
KALLA 
FAKTA

 Under den här rekordsommaren har vi längtat efter svalka. 
En islatte släcker törst, ett dopp i det blå svalkar, och pep-
parmint, mentol eller aloe på sprejflaska 
räddar dig när du smälter ihop på gatan. 
Men inte bara värmeböljan har fått oss 
intresserade av kylande kosmetika. Nu 
för tiden ser vi kylande gelögonmasker, 

återfuktande mister, isande behandlingar och kalla redskap 
året runt! Men kyla är inget nytt knep för att fräscha upp 
huden. I det forna Egypten och Grekland använde man sig 
av snö och is för att lindra inflammationer samt dämpa rod-
nad och svullnad, och i dagsläget finns det även ett gäng ce-
lebriteter som fastnat för frost. Idrottsstjärnor som LeBron 
James och Floyd Mayweather Jr. uppskattar helkropps-
kryoterapi. Äkta makarna Jessica Biel och Justin Timber-
lake, som ofta ses träna tillsammans, sägs också vara förtjusta i behandlingen, 
likaså Jennifer Aniston. Fotomodellen Kate Moss har avslöjat att hennes 
allra bästa skönhetsknep består av ett isvattendopp med gurka. 
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av isabel järnström foto ibl

SVERIGE HAR DRABBATS AV DEN VARMASTE SOMMAREN 
I MANNAMINNE, MEN SKÖNHETSBRANSCHEN HÅLLER 
HUVUDET KALLT. LÄS ALLT OM EUKALYPTUS, APOPTOS 
OCH FROTOX. DEN NYA ISTIDEN ÄR HÄR!

”Riktad kylning låter 
hudvårdande ingredienser 
tränga djupare ner i 
huden mycket effektivare 
än vad traditionella 
krämer eller geler gör”



 Men vad gör egentligen alla produkter, 
behandlingar och skönhetsknep för 
huden annat än att kännas svalkande 
och bra?

”Kyla lindrar och kan bidra till att 
reducera både rodnad och svullnad”, 
säger Elizabeth Moberg, hudtera-

peut och vd på Derma ProMedical. ”Det är den kärlsamman-
dragande egenskapen som ger dessa egenskaper. Kyla kan 
även bidra till vitalisering av huden och är därför lämplig vid 
anti aging-behandlingar.” 

 Kylande ingredienser stimulerar blodcirkulationen och 
används därför ofta i cellulitprodukter. Den ökade cirkula-
tionen bidrar till att rensa slagg och främja näringsutbyte, 
samtidigt som huden stimuleras att dräneras på överflödig 
vätska. 

”Listan med fördelar är lång och när man läser vad kyla gör 
för huden så förstår man varför det har blivit en så stor trend 

HISTORISKA  
KALLA FAKTA
Skönhetsbehandlingar med kyla är inget nytt! Redan de 
gamla grekerna frös sig friska och snygga.

Egypterna behandlade skador och inflammationer med kyla 
så tidigt som 2500 f. Kr.

På doktors ordination tog Henry II:s älskarinna Diane de 
Poitiers dagligen iskalla bad i Cher-sjön i franska Chenonceau 
för att stärka sitt immunförsvar. Syftet var så klart att undvika 
sjukdomar.

Termen cryotherapia kommer från Grekland och uppstod när 
Hippokrates, mannen som revolutionerade läkekonsten under 
antiken, preskriberade is och snö för att behandla smärta och 
inflammation. Cryo betyder kyla. Therapia betyder kur.

Ryska Katarina den stora regerade inte endast som kejsarinna 
på 1700-talet utan även som skönhetspionjär. Det sägs att hon 
strök ansikte, hals och dekolletage med en iskub varje morgon 
för att bibehålla sin skönhet.

Japanska Dr. Yamaguchi började behandla patienters led-
bandsbesvär med frysande behandlingar redan 1978. På det 
viset uppfann han Whole Body Cryotherapy (WBC).

I århundraden har ryssar och skandinaver dyrkat hälso- och 
skönhetsfördelarna som följer med en het bastu och ett efter-
följande kallt dopp.

att använda sig av nedkylning inom hudvård”, säger Alina 
Lind, hudterapeutmästare.

