvordan de vir-

ker, føles, dufter 
og om de udtør-

rer huden. 

Hvert enkelt 
renseprodukt 
er testet flere 

gange, men ikke 
over længere tid. 

Der gives fra 1 til 
6 stjerner.

teSt af 
ansigtsrenseprodukter
17
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darphin

Dufter svagt og rent. Godt 
med skum, Fedtet, lidt svær 
at vaske helt af med vand. 
Efterfølgende er huden tør, 
men ikke udtørret.

Darphin lover: Mild, vandbase-
ret rens, der blidt og effektivt 
fjerner makeup og urenheder, 
samtidigt med at huden blød-
gøres og opfriskes. Bevarer 
hudens beskyttende barriere. 
125 ml., 169 kr. 

Meget fin ansigtvask, der ser 
lækker ud.

Amazing space

Creme-skum. Meget kraftig duft. 
Duften er god, men jeg syntes 
ikke, det er rart at putte noget 
i ansigtet, som er så duftende. 
Efterlader huden glat og tørrer 
ikke ud.

Amazing Space lover: Naturlige 
og økologiske ekstrakter fra 
indisk palmarosa, bomuldseks-
trakt og figen. Virker rensende 
og forfiner hudens porer. Anti-
inflammatorisk virkning på sart 
og rødmende hud og fjerner ef-
fektivt snavs. 100 ml., 235,00 kr. 

Top-lækkert produkt, men svært 
at få skummet grundigt fordelt i 
hele ansigtet.

Levevis (Føtex)

Ligesom i de andre bil-
lige brands med allergi- og 
svanemærke er der absolut 
ingen duft. Man får bestemt 
ikke følelsen af at have med 
hverdagsluksus at gøre. 
Huden bliver lidt udtørret efter 
brug, men levevis er perfekt til 
familien, kan bruges af både 
børn og mand.

Levevis lover: Fjerner mildt og 
effektivt urenheder i ansig-
tet. Efterlader huden ren og 
velplejet. Svanemærket og 
astma-allergi-mærket. 200 ml, 
34 kr. 

Lidt kedelig, men gode ’mær-
ker’. Perfekt til familiebrug.

dermalogica

Lidt sæbeagtig. Skummer me-
get. Meget svag lavendelduft. 
Huden efterlades blød og 
tørrer ikke ud. Rigtig dejlig.

Dermalogica lover: Naturligt 
skummende quillaja sæbeurt 
fjerner blidt urenheder og 
overskydende talg. Rensende 
lavendelekstrakt hjælper 
med at lindre og rense huden. 
Udglattende citronmelisse 
køler og beroliger huden.250 
ml. 270 kr.

Et produkt der bare virker. 
Men har ikke den hverdags-
luksus, der skal til, for at få 6 
stjerner.

Origins

Skøn duft af appelsin. Lækker 
i brug, skummer fint. Der er en 
smule scrub i, men produktet 
kan bruges dagligt. Udtørrer 
en meget lille smule.

Origins lover: 2-i-1-produkt, 
som renser og skånsomt 
eksfolierer huden, så den får 
energi og vitalitet. De natur-
lige eksfolierende korn fjerner 
urenheder og døde hudceller 
og styrker cellefornyelsen. 
Mild nok til daglig brug,150 
ml. 145 kr.

Vinder. Et godt produkt – der 
virker – til en god pris.

Zinobel Organic 
Boost

En skøn duft (måske mint). 
Skummer lækkert i brug. 
Strammer ikke, men udtørrer 
huden, der efterlades uden 
fugt.

Zinobel lover: Afrenser an-
sigtet blidt og effektivt med 
naturlige sæbestoffer. Den 
efterlader en ren og frisk hud 
uden udtørring og bevarer 
hudens naturlige balance. 
Nomineret til ’Årets Grønne 
Pris’ ved Danish Beauty Award 
2013. 100 ml vejl. Pris 159 kr.

Føler man gør noget godt ved 
huden.

Plaisir

Gel-sæbe. Skummer fint. Ingen 
duft (eller næsten en plastik-
agtig duft). Lækker at smøre ud. 
Blød og udtørrer ikke.

Plaisir lover: Skånsom og 
uparfumeret. Renser mildt, men 
effektivt. Plejende og beskyt-
tende aktivstoffer: Beta, Glucan, 
Glycerin og Betaine. 125 ml, 
59,95 kr. 

