
Farvel til irritation
Dermalogicas Pre-shave Guard 

arbejder ikke alene, men har 

ry for at kunne gøre andre bar-

beringsprodukter til en gnid-

ningsfri affære. Udviklet spe-

cielt til herrehud med særlige 

udfordringer, som eksempelvis 

kraftig skægvækst eller irriteret 

hud med tendens til brændende 

skægpest. Pre-Shave Guard 

fungerer som en forberedende, 

beskyttende smøre med neutral 

pH-værdi, der skal på huden, 

inden den skum, sæbe eller olie, 

du normalt bruger. Som bonus 

forsvinder al morgentræthed, 

når frisk mentol og kølende 

kamfer strammer huden an og 

løfter skægget. 220 kr. 

www.dermalogica.dk

Mudderslibning 

Vand og vulkansk materiale er 

oprindelsen til alt liv på jorden, 

og Giorgio Armani har med 

den viden (og med hjælp fra 

L’Oreals laboratorier) fundet en 

slibende metode med vulkansk 

indhold, der går under huden, 

så det grå slør af døde hudcel-

ler og snavs forsvinder og giver 

plads til et friskere ansigt. Det 

gode ved en omgang skrub er, 

at det kan mærkes, at huden 

bliver ren. For ikke at tabe 

ansigt bør mudderskrubben kun 

bruges to til tre gange om ugen. 

Skin Minerals for Men Scrub-

bing Mud, 235 kr. www.loreal.dk

Oldschool-forkælelse
Med fordums kunder som John 

Wayne, Charles Dickens og 

Winston Churchill er det hæder-

kronede engelske Truefitt & 

Hill-mærke oplagt til en klassisk 

vådbarbering. Og selv om bar-

bersæben, som der her er tale 

om, holder til i en træskål, der 

også ligner noget fra en svun-

den tid, så er indholdet noget 

særligt, lover barber René 

Kortegaard fra Silkeborg. For 

hvor andre sæber hurtigt kan 

udtørre kinderne, så skummer 

denne her op til en behagelig, 

cremet flødeskumssag, som 

bader ansigtshuden i holdbar 

fugt takket være et højt indhold 

af glycerin. Endelig vurderer 

barbereren, at sæben vil slå til i 

et år, hvis man holder sig til én 

barbering dagligt. Truefitt & Hill 

Luxury Shaving Soap. 180 kr. 

www.truefittandhill.com

Den klassiske  
efterbarbering

Klassisk barbersprit kan over-

sættes til daglig mini-udtørring 

og er på vippen til at uddø, efter-

som herrehud ikke sukker efter 

kontakt med udtørrende alkohol 

og efterfølgende rødme. Der er 

dog en tungtvejende fordel, som 

er værd at tage med – nemlig 

den, at selvsamme alkohol svit-

ser de bakterier af, som huden 

heller ikke bliver kønnere af. Nye 

duftserier som YSL’s La Nuit 

L’Homme foreslår da også stadig 

aftershave på badeværelseshyl-

den. I tilfældet her en velafbalan-

ceret, krydret sag med lavendel, 

kardemomme, tonkabønner og 

vetiver. 350 kr. www.loreal.dk

Lun shave-maske
Hot Towel Mask fra St. James 

er en før-barberingsmaske, 

der varmer dit ansigt op, så 

hårsække og porer åbnes og 

suger tranebær- og kokosolien 

fra masken til sig. Noget, der 

blødgør stive stubbe, så bla-

det lettere kan arbejde og gøre 

barberingen tæt og behagelig, 

samtidig med at beskyttende 

antioxidanter yder et våben-

skjold mod snitsår og irritation. 

Fordel, hvad der svarer til en 

blommestor portion i ansigtet, 

så der dannes et lag over stub-

bene. Massér lidt vand ind, og 

lad masken opvarme dit ansigt i 

10 sekunder, hvorefter den skyl-

les af med varmt vand før bar-

bering. 265 kr. 

www.gentsrepublic.dk
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The american way
Vejen til en tæt og komfor-

tabel barbering går via en 

barbercreme, der ikke behøver 

at skumme synderligt op, så 

længe cremen både beskyt-

ter huden, og får kniven til at 

glide. Sådan lyder det fra ame-

rikanske Kiehl’s, der har hældt 

godt med kamfer og mentol i 

deres Ultimate Brushless Sha-

ve Cream, så glatbarberingen 

akkompagneres af en renskuret 

fornemmelse. Pris ca. 100 kr. 

www.kiehls.com

Problemknuser efter 
barbering

Det er normalt at dulme huden 

efter barbering, men de fleste 

vil sandsynligvis føle sig fristet 

til – i samme hug – at sænke 

skægvæksten og dermed und-

gå den velkendte five o’clock 

shadow, som typisk rammer 

ansigtet otte til ni timer efter 

sidste barbering. Den løsning 

har Lab Series hældt på flaske 

i 3-in-1 Post-Shave, hvor den 

cremede, parfumefri fugtgiver 

forsvarer huden i en grad, så 

skægproduktionen sænkes og 

indgroede hår undgås. 270 kr. 

www.labseries.com

Sukkercreme
Barbering fjerner ikke bare 

skægstubbe, men skraber også 

de øverste lag af hudens cel-

ler væk. Noget, huden har godt 

af, hvis det sker to til tre gange 

om ugen, men som svarer til en 

barsk skærsild, når det er dag-

ligt. I et forsøg på at bløde op, 

har Dior Homme Dermo System 

blandet sin kridhvide, luftige 

barbercreme med såkaldt bio-

ecolia – et beskyttende sukker-

stof der fungerer som værn 

mod kniven. Opskriften fra Dior 

på glat herrehud – med kniv 

eller skraber – er enkel: Mas-

sér et tyndt lag barbercreme ind 

i huden, og lad derefter kniv-

bladet skrabe i hårenes groret-

ning, inden ansigtet skylles rent 

med vand. Protective Shaving 

Cream, 300 kr. www.dior.com

Når lidt er  
ekstra godt

Udskifter du almindelig barber-

creme med olie, kræver det som 

regel kun et par dråber at få 

en tæt og behagelig barbering. 

Det er snitsår, rifter og rødme, 

der undgås, når olien danner en 

usynlig buffer mellem hud og 

blad – og så vil især tør og irri-

tabel ansigtshud gladeligt slub-

re olie i sig, lover Molton Brown 

om sin Re-charge Black Pep-

per Shave Oil med indhold af 

 vindruekerneolie og blommer. 

184 kr. www.moltonbrown.com

Tre-i-en
Det kan næppe blive mere back 

to basics end Molton Browns 

løfte om at klare det meste med 

ét enkelt stykke sæbe, som slet 

ikke er sæbe, men en såkaldt 

ultrabar. Et ord, som dårligt 

tåler oversættelse, men gøres 

forsøget alligevel, er der tale 

om et barberingsprodukt formet 

som sæbe (uden altså at være 

det) og i stand til – med vand – 

at lave en cremet skum og sam-

tidig rense og fugte huden tak-

ket være et indhold af aloe vera 

og karitesmør. Kan også bruges 

på kroppen. Moisture-rich Aloe 

& Karité Ultrabar, 129 kr. 

www.moltonbrown.com

skønhed
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