Kyla verkar uppstramande, stärkande, dränerande, rodnads-
dämpande och anti-inflammatoriskt. Kyla kan även ge andra 
ingredienser skjuts och på så sätt boosta hudens resultat. 

”Forskning visar att en riktad kylning låter hudvårdande 
ingredienser tränga djupare ner i huden mycket effektivare 
än vad traditionella krämer eller geler gör”, säger Lind.

LISTAN PÅ POSITIVA egenskaper är onekligen lång. Och det 
finns andra sätt än fysisk kyla att åstadkomma en svalkande 
sensation i huden. Även vissa ingredienser marknadsförs 
som kylande. 

Ole Henriksen har nyligen lanserat en kylande ansiktsmask 
med pepparmintolja inspirerad av sitt skandinaviska arv, samt 
en ansiktspeeling som sägs ge huden en värmande och kylande 
effekt. Syftet är att få kunder över hela världen att uppleva den 
skandinaviska basturitualen, som består just av en het bastu-

FYSIK



ritual följd av ett svalkande dopp i sjön. Båda produkterna är 
formulerade med pepparmintolja och eukalyptus. 

”Dessa oljor har flera bra effekter på huden”, säger hud-
terapeutmästare Lind. ”Eukalyptus verkar bakteriedödande, 
hudstimulerande, sår- och ärrläkande. Pepparmint är kylande, 
sammandragande, hjälper vid ödem och lindrar när huden är 
het och rodnande.” 

Men mentol och pepparmint är omdiskuterade ingredienser 
i kosmetika eftersom de är mer irriterande och allergiframkal-
lande än många andra ingredienser. Även eukalyptus är tvek-
sam. Dr. Rachel Nazarian, dermatolog vid Schweiger Der-
matology Group i New York, varnar för användning av dessa 
eteriska oljor. 

“Eukalyptusolja i större mängd kan orsaka utslag”, säger 
hon. ”Rapporter om att mentol och pepparmint kan or-
saka irritation är heller inte ovanliga. Om ingredienserna 
används regelbundet kan de utgöra en risk. De kan orsaka 
irritation och de med känslig hud eller allergier borde avstå 
från användningen av dessa.” 

Men Henriksen protesterar mot ett så kategoriskt påstå-
ende om dessa naturliga ingredienser. Han säger att mentol, 
eukalyptus och pepparmintextrakt definitivt inte är skad-
liga för huden, men håller med om att viss försiktighet ska 
iakttas. 

”Det som du måste förstå om eteriska oljor som dessa är 
att de alltid borde användas i en måttlig mängd eftersom de 
är kraftfulla ingredienser”, säger han. 

FRYSA FETTET  
– SÅ FUNKAR DET
Kylbehandlingar är ett skonsamt alternativ att reducera lokala 
fettdepåer på kroppen utan att genomgå kirurgi. Kylan bryter 
ned fett genom att frysa ned och avlägsna fettceller utan att 
skada omkringliggande vävnader som hud, muskler och nerv-
trådar. Eftersom fettceller inte tål kyla lika bra som övrig vävnad 
försätter den kalla temperaturen fettcellerna i ett stadie som 
kallas apoptos, vilket innebär programmerad celldöd. Fettcel-
lerna fryses och den naturliga dödsprocessen sätts igång. Under 
veckorna efter behandling bearbetar kroppen fettet naturligt och 
eliminerar de döda fettcellerna. 

8 COOLA 
BEHANDLINGAR

FRYS BORT RIDBYXLÅR 
OCH GÄDDHÄNG, MINSKA 

VÄRKEN I KYLKAMMARE OCH 
KÖLDCHOCKA BORT DINA 

RYNKOR! FRAMTIDENS HETASTE 
BEHANDLINGAR ÄR ISKALLA.

Clatuu 360 º
Handstycket kan vridas 360 grader och 
med hjälp av det kommer maskinen åt 
behandlingsområdena med enkelhet och 
snabbhet. Den sägs kunna verka 30 % 
snabbare än andra fettfrysningsmaskiner, 
och då minimera behandlingstillfällena.