Den er fin, men har ikke den 
lækkerhed, som de andre, der 
får flere stjerner.

Yves Rocher

Dufter dejligt. Er mild. Skum-
mer fint, når man vasker 
ansigtet, men udtørrer huden 
en del.

Yves Rocher lover: Let og frisk. 
Fugter ved hjælp af ahornsaft 
og troldnøddeekstrakt. Huden 
føles ren, behageligt blød og 
strålende klar. 125 ml. 55 kr.

Fin i brug, men efter brug 
halter den. Meget billig.

******

******

******

******

******
******

****** ******

Bedst i test
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og troldnøddeekstrakt. Huden 
føles ren, behageligt blød og 
strålende klar. 125 ml. 55 kr.

Fin i brug, men efter brug 
halter den. Meget billig.
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10 Plej vinterhuden

darphin

Dufter svagt og rent. Godt 
med skum, Fedtet, lidt svær 
at vaske helt af med vand. 
Efterfølgende er huden tør, 
men ikke udtørret.

Darphin lover: Mild, vandbase-
ret rens, der blidt og effektivt 
fjerner makeup og urenheder, 
samtidigt med at huden blød-
gøres og opfriskes. Bevarer 
hudens beskyttende barriere. 
125 ml., 169 kr. 

Meget fin ansigtvask, der ser 
lækker ud.

Amazing space

Creme-skum. Meget kraftig duft. 
Duften er god, men jeg syntes 
ikke, det er rart at putte noget 
i ansigtet, som er så duftende. 
Efterlader huden glat og tørrer 
ikke ud.

Amazing Space lover: Naturlige 
og økologiske ekstrakter fra 
indisk palmarosa, bomuldseks-
trakt og figen. Virker rensende 
og forfiner hudens porer. Anti-
inflammatorisk virkning på sart 
og rødmende hud og fjerner ef-
fektivt snavs. 100 ml., 235,00 kr. 

Top-lækkert produkt, men svært 
at få skummet grundigt fordelt i 
hele ansigtet.

Levevis (Føtex)

Ligesom i de andre bil-
lige brands med allergi- og 
svanemærke er der absolut 
ingen duft. Man får bestemt 
ikke følelsen af at have med 
hverdagsluksus at gøre. 
Huden bliver lidt udtørret efter 
brug, men levevis er perfekt til 
familien, kan bruges af både 
børn og mand.

Levevis lover: Fjerner mildt og 
effektivt urenheder i ansig-
tet. Efterlader huden ren og 
velplejet. Svanemærket og 
astma-allergi-mærket. 200 ml, 
34 kr. 

Lidt kedelig, men gode ’mær-
ker’. Perfekt til familiebrug.

dermalogica

Lidt sæbeagtig. Skummer me-
get. Meget svag lavendelduft. 
Huden efterlades blød og 
tørrer ikke ud. Rigtig dejlig.

Dermalogica lover: Naturligt 
skummende quillaja sæbeurt 
fjerner blidt urenheder og 
overskydende talg. Rensende 
lavendelekstrakt hjælper 
med at lindre og rense huden. 
Udglattende citronmelisse 
køler og beroliger huden.250 
ml. 270 kr.

Et produkt der bare virker. 
Men har ikke den hverdags-
luksus, der skal til, for at få 6 
stjerner.

Origins

Skøn duft af appelsin. Lækker 
i brug, skummer fint. Der er en 
smule scrub i, men produktet 
kan bruges dagligt. Udtørrer 
en meget lille smule.

Origins lover: 2-i-1-produkt, 
som renser og skånsomt 
eksfolierer huden, så den får 
energi og vitalitet. De natur-
lige eksfolierende korn fjerner 
urenheder og døde hudceller 
og styrker cellefornyelsen. 
Mild nok til daglig brug,150 
ml. 145 kr.

Vinder. Et godt produkt – der 
virker – til en god pris.

Zinobel Organic 
Boost

En skøn duft (måske mint). 
Skummer lækkert i brug. 
Strammer ikke, men udtørrer 
huden, der efterlades uden 
fugt.

Zinobel lover: Afrenser an-
sigtet blidt og effektivt med 
naturlige sæbestoffer. Den 
efterlader en ren og frisk hud 
uden udtørring og bevarer 
hudens naturlige balance. 
Nomineret til ’Årets Grønne 
Pris’ ved Danish Beauty Award 
2013. 100 ml vejl. Pris 159 kr.

