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ecka ett känns förväntansfull 
medan vecka tre ser lovande 
ut. Vecka sju och åtta kan du 
knappt låta bli att spana in din 
reflektion i skyltfönster, bad-
rumsspegeln eller frontkame-
ran på mobilen. Men måna-
den därefter tar det plötsligt 
stopp och du upplever att din 
svindyra antiage-kräm upp-
hör att leverera. Du köper en 

ny produkt som utlovar snabbt resultat och tre månader 
senare är du på samma plats du började. Men, som det 
sägs: när en dörr stängs öppnas en annan.

En brittisk studie i konsumentbeteende avslöjade att 55 
procent av brittiska kvinnor upplever att deras hudvårds 
bäst före-datum inte överensstämmer med det som står på 
etiketten. Denna kortlivade romans väckte nyfikenheten 
hos snabbt av forskningsteamet på amerikanska skönhets-
företaget Avon som beslöt sig för att undersöka om orsa-
kerna bakom var psykologisk eller produktteknisk karak-
tär. Slutresultaten ledde fram till lanseringen av produkten 
Avon Anew Reversalist Infinte Effects Night Treatment Cream 
och en väntelista på 30 000 personer.

“Vår forskning visade att när man kombinerar ingredi-
enser – som med vilken kur som helst – kan det resultera 
i att huden anpassar sig till behandlingen och bromsar 
ingrediensernas fördelar”, förklarar Anthony Gonza-
lez, Director of Research & Development på Avon. ”Att 
alternera ingredienser skapar en miljö där huden inte kan 
anpassa sig till en särskild ingrediens. När huden väl har 
anpassat sig gör vi en omväxling”.

FENOMENET DUBBADES ROTATIONSTEKNOLOGI och inspi-
rationens ursprungskälla kommer från HögIntensiv Inter-
vallTräning, HIIT, en populär träningsform där tung trä-
ning varvas med korta vilopauser. Hudtillvänjningen anses 
nämligen likna det som vissa upplever med tränings- och 
dietprogram: kroppen anpassar sig till ombyte och slutar 
göra förbättringar. Matar du huden med samma aktiva 
ingredienser, eller lyfter samma vikter under träningspas-
set, tråkas hudcellerna och kroppens muskler ut. Precis som 
med HIIT ligger tricket i att alternera mellan olika tempon 
(det vill säga ingredienser) för kontinuerligt resultat.

”Det är ett bra tänk och jag tror definitivt att man kom-
mer höra mer om detta i framtiden”, säger Maria Wäng-
elin, Field and Training Coordinator på Lancôme. 

Just Lancôme är ett företag som utvecklat ett koncept lik-
nande Avons under benämningen Skin Intensity Interval 
Training (SIIT). En intern studie sägs ha visat att olika 
intensiteter i peelingar maximerar resultat. 

Lösningen, Visionnaire Crescendo Dual-Phase Night Peel, 
kan jämföras med en intensiv kur. Tvåstegsprodukten 
har varierad intensitet där steg ett innehåller fem procent 
AHA från fruktsyror och steg två innehåller tio procent 
glykolsyra och salicylsyra, så att huden gradvis vänjer sig 
och effektivt förnyas. Syrorna i peelingen är starka och 
kan inte användas hela tiden, därför är kuren inspirerad av 
intervallträning och används varannan månad för optimalt 
resultat. Så på samma sätt som att HIIT förespråkar träna, 
vila, träna, vila, förespråkar SIIT peela, vila, peela, vila.

SVENSKA JABUSHE HAR en egen lösning på hudtillvänj-
ning. Jabushe har skapat ingrediensen QAL-100. QAL-
100 består av coenzym Q10, acetylkarnetin och liponsyra. 
Q10 är en antioxidant som finns naturligt i kroppens cel-
ler, skyddar från fria radikaler och hjälper huden att inte 
åldras onödigt snabbt. Acetylkarnetin är en sorts amino-
syra som stärker effekterna av liponsyra, som i sin tur har 
förmågan att stärka andra antioxidanter och därmed öka 
aktiviteten i hudcellerna. Studier visar att effektiviteten av 
ingrediensen inte avtar så länge produkten används. Trots 
detta säger hudterapeuten Marie Oddsson, som företrä-
der märket, att det är bra att alternera hudvård.

”Efter en tids användning av en aktiv substans har man 
mättat hudens receptorer och då kan man uppleva en för-
sämrad effekt”, säger Oddson.

Om du upplever att din kräm med aktiva ingredienser 
upphör att verka och du inte vill byta ut den föreslår hon 
att du kan ta en liten paus från den och lugna huden med 
andra ingredienser.