CoolSculpting
En FDA-godkänd, icke-kirurgisk fettfrys-
ningsbehandling där reglerad kylning an-
vänds för att ta bort envisa fettansamling-
ar. Fenomenet upptäcktes när forskare 
vid Harvard-universitetet noterade att 
barn som åt isglass fick gropar i kinderna. 
Isglassen fryste och eliminerade fettcel-
lerna utan att skada hud eller vävnad. 
Behandlingsområdena är partier med 
överflödigt underhudsfett, som ridbyx-
lår, putmage, gäddhäng, bh-valkar och 
dubbelhaka. De behandlade fettcellerna 
kristalliseras (fryses) och elimineras.

CoolTech
CoolTech går ut på samma princip som 
CoolSculpting: Fettceller fryses och eli-
mineras utan att skada omkringliggande 
vävnad. Det som skiljer sig med denna 
maskin är att den har 11 olika hand-
stycken för att kunna jobba optimalt på 
behandlingsområdena. Styckena kommer 
i 6 olika utföranden och ska därför ge en 
snabbare och effektivare behandling. 

Dermapen Cryo
Efter en hudläkares undersökning kan du 
ordineras att ta bort oönskade defekter i 
ansiktet med hjälp av Dermapen Cryo. En 
koncentrerad högtrycksstråle av flytande 
dikväveoxid fryser bort defekter/hudför-
ändringar som vårtor, röda födelsemär-
ken och små, mjuka hudutväxter. I och 
med att strålen är så pass koncentrerad 
påverkas endast själva hudförändringen 
och inte vävnaden omkring.
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”Pepparmint är kylande, 
sammandragande, 
hjälper vid ödem och 
lindrar när huden är het 
och rodnande”



Frotox
Behandlingen heter egentligen Cryo-
neuromodulation eller Focused Cold 
Therapy och har blivit känd för att ha 
samma effekt som botox, fast utan toxin. 
Nerverna som orsakar muskelsamman-
dragningar förlamas tillfälligt. Då slapp-
nar ansiktsmusklerna av och rynkorna för-
svinner omedelbart och håller sig borta i 
upp till fyra månader. Behandlingen finns 
inte i Sverige.

IceMask
Masken verkar i två steg. Först får du en 
ytlig kyleffekt via mentol, som stärker 
kapillärer och förbättrar cirkulation. Se-
dan en djupare kyleffekt via kamfer, som 
stärker kollagen och verkar sammandra-
gande på huden.

Icepeel
Icepeel består av två verksamma tekno-
logier: kemisk peeling och kryoterapi. 
Kemisk peeling är en effektiv metod som 
exfolierar huden medan kryoterapi kyler 
ned den. Kombinerade ska de ge märk-
bara resultat som en jämnare hudton och 
struktur, reducerade linjer, rynkor, rodnad 
och svullnad, lindrad inflammation och 
ge huden ökad vitalitet. Passar även 
rosacea och känslig hud. 

Kryoterapi
I en behandling med Kryoterapi utsätter 
man kroppen för extremt låg tempe-
ratur. Whole Body Cryotherapy (WBC) 
användes ursprungligen för att frysa 
hudytan på patienter som led av led-
bandsreumatism. Idag används tekniken 
av celebriteter och elitidrottare och utförs 
i en kontrollerad miljö (kylkammare) där 
kroppen utsätts för en temperatur på ca 
-150 grader under 2-3 minuter. Behand-
lingen rensar ut toxiner, reducerar värk 
och inflammation, bränner extra kalorier 
och ökar prestanda. Studier har även visat 
att behandlingen kan ge bättre mental 
balans.
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 Elizabeth Moberg uppmanar också till mått-
lighet. Hon håller med Nazarian om att 
känsliga personer med skör, irriterad hud 
eller eksem helt och hållet bör avstå från 
”kylande” produkter och behandlingar. Där 
gör lugnande ingredienser som aloe, gurka, 
yoghurt och kokosvatten mer nytta. Du kan 

också tillverka egna kylredskap. 
”Lägg fuktade bomullspads i frysen och mjukfrys”, upp-

muntrar Moberg. ”Frysta ärtor i påsar inlindat i ett tunnare 
tyg lindrar skönt och kan även motverka blåmärken, svullnad 
och rodnad.” 