Føler man gør noget godt ved 
huden.

Plaisir

Gel-sæbe. Skummer fint. Ingen 
duft (eller næsten en plastik-
agtig duft). Lækker at smøre ud. 
Blød og udtørrer ikke.

Plaisir lover: Skånsom og 
uparfumeret. Renser mildt, men 
effektivt. Plejende og beskyt-
tende aktivstoffer: Beta, Glucan, 
Glycerin og Betaine. 125 ml, 
59,95 kr. 

Den er fin, men har ikke den 
lækkerhed, som de andre, der 
får flere stjerner.

Yves Rocher

Dufter dejligt. Er mild. Skum-
mer fint, når man vasker 
ansigtet, men udtørrer huden 
en del.

Yves Rocher lover: Let og frisk. 
Fugter ved hjælp af ahornsaft 
og troldnøddeekstrakt. Huden 
føles ren, behageligt blød og 
strålende klar. 125 ml. 55 kr.

Fin i brug, men efter brug 
halter den. Meget billig.
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11Plej vinterhuden

exuviance

En lækker blød gel, som 
dufter skønt uden at være 
for meget. Udtørrer en lille 
bitte smugle, men efterla-
der huden blød. En dejlig 
gel.

Exuviance lover: En eksklu-
siv kombination af poly- og 
alfahydroxysyrer udviklet til 
at fjerne urenheder. Efterla-
der huden blød, ren og med 
et strålende udseende. 200 
ml.,  299 kr.

Dejlig. Virker supergodt 
men lidt for dyr.

Madare (Urte-
kram)

Rensemælk, der ikke rigtig 
føles som om, den renser i 
dybden. Men efterlader blød 
hud og giver dejlig fugt til 
huden.

Madara lover: Cremet og be-
roligende rensemælk baseret 
på havre og lindeblomster, 
der renser blidt og effektivt. 
200 ml., 144 kr.

Skønt, at det er øko., men 
mælken renser ikke helt i 
dyben. 

Matas

Ingen duft. Lidt kedelig at 
bruge, Ingen følelse af læk-
kerhed. Det strammer i huden 
efter brug of huden føles 
tør. Men har alle de rigtige 
mærker.

Matas lover: Kølende og 
opfriskende. Fjerner nænsomt 
urenheder. Indeholder økolo-
gisk aloe vera og E-vitamin. 
Svane- og astma-allergi-mær-
ket. 200 ml, 69,95. 

Lidt kedelig men gode ’mær-
ker’.

Ren

Lidt sæbe-agtig skum med 
en meget svag rosen-duft. 
Huden bliver en smule tør.

Ren lover: Rosenekstrakt, 
der efterlader huden 
grundigt renset, opfrisket 
og lindret. Opstrammer 
porerne. Afbalancerer, toner 
og lindrer 150 ml., 189 kr.

Bare lækkert.

Phytomer

Anderledes konsistens. Lidt 
sølvagtig farve. Neutral 
duft. Meget fin i brug. Tørrer 
ikke huden ud, men giver 
nærmest fedme til huden.

Phytomer lover: Fjerner 
urenheder uden at udtørre. 
Algekoncentrat styrker 
hudens naturlige fugtba-
lance, samtidig med at den 
beskytter mod forurenin-
ger og revitaliserer huden. 
150 ml., 209 kr.

Lækker og lidt anderledes.

Rønsbøl

Total lækker i brug. Flot 
flaske og farve. Efterlader 
huden blød. Udtørrer lidt.

Rønsbøl lover: Eliminerer 
urenheder. Aktive plejestof-
fer. Er mild og effektiv til 
afrensning af makeup. Inde-
hold: Grøn te og panthenol, 
ingen parabener, parfume 
og farvestoffer. Dermatolo-
gisk testet. Anbefales til alle 
hudtyper.  200 ml. 195 kr.

Spændende og lækkert pro-
dukt. Men en pris, der er lidt 
bedre, end de dyreste.

Rudolph

Skøn skum, med helt fanta-
stisk signatur-duft. Klister en 
smule på huden efter brug og 
udtørrer en lidt.

Rudolph lover: Hvede og 
pentavitin tilfører fugt og smi-
dighed. Rød solhat har anti-
inflammatoriske egenskaber. 
Renser i dybden, mindsker 
urenheder og betændelses-
tilstande uden at irritere. 
Nomineret til ’Årets grønne 
produkt’ ved Danish Beauty 
Award 2014. 150 ml., 245 kr.

