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Med på mærkerne

Lise Grosmann/BeautyBlog.dk

Når man ser, hvordan øko-salget stiger inden for madvarer, så er det ikke svært at forstå det boom, man også
ser inden for kosmetikken. Alle – og ikke mindst de unge
– vil have naturlige produkter og helst med et garanti
label. Men hvad garanterer det?

Lise hører til dem, der i Danmark
har skrevet længst tid om skønhed
og sundhed, bl.a. i ALT for damerne,
Femina, I Form og Søndag, og Lise
Grosmann har også skrevet fire
bøger. Du kan følge Lise på hendes
blog, BeautyBlog.dk
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At et produkt er endog 100 pct. naturligt og
muligvis har flere økocertificeringer, betyder ikke,
at risikoen for kontaktallergi er mindre. Faktisk er
det meget ofte naturen, der driller – herunder de
ellers så velgørende æteriske olier. Men økologi-certicering giver en vis garanti for renhed =
usprøjtede planter og fravær af visse stoffer, som
mange gerne vil undgå.
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Til mor og mig
Andrea Elizabeth Rudolph lader sig ikke nøje med tre certificeringer. Hendes nye Mommy & Me har foruden Ecocert, Astma-Allergi og miljømærkningen Svanen også Allergy
Certified. Som navnet antyder, så er den til alt fra ammeømme brystvorter til røde babynumser, massage af maveskind og baby, arp og eksem og endog sprukne læber. Lutter
naturlige ingredienser herunder en lang række planteolier og bivoks samt E-vitamin til
at bevare dem fri for harskning. Fuