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Krop

Herrehud i topform
Der er udsigt til John Travoltas hårpragt, aknedræbende
kropsspray og kulør uden sol, når årstiden lægger op til at
tanke ekstra fugt og lufte mere hud og hår

Ifølge hudlæge Christian Grønhøj betyder mænds højere testosteronniveau, at huden har lettere ved at blive fedtet også
på kroppen – især på ryg og bryst.
»Derudover betyder forskellen på mænd og kvinders hud, at
mænd ikke udvikler bulet appelsinhud i samme omfang som
kvinder,« siger eksperten.
l Der er to muligheder gemt i tuben døbt Warming Up
Cream fra planteglade Sportique. Den ene er muskelmassage før og efter fysisk aktivitet – den anden er tørstslukkende hudhjælp fra sheasmør, jojoba og sojaolie. 180 ml, 160 kr.
(Set hos Illum)
l Den amerikanske hudlæge dr. Howard Murad står bag
en praktisk sprayløsning til at få bugt med de urenheder på
kroppen, som kan være svære at nå. Clarifying Body Spray,
150 ml, 360 kr. (murad.com) 
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Ansigt
Mænd ER mere tykhudede. Det bekræfter professor og speciallæge Christian Grønhøj fra Hudlægerne i Århus og tilføjer, at herrehud er grovere end kvinders hud, fordi maskulin
hud indeholder mere støttevæv, altså kollagen, som er de proteinbyggesten, huden består af. Og netop hud, der er tykkere
og grovere, fedter hurtigere til med en spejlblank overflade.
Ud over obligatorisk solbeskyttelse kan fedtet hud ifølge eksperten klares med vand og mild, parfumefri sæbe, mens generende fedtet hud kræver receptpligtig behandling.
Kosmetolog Dorte Hein fra Hellerup lover hud i topform
ved at holde den ren, men også blød ved hjælp af plantebaserede fugtighedscremer.
»Modsat hvad mange tror, kan du kvæle urenheder og
hudorme i creme, så de vender vrangen ud, og porerne igen
kan lukke sig,« siger hun.
At der også er andre udfordringer, afslører barber Rene
Kortegaard fra Silkeborg. Han er dagligt i nærkontakt med
herrehud og ser to gentagne reaktioner, som begge skyldes
den skærsild, mænd udsætter huden for i forbindelse med
barbering. På førstepladsen ligger »razor burn,« som ses på
halsen – der, hvor skægget vender groretning. Huden er typisk rød og sviende, og minder om det, det er – en hudafskrabning. En gene, der er mere udpræget om vinteren end
om sommeren, hvor huden generelt er varmere og mindre
pakket ind. Løsningen er at barbere med groretningen. Altid
og uden undtagelse. Og så anbefaler barberen at lette trykket fra kniven og bruge ekstra barbercreme på særligt udsat-

www.bodum.com

te steder. Udfordring nummer to er indgroede hår: »En sløv
kniv eller forkert barbering gør, at håret rammes forkert. Og
sådan et fejlsnit giver et vrid i hårsækken, som vil kunne ses
på huden som en lille lædering,« siger Rene Kortegaard.
l Geo. F. Trumpers Skin Food er hverken olie eller creme,
men en mellemting af de to. En favorit hos barberen i Silkeborg, fordi den gør huden smidig, inden du går i gang, og
lindrer efter endt barbering. Ikke velegnet til selve barberingen – men kun som før- og efterbehandling. 200 ml, 200 kr.
(trumpers.com eller barberenisilkeborg.dk)
l Selvbruner har intet med makeup at gøre og slet ikke, når
kuløren kommer fra maskuline Anthony. Sørg for at have et
renskuret ansigt eksempelvis med hjælp fra en grov bomuldsvaskeklud, inden du smører cremen i ansigtet. Farven
kommer i en naturtro udgave efter et par timer og kan friskes op en eller to gange om ugen. Self-tanner with AA-complex, 50 ml, 295 kr. (hellethorup.dk)
l»Adventure-testet.« Sådan lyder løftet bag Kiehl’s’ CrossTerrain serie med henvisning til brugbarhed under ekstreme
vejrforhold og sportsgrene som klatring, arktisk trekking og
dykning. Indeholder solbeskyttelsesfaktor 50 og tørstslukkende og fugtmættende squalane for huden. 40 g., 195 kr.
(kiehls.dk)
l Med aftershave og antiældningspleje i ét lægger Sisleys
Global Revitalizer op til at lindre skægpest med hjælp fra
bassiassmør, mens huden holdes i god form med en indholdscocktail af alger, zink og kobber. 50 ml, 1360 kr. (sisley.dk)
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Nyd de første forårsstråler
med lune tilbud fra Trip Trap