Jeg er draget af duften. Et 
absolut lækkert produkt.

Tromborg

Skummer godt, når den 
kommer i forbindelse med 
vand. Lidt fed og lækker i 
konsistensen. Mild citrus duft. 
Udtørrer en lille smule, men 
efterlader huden blød.

Tromborg lover: Virker bero-
ligende på huden og renser 
effektivt. Nøje sammensat 
vitaminkompleks virker sam-
men med sandeltræ antibak-
terielt og modvirker irritation. 
Anvendelig til sensitiv hud, 
akne m.m. 200 ml., 220 kr.

Følelsen af et luksusprodukt, 
der virker som det skal.

Urtekram Lotion

Mellemting mellem rense-
mælk og gel. Den er mild, 
faktisk lidt for mild... Jeg 
føler ikke, at den renser i 
bund. Huden efterlades blød 
og fugtig, og huden tørrer 
ikke ud.

Urtekram lover: Bevarer en 
sund balance. Fjerner snavs 
og urenheder. Mandel-, 
kæmpenatlys- og jojobaolie 
sørger for ekstra pleje, og 
birkebladsekstrakt virker 
styrkende. 245 ml. 69,95 kr.

Dejligt med øko. produkt. 
Men renser ikke helt i dyb-
den. Super pris.
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sÅdAn hAR 
VI GJORT 
I jagten på lidt 
hverdagsluksus har 
BT Weekends test-
person, Sif Meincke, 
testet 17 forskellige 
ansigtsrenseproduk-
ter.

Produkterne vurderes 
efter hvordan de 
virker, føles, dufter 
og om de udtørrer 
huden. 

Hvert enkelt rense-
produkt er testet flere 
gange, men ikke over 
længere tid. 

Der gives fra 1 til 6 
stjerner.
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exuviance

En lækker blød gel, som 
dufter skønt uden at være 
for meget. Udtørrer en lille 
bitte smugle, men efterla-
der huden blød. En dejlig 
gel.

Exuviance lover: En eksklu-
siv kombination af poly- og 
alfahydroxysyrer udviklet til 
at fjerne urenheder. Efterla-
der huden blød, ren og med 
et strålende udseende. 200 
ml.,  299 kr.

Dejlig. Virker supergodt 
men lidt for dyr.

Madare (Urte-
kram)

Rensemælk, der ikke rigtig 
føles som om, den renser i 
dybden. Men efterlader blød 
hud og giver dejlig fugt til 
huden.

Madara lover: Cremet og be-
roligende rensemælk baseret 
på havre og lindeblomster, 
der renser blidt og effektivt. 
200 ml., 144 kr.

Skønt, at det er øko., men 
mælken renser ikke helt i 
dyben. 

Matas

Ingen duft. Lidt kedelig at 
bruge, Ingen følelse af læk-
kerhed. Det strammer i huden 
efter brug of huden føles 
tør. Men har alle de rigtige 
mærker.

Matas lover: Kølende og 
opfriskende. Fjerner nænsomt 
urenheder. Indeholder økolo-
gisk aloe vera og E-vitamin. 
Svane- og astma-allergi-mær-
ket. 200 ml, 69,95. 

Lidt kedelig men gode ’mær-
ker’.

Ren

Lidt sæbe-agtig skum med 
en meget svag rosen-duft. 
Huden bliver en smule tør.

Ren lover: Rosenekstrakt, 
der efterlader huden 
grundigt renset, opfrisket 
og lindret. Opstrammer 
porerne. Afbalancerer, toner 
og lindrer 150 ml., 189 kr.

Bare lækkert.

Phytomer

Anderledes konsistens. Lidt 
sølvagtig farve. Neutral 
duft. Meget fin i brug. Tørrer 
ikke huden ud, men giver 
nærmest fedme til huden.

Phytomer lover: Fjerner 
urenheder uden at udtørre. 
Algekoncentrat styrker 
hudens naturlige fugtba-
lance, samtidig med at den 
beskytter mod forurenin-
ger og revitaliserer huden. 
150 ml., 209 kr.

Lækker og lidt anderledes.

Rønsbøl

Total lækker i brug. Flot 
flaske og farve. Efterlader 
huden blød. Udtørrer lidt.