”Den som använder olika preparat och starka, aktiva 
ämnen kan behöva  lugna huden med klassiskt glycerin och 
mjukgöra den med sheasmör, samt jobba barriärstärkande.”

V
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eatrice Fahlkvist, ansvarig för veten-
skapliga och regulatoriska frågor på 
L’Oréal, håller inte med angående 
påståendet att huden blir immun mot 
olika produkters egenskaper.

”Jag tror personligen att det hand-
lar om våra subjektiva känslor, att 

vi tycker om ombyte. Som med kläder och mode. Vissa 
kläder som kändes bra för några år sedan känns inte lika 
mycket du idag.”

Har du hittat en rutin som du tycker om är det onödigt 
att byta för bytandets skull, menar hon. Huden har olika 
behov vid olika tider på året, vilket är en anledning till att 
många byter produkter. Exempelvis till en dagkräm med 
hög solskyddsfaktor under sommaren. Hudens tillstånd 
ändras också med åldern, vilket många inte inser kräver 
ett byte av produkter.

”De flesta kvinnor som har funderingar kring att deras 
produkter slutat fungera har använt sin dag- och natt-
kräm under en längre tid, kanske flera år, och då fått andra 
framträdande ålderstecken. Då tror många att deras kräm 
har slutat fungera, när de i själva verket måste uppdatera 
sin hudvård”, säger Wängelin.

Som med de flesta produkter kommer effekterna bäst 
till sin rätt för de personer vars hud har motsvarande 
behov. Bästa man kan göra är att lära känna sin hud och 
försöka förstå dess behov för att sedan hitta de produkter 
som passar bäst. 

”Inom produktutvecklingen kommer det hela tiden nya 
konsistenser, innovativa molekyler samt nya typer av pro-
dukter som gör att det finns goda möjligheter att uppda-
tera sin rutin”, säger Fahlkvist.

Med en långtidsstudie har L’Oréal bevisat att produkter 
inte slutar fungera över tid. Revitalift Laser Day Cream har 
forskningsresultat som visar att huden förbättras ju längre 
du använder dagkrämen. I den internt gjorda studien har 
L’Oréal tittat på reducering av rynkor och förbättring av 
hudens elasticitet och hudtonens jämnhet.

”Vi har utmanat konsumenternas uppfattning om att pro-
dukter slutar verka över tid, och bevisat att resultaten blir 
bättre ju längre du använder produkten”, säger Fahlkvist.

Men hennes kollega och konkurrent Gonzalez och 
hans forskningsgrupp vid Avons huvudkontor är av den 
bestämda åsikten att roterandet av ingredienser fungerar 
bättre än en traditionell anti age-kräm. I alla fall vad gäl-
ler vissa ingredienser. 

Företaget, som är känt för långa studier, från sex måna-

der upp till ett år, studerade anti age-ingrediensen retinol i 
över ett halvår. Resultaten visar att det finns ett tillfälle när 
effekterna av molekylen når sin höjdpunkt. Vissa fördelar 
fortgick över tid, medan kollagenproduktionen saktades 
ned. Forskningen pågick ytterligare sex månader, då fick 
personerna i studien alternera retinol med plantextraktet 
fytol, som sägs ha kompletterande egenskaper för retinol. 
Forskarna upptäckte att fibroblasterna producerade 100 
procent mer kollagen än när försökspersonerna använde 
enbart retinol. Att växla mellan ingredienser som komplet-
terar varandra är enligt Avons forskningsteam nyckeln till 
fortsatt resultat.

”I åratal har vi varit medvetna om att hudvårdsentu-
siaster befinner sig i ett ständigt sökande efter en bättre 
produkt”, säger Gonzalez. ”Vi tycker ni att vi har öppnat 
en ny dörr till alternativa sätt att behandla huden som vi 
inte tidigare sett.”

L’Oréal och Avon må se olika på saken men har sist och 
slutligen samma agenda – att leverera långvariga resultat. 
Det finns ingen produkt som stoppar åldrandet eller vri-
der tillbaka tiden, men tack vare olika innovationer kan 
du åtminstone beundra din hud i badrumsspegeln ett litet 
tag till.

B
OM HIIT
ALLT DU BEHÖVER VETA OM  
INTERVALLTRÄNING FÖR HUDEN.