De flesta kosmetiska produkter kan även förvaras i ett kyl-
skåp, exempelvis ögonkräm, after sun, masker, gel, och krä-
mer. Se bara till att kolla upp om ingredienserna i produkten 
tål kyla och tänk på att de kylda produkterna endast tillför 
huden en svalkande effekt.  

KRYOBEHANDLINGAR ÄR ETT annat alternativ för den som 
letar efter kylande hudvård. Skönhetsbranschen uppfinner 
ständigt nya redskap och maskiner som sägs kunna förbättra 
hudens kvalitet.  Behandlingar med kryoterapi har studerats 
en längre tid och det finns en hel del litteratur kring ämnet. 
Just apoptos (även känt som programmerad celldöd) är en 
metod som blivit dokumenterad. Vid starkt kylande element 
försätts hudens fettceller i apoptos. Detta innebär att cellen 
krymper och blir rundare medan cellkärnan skrumpnar och 
fragmenteras tills cellen löses upp. Det finns flera fettfrys-
ningstekniker, bl.a. CoolSculpting, som försätter fettceller 
i apoptos och metoden har blivit populär för att reducera 
lokala fettdepåer. 

På Mobergs klinik används en kryobehandling av lätt-
are karaktär: ICE Mask, en arkmask med kyleffekt. Icepeel 
är en annan kylande behandling som förenar värme och 
kyla i form av kemisk peeling och kryoterapi. Hudterapeu-
ten penslar mandelsyra, som värmer, på ansiktet och sedan 
läggs tidigare nämnda ICE Mask på för att kyla. Denna tek-
nik använder Lind på sin klinik. 

”Det är två teknologier i en behandling”, förklarar hon. ”Av 
den kemiska peelingen – som är en mandelsyra – får vi en 
värmereaktion som stimulerar cellförnyelse och cirkulation. 

”Det är viktigt att komma 
ihåg att svalkande produkter 
egentligen inte kyler ner 
huden utan tillför huden en 
svalkande känsla utan att 
förändra hudens temperatur”



KRYOTERAPI  
HEMMA
ELIZABETH MOBERG VET HUR DU 
GÖR EGNA, KYLANDE PRODUKTER 
HEMMA – FÖR BARA EN BRÅKDEL 
AV VAD EN DYR KRÄM KOSTAR. 

1Fukta bomullspads med vatten eller 
ännu hellre aloe eller kokosvatten. 
Lägg i frysen och mjukfrys.

2Ta en påse frysta ärtor eller motsva-
rande. Linda ett tunnare tyg runt 
påsen och lägg mot det område du vill 

behandla. Kan även motverka blåmärken, 
svullnad och rodnad.
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Nyhet!

COOL KOSMETIK
Vill du testa sköna, svalkande 
och effektiva skönhetsproduk-
ter? Här finns allt från smink-
sprejer till ögonkrämer med 
kylande effekter. 

Ole Henriksen Cold 
Plunge Pore Mask,  
485 kr/90 ml. Kylande 
mask som innehåller 
algerna dunört och 
fjällskära som båda växer 
i extrem kyla. Huden 
känns ren och mjuk efter 
användning. 

Biotherm Skin Oxygen 
Cooling Gel, 475 kr/ 

50 ml. Oljefri gel med 
alg- och plantextrakt. 

Innehåller mentol som 
svalkar huden. Känns lätt 

och fräsch på huden. 

Dior Hydra Life 
Sorbet Eye Gel Eye 
Cream, 480 kr/ 
15 ml. Ögonkräm som 
appliceras med en 
keramisk applikator 
som kan jämföras 
med känslan av en 
iskub – sägs förbättra 
cirkulationen kring 
ögonområdet. 

Rituals The Ritual of  
Namasté Cooling Eye 

Lotion, 270 kr/7 ml. Bland 
annat ingredienser från ros 

och lotus appliceras med 
en kylande applikator för 
att stärka ögats konturer 
och minska mörka ringar  

och svullnad.