Rønsbøl lover: Eliminerer 
urenheder. Aktive plejestof-
fer. Er mild og effektiv til 
afrensning af makeup. Inde-
hold: Grøn te og panthenol, 
ingen parabener, parfume 
og farvestoffer. Dermatolo-
gisk testet. Anbefales til alle 
hudtyper.  200 ml. 195 kr.

Spændende og lækkert pro-
dukt. Men en pris, der er lidt 
bedre, end de dyreste.

Rudolph

Skøn skum, med helt fanta-
stisk signatur-duft. Klister en 
smule på huden efter brug og 
udtørrer en lidt.

Rudolph lover: Hvede og 
pentavitin tilfører fugt og smi-
dighed. Rød solhat har anti-
inflammatoriske egenskaber. 
Renser i dybden, mindsker 
urenheder og betændelses-
tilstande uden at irritere. 
Nomineret til ’Årets grønne 
produkt’ ved Danish Beauty 
Award 2014. 150 ml., 245 kr.

Jeg er draget af duften. Et 
absolut lækkert produkt.

Tromborg

Skummer godt, når den 
kommer i forbindelse med 
vand. Lidt fed og lækker i 
konsistensen. Mild citrus duft. 
Udtørrer en lille smule, men 
efterlader huden blød.

Tromborg lover: Virker bero-
ligende på huden og renser 
effektivt. Nøje sammensat 
vitaminkompleks virker sam-
men med sandeltræ antibak-
terielt og modvirker irritation. 
Anvendelig til sensitiv hud, 
akne m.m. 200 ml., 220 kr.

Følelsen af et luksusprodukt, 
der virker som det skal.

Urtekram Lotion

Mellemting mellem rense-
mælk og gel. Den er mild, 
faktisk lidt for mild... Jeg 
føler ikke, at den renser i 
bund. Huden efterlades blød 
og fugtig, og huden tørrer 
ikke ud.

Urtekram lover: Bevarer en 
sund balance. Fjerner snavs 
og urenheder. Mandel-, 
kæmpenatlys- og jojobaolie 
sørger for ekstra pleje, og 
birkebladsekstrakt virker 
styrkende. 245 ml. 69,95 kr.

Dejligt med øko. produkt. 
Men renser ikke helt i dyb-
den. Super pris.
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sÅdAn hAR 
VI GJORT 
I jagten på lidt 
hverdagsluksus har 
BT Weekends test-
person, Sif Meincke, 
testet 17 forskellige 
ansigtsrenseproduk-
ter.

Produkterne vurderes 
efter hvordan de 
virker, føles, dufter 
og om de udtørrer 
huden. 

Hvert enkelt rense-
produkt er testet flere 
gange, men ikke over 
længere tid. 

Der gives fra 1 til 6 
stjerner.
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13Plej vinterhuden

exuviance

En lækker blød gel, som 
dufter skønt uden at være 
for meget. Udtørrer en lille 
bitte smugle, men efterla-
der huden blød. En dejlig 
gel.

Exuviance lover: En eksklu-
siv kombination af poly- og 
alfahydroxysyrer udviklet til 
at fjerne urenheder. Efterla-
der huden blød, ren og med 
et strålende udseende. 200 
ml.,  299 kr.

Dejlig. Virker supergodt 
men lidt for dyr.

Madare (Urte-
kram)

Rensemælk, der ikke rigtig 
føles som om, den renser i 
dybden. Men efterlader blød 
hud og giver dejlig fugt til 
huden.

Madara lover: Cremet og be-
roligende rensemælk baseret 
på havre og lindeblomster, 
der renser blidt og effektivt. 
200 ml., 144 kr.

Skønt, at det er øko., men 
mælken renser ikke helt i 
dyben. 

Matas

Ingen duft. Lidt kedelig at 
bruge, Ingen følelse af læk-
kerhed. Det strammer i huden 
efter brug of huden føles 
tør. Men har alle de rigtige 
mærker.

Matas lover: Kølende og 
opfriskende. Fjerner nænsomt 
urenheder. Indeholder økolo-
gisk aloe vera og E-vitamin. 
Svane- og astma-allergi-mær-
ket. 200 ml, 69,95. 

Lidt kedelig men gode ’mær-
ker’.

Ren

Lidt sæbe-agtig skum med 
en meget svag rosen-duft. 
Huden bliver en smule tør.