designed for generations

Hår
Proteiner kan være godt for andet end muskler. De kan også være en styrkende afslutning
på hårvask.
l Det lover britiske Gentle Men’s Tonic, der
er på vej til de danske hylder – bl.a. vil balsam
med hvedeprotein kaste fugt og ekstra beskyttelse af sig. Protein Conditioner, 100 ml, 170
kr. (hellethorup.dk)
l Det er muligt at holde hovedet – eller i hvert
fald håret – på ret køl med Organic Connect
Wax. En øko-voks, der med medium hold også satser på at give glans og modvirke tørre
lokker. Indeholder bivoks og Ricinusolie, også kendt som amerikansk olie. 75 ml, 175 kr.
(hairmix.dk)
l Både Robert De Niro og John Travolta siges at være fans af hårpleje fra Beverly Hillsserien som ja, er skabt i LA’s celebre højborg af
stjernestylisten Juan Juan.
Platinum er hans seneste sulfatfri bud på
ekstra lækkert hår. Meget, men godt, er sikkert tanken bag de voluminøse halvlitersflasker. 400 kr. (idhair.dk) 
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Vi byder på attraktive forårstilbud på to af vores mest populære havemøbelserier. Køb Skagen og Ocean hos
din Trip Trap forhandler eller online på www.triptrap.dk

2000² fyldt med spændende
kinesiske og danske antikke møbler
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OCEAN SÆT

Bord 142 cm, teak u/fuge og 4 stole, hvid
eller sort, ASA kunststof/rustfrit stål
Normalpris 19.475

NU 13.995

SKAGEN SÆT

ELEMENT GASGRILL*

Bord, bænk og 2 stole, teak eller hvid
Normalpris 15.580

Fra 4.995

NU 11.495

Tilbuddene gælder til den 8. maj 2011, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. *Forhandles kun i Trip Trap butikkerne.

www.triptrap.dk

Trip Trap butikker Ebeltoft · Tlf. 8635 2388 | Hadsund · Tlf. 9952 5210 | Hørsholm · Tlf. 4586 0128 | København · Tlf. 3543 2000 | Køge · Tlf. 5636 2424 | Odense
Tlf. 6311 3666 | Roskilde · Tlf. 4679 0400 | Silkeborg · Tlf. 8722 4444 | Vejle · Tlf. 7580 6060 | Aalborg · Tlf. 9812 0220 | Århus · Tlf. 8613 4440

www.staaruphovedgaard.dk

lørdag, søndag og helligdage fra 11.00 til 17.00
Stårupgårdvej 10∙7840 Højslev (ved Skive)

Forhandlere Esbjerg · Ingvard Christensen · Tlf. 7547 0111 | Gilleleje · Svendsen Møbler · Tlf. 4830 0341 | Haderslev · Indbo · Tlf. 7452 6888 | Herning · HAUS · Tlf. 9721 7171 | Holbæk
Vestergaard Møbler · Tlf. 5945 4545 | Holstebro · Living Møbelstudie · Tlf. 9742 3677 | Horsens · Jacobsen Plus® · Tlf. 7564 8722 | Kolding · Indbo · Tlf. 7550 1422 | Lem St. · Slot Møbler
Tlf. 9734 1344 | Lyngby · Johannes Fog A/S · Tlf. 4587 1001 | Næstved · Vestergaard Møbler · Tlf. 5577 4949 | Odense · Central Møbler · Tlf. 6617 5436 | Randers · Entré Living
Tlf. 8620 1021 | Rønne · wernerlarsen design · Tlf. 5695 0300 | Skagen · Huset Holst A/S · Tlf. 9844 1277 | Skive · Houmøllers Møbler · Tlf. 9752 0453 | Sønderborg · Juhls Bolighus
Tlf. 7442 3000 | Tønder · Møbelhuset 2 · Tlf. 7472 2081 | Viborg · Selta Viborg · Tlf. 8662 7200 | Aalborg · Bdr. Sørensen Møbler · Tlf. 9816 4144 | Århus V · Illums Bolighus · Tlf. 8741 5000