Korres Yoghurt Cooling 
After Sun Body Gel,  
239 kr/150 ml. Innehål-
ler yoghurt som ska 
svalka och fräscha 
upp huden medan 
fänkålextrakt sägs lugna 
hudrodnad. 

Neal’s Yard Remedies 
Lavender & Aloe Cooling 
Cream, 145 kr/30 ml. En 
kroppskräm med natur-
liga ingredienser som 
honung och lavendelolja 
ska lugna känslig hud. 
Aloe vera sägs svalka. 

Urban Decay Chill 
Cooling And Hydrating 
Makeup Setting Spray, 

280 kr/118 ml. Fixerande 
sprej utvecklad med mär-

kets egna Temperature 
Control Technology som 
sägs ”kyla ned” sminkets 

yta för att undvika att 
dagens makeup-look 

smälter i solen. 

Origins Original Skin 
Pore-Perfecting Cooling 
Primer Willowherb, 275 
kr/60 ml. Mousse som 
är formulerad för att ge 
huden fukt innan smink. 
Mjölkört ska bekämpa 
glåmighet och ”kyla 
ned” huden. 

Ole Henriksen Pore-
Balance Facial Sauna 
Scrub, 380 kr/89 ml. 
Ansiktspeeling som 

avlägsnar döda hudceller 
och verkar djuprengö-
rande. Mjukgör huden 

och lämnar den med en 
len och ren känsla.

Estée Lauder Resi-
lience Lift Cooling/
Lifting Eye Gel Creme, 
645 kr/15 ml. Förvaras 
i kylen så att det 
franska glaciärvattnet 
kan pigga upp trötta 
ögon med svalkande 
fukt. Utlovar att minska 
kråksparkar, svullnad 
och mörka ringar. 

Lancôme Energie De Vie 
Eye Gel, 365 kr/15 ml. 

Inbyggda små metallkulor 
stimulerar ögonområdet 

och svalkar lätt. Massage-
effekten och gelén piggar 

tillsammans upp huden 
kring ögonen. 

Babor Skinovage Cooling 
Eye Gel, 505 kr/20 ml. 
Tillsammans utgör granat-
äpple, koffein, grönt te och 
probiotika en svalkande 
ögongel som ska återfukta 
huden kring ögonen och 
göra svullnader och mörka 
ringar mindre framträ-
dande. 

Too Faced Primed & 
Peachy Cooling Matte 

Perfecting Primer, 345 kr/ 
40 ml. Lätt svalkande pri-
mer som innehåller kräm 

från persika och fikon. 
Håller makeup på plats 

och ger en huden en 
semi-matt effekt. Kylande 

känsla på huden.

Kryoterapin verkar i sin tur uppstra-
mande, stärkande och dränerande.”

Precis som med kylande ingredienser 
finns det anledning att vara försiktig om 
du tänker testa kylande salongsbehand-
lingar. Självklart ska köldkänsliga per-
soner undvika dessa behandlingar helt 
eftersom köldkänslig hud är tunnare och 
skörare än normal hud. Men även perso-
ner med hudirritationer och eksem bör 
hålla sig undan köldbehandlingar efter-
som en skadad hudbarriär är mer känslig 
för yttre faktorer som kyla. Behandling 
på en tunn hud eller skadad hudbarriär 
kan leda till klåda, sår och irritation.    

”Att utsätta huden för intensiv kyla 
under för lång tid kan ge köldskador 
och ojämn hudstruktur”, säger Moberg. 
”Huden kan också få oönskade pig-
mentförändringar som ett led efter den 
inflammation intensiv kyla frambringar. 
Dessa pigmenteringar kan vara svåra att 
få bort även om vissa självbleks över tid.”

Men förutom personer med särskilt 
tunn hud eller skadad hudbarriär är de 
flesta experter överens om att kylande 
produkter och behandlingar inte bara 
svalkar utan också förbättrar hudens 
kvalitet. Minusgrader fortsätter locka 
året runt, år efter år – inte bara under 
rekordsommaren 2018. D 