Ren lover: Rosenekstrakt, 
der efterlader huden 
grundigt renset, opfrisket 
og lindret. Opstrammer 
porerne. Afbalancerer, toner 
og lindrer 150 ml., 189 kr.

Bare lækkert.

Phytomer

Anderledes konsistens. Lidt 
sølvagtig farve. Neutral 
duft. Meget fin i brug. Tørrer 
ikke huden ud, men giver 
nærmest fedme til huden.

Phytomer lover: Fjerner 
urenheder uden at udtørre. 
Algekoncentrat styrker 
hudens naturlige fugtba-
lance, samtidig med at den 
beskytter mod forurenin-
ger og revitaliserer huden. 
150 ml., 209 kr.

Lækker og lidt anderledes.

Rønsbøl

Total lækker i brug. Flot 
flaske og farve. Efterlader 
huden blød. Udtørrer lidt.

Rønsbøl lover: Eliminerer 
urenheder. Aktive plejestof-
fer. Er mild og effektiv til 
afrensning af makeup. Inde-
hold: Grøn te og panthenol, 
ingen parabener, parfume 
og farvestoffer. Dermatolo-
gisk testet. Anbefales til alle 
hudtyper.  200 ml. 195 kr.

Spændende og lækkert pro-
dukt. Men en pris, der er lidt 
bedre, end de dyreste.

Rudolph

Skøn skum, med helt fanta-
stisk signatur-duft. Klister en 
smule på huden efter brug og 
udtørrer en lidt.

Rudolph lover: Hvede og 
pentavitin tilfører fugt og smi-
dighed. Rød solhat har anti-
inflammatoriske egenskaber. 
Renser i dybden, mindsker 
urenheder og betændelses-
tilstande uden at irritere. 
Nomineret til ’Årets grønne 
produkt’ ved Danish Beauty 
Award 2014. 150 ml., 245 kr.

Jeg er draget af duften. Et 
absolut lækkert produkt.

Tromborg

Skummer godt, når den 
kommer i forbindelse med 
vand. Lidt fed og lækker i 
konsistensen. Mild citrus duft. 
Udtørrer en lille smule, men 
efterlader huden blød.

Tromborg lover: Virker bero-
ligende på huden og renser 
effektivt. Nøje sammensat 
vitaminkompleks virker sam-
men med sandeltræ antibak-
terielt og modvirker irritation. 
Anvendelig til sensitiv hud, 
akne m.m. 200 ml., 220 kr.

Følelsen af et luksusprodukt, 
der virker som det skal.

Urtekram Lotion

Mellemting mellem rense-
mælk og gel. Den er mild, 
faktisk lidt for mild... Jeg 
føler ikke, at den renser i 
bund. Huden efterlades blød 
og fugtig, og huden tørrer 
ikke ud.

Urtekram lover: Bevarer en 
sund balance. Fjerner snavs 
og urenheder. Mandel-, 
kæmpenatlys- og jojobaolie 
sørger for ekstra pleje, og 
birkebladsekstrakt virker 
styrkende. 245 ml. 69,95 kr.

Dejligt med øko. produkt. 
Men renser ikke helt i dyb-
den. Super pris.
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sÅdAn hAR 
VI GJORT 
I jagten på lidt 
hverdagsluksus har 
BT Weekends test-
person, Sif Meincke, 
testet 17 forskellige 
ansigtsrenseproduk-
ter.

Produkterne vurderes 
efter hvordan de 
virker, føles, dufter 
og om de udtørrer 
huden. 

Hvert enkelt rense-
produkt er testet flere 
gange, men ikke over 
længere tid. 

Der gives fra 1 til 6 
stjerner.
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14 Plej vinterhuden

exuviance

En lækker blød gel, som 
dufter skønt uden at være 
for meget. Udtørrer en lille 
bitte smugle, men efterla-
der huden blød. En dejlig 
gel.

Exuviance lover: En eksklu-
siv kombination af poly- og 
alfahydroxysyrer udviklet til 
at fjerne urenheder. Efterla-
der huden blød, ren og med 
et strålende udseende. 200 
ml.,  299 kr.

Dejlig. Virker supergodt 
men lidt for dyr.

Madare (Urte-
kram)

Rensemælk, der ikke rigtig 
føles som om, den renser i 
dybden. Men efterlader blød 
hud og giver dejlig fugt til 
huden.

Madara lover: Cremet og be-
roligende rensemælk baseret 
på havre og lindeblomster, 
der renser blidt og effektivt. 
200 ml., 144 kr.