VAD? Rotationsteknologi är 
inspirerat av HIIT-träning och består 
av en produkt med två formler – en 
förberedande och mjukgörande 
ingrediens som förbereder huden för 
steg två, där en aktiv ingrediens tillför 
huden anti age-effekter. Du alternerar 
mellan dessa formler så att huden inte 
anpassar sig, och på så vis ska du kunna 
se ökade resultat i upp till ett år.

FÖR VEM? Den som 
har tydliga ålderstecken. Passar alla 
hudtyper, även känsliga. Men, som med 
alla produkter, upplever du irritation 
är det bäst att avsluta användningen. 
Unga vuxna bör inte använda den 
eftersom den är formulerad för en 
tydligt, åldrande hud och kan orsaka 
akneutbrott på yngre hud. 
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Emma S. Treatment Overnight 
Repair Mask, 349 kr/100 ml.  
Laddad med lugnande havreolja 
och mjukgörande sheafrukts-
olja lovar denna nattmask att 
motverka stressad hud samt 
återskapa lyster, fasthet och en 
jämnare hudton.

VÄXLA UPP  
DIN HUDVÅRD
HÄR ÄR PRODUKTERNA OCH INGREDIENSERNA SOM SÄTTER FART PÅ HUDEN. 

VÄXLA NED  
DIN HUDVÅRD
EFTER EN TID MED FULL FART PÅ 
HUDEN ÄR DET DAGS ATT LUGNA NED 
DEN. DÅ KAN DU ANVÄNDA DESSA 
KRÄMER. 

Jabushe Original Cream, 499 kr/ 
50 ml. Innehåller högst koncentra-
tion av QAL-100, som når ända ner i 
läderhuden och triggar bildningen 
av vitamin E och C. Sägs fungera  
aktivt för att reparera solskadad 
hud, förebygga och minska rynkor, 
samt ge huden lyster och spänst.

L’Oréal Paris Revitalift Laser Day 
Cream, 275 kr/50 ml. 3 procent av 
anti age-molekylen Pro-Xylane 
stimulerar kollagensyntesen för 
att stärka huden. Innehåller även 
fragmenterad hyaluronsyra, som 
ska hjälpa till att släta ut rynkor, och 
LHA, som fungerar som exfoliering.

Avon Anew Reversalist In-
finte Effects Night Treatment 
Cream, $ 36/30 ml. Två anti 
age-nattkrämer, den ena 
med endast retinol, den 
andra med fytol. Krämerna 
har i Avons egna studier 
bevisats vara mer effektiv i 
kombination än att använda 
endast retinolkräm. Finns ej 
i Sverige.

Lancôme Visionnaire 
Crescendo Dual-Phase 
Night Peel, 695 kr/30 ml. 
Peelingkur i två steg. Fas 
ett innehåller 5 %  AHA från 
fruktsyror och quinoas-
kalextrakt som förstärker 
hudens naturliga exfolie-
ring. Fas två innehåller 10 
% salicylsyra och glykolsyra 
för maximal förnyelse. Sägs 
ha en effektiv verkan på fina 
linjer, rynkor, hudtextur och 
pigmentfläckar.

Dermalogica UltraCalming Barrier 
Repair, 490 kr/30 ml. Vattenfri och 
mjukgörande 24-timmarskräm för 
känslig hy. Sägs förbättra hudens 
naturliga barriärfunktion samt skydda 
och stärka en skadad hudbarriär.

Weleda Iris Hydrating Night 
Cream, 179 kr/30 ml. Irisrot, 
kamomill och ringblomma 
återställer och lugnar huden 
efter dagens påfrestningar 
medan sheasmör och ka-
kaosmör vårdar och mjukar 
upp den. Ingredienserna 
kombinerade sägs ge huden 
bättre skydd mot yttre 
påfrestningar.

Jurlique Rosewater Balancing 
Mist, 189 kr/50 ml. Innehåller 
återfuktande, lugnande och 
mjukgörande aloe, rosolja och 
läkemalva. Innehåller även 
extrakt från grapefruktfrö 
som ska utgöra ett effektivt 
antioxidantskydd.

Elemis Soothing Chamomile Cleanser, 
359 kr/200 ml. Skonsam rengörings-
mjölk anpassad för känslig hy i behov 
av fukt, näring och återhämtning. 
Lecitinprotein från äggula ska rengöra 
huden från smuts och orenheter medan 
kamomillextrakt lugnar.

Tromborg Calendula Water Facial Mist,  
335 kr/100 ml. Huvudingrediensen, ringblomman 
Calendula, kombinerat med ros och aloe vera, 
sägs ha en läkande effekt som lugnar och lindrar 
en hud som blivit utsatt för yttre påfrestningar.