Skønt, at det er øko., men 
mælken renser ikke helt i 
dyben. 

Matas

Ingen duft. Lidt kedelig at 
bruge, Ingen følelse af læk-
kerhed. Det strammer i huden 
efter brug of huden føles 
tør. Men har alle de rigtige 
mærker.

Matas lover: Kølende og 
opfriskende. Fjerner nænsomt 
urenheder. Indeholder økolo-
gisk aloe vera og E-vitamin. 
Svane- og astma-allergi-mær-
ket. 200 ml, 69,95. 

Lidt kedelig men gode ’mær-
ker’.

Ren

Lidt sæbe-agtig skum med 
en meget svag rosen-duft. 
Huden bliver en smule tør.

Ren lover: Rosenekstrakt, 
der efterlader huden 
grundigt renset, opfrisket 
og lindret. Opstrammer 
porerne. Afbalancerer, toner 
og lindrer 150 ml., 189 kr.

Bare lækkert.

Phytomer

Anderledes konsistens. Lidt 
sølvagtig farve. Neutral 
duft. Meget fin i brug. Tørrer 
ikke huden ud, men giver 
nærmest fedme til huden.

Phytomer lover: Fjerner 
urenheder uden at udtørre. 
Algekoncentrat styrker 
hudens naturlige fugtba-
lance, samtidig med at den 
beskytter mod forurenin-
ger og revitaliserer huden. 
150 ml., 209 kr.

Lækker og lidt anderledes.

Rønsbøl

Total lækker i brug. Flot 
flaske og farve. Efterlader 
huden blød. Udtørrer lidt.

Rønsbøl lover: Eliminerer 
urenheder. Aktive plejestof-
fer. Er mild og effektiv til 
afrensning af makeup. Inde-
hold: Grøn te og panthenol, 
ingen parabener, parfume 
og farvestoffer. Dermatolo-
gisk testet. Anbefales til alle 
hudtyper.  200 ml. 195 kr.

Spændende og lækkert pro-
dukt. Men en pris, der er lidt 
bedre, end de dyreste.

Rudolph

Skøn skum, med helt fanta-
stisk signatur-duft. Klister en 
smule på huden efter brug og 
udtørrer en lidt.

Rudolph lover: Hvede og 
pentavitin tilfører fugt og smi-
dighed. Rød solhat har anti-
inflammatoriske egenskaber. 
Renser i dybden, mindsker 
urenheder og betændelses-
tilstande uden at irritere. 
Nomineret til ’Årets grønne 
produkt’ ved Danish Beauty 
Award 2014. 150 ml., 245 kr.

Jeg er draget af duften. Et 
absolut lækkert produkt.

Tromborg

Skummer godt, når den 
kommer i forbindelse med 
vand. Lidt fed og lækker i 
konsistensen. Mild citrus duft. 
Udtørrer en lille smule, men 
efterlader huden blød.

Tromborg lover: Virker bero-
ligende på huden og renser 
effektivt. Nøje sammensat 
vitaminkompleks virker sam-
men med sandeltræ antibak-
terielt og modvirker irritation. 
Anvendelig til sensitiv hud, 
akne m.m. 200 ml., 220 kr.

Følelsen af et luksusprodukt, 
der virker som det skal.

Urtekram Lotion

Mellemting mellem rense-
mælk og gel. Den er mild, 
faktisk lidt for mild... Jeg 
føler ikke, at den renser i 
bund. Huden efterlades blød 
og fugtig, og huden tørrer 
ikke ud.

Urtekram lover: Bevarer en 
sund balance. Fjerner snavs 
og urenheder. Mandel-, 
kæmpenatlys- og jojobaolie 
sørger for ekstra pleje, og 
birkebladsekstrakt virker 
styrkende. 245 ml. 69,95 kr.

Dejligt med øko. produkt. 
Men renser ikke helt i dyb-
den. Super pris.
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sÅdAn hAR 
VI GJORT 
I jagten på lidt 
hverdagsluksus har 
BT Weekends test-
person, Sif Meincke, 
testet 17 forskellige 
ansigtsrenseproduk-
ter.

Produkterne vurderes 
efter hvordan de 
virker, føles, dufter 
og om de udtørrer 
huden. 

Hvert enkelt rense-
produkt er testet flere 
gange, men ikke over 
længere tid. 

Der gives fra 1 til 6 
stjerner.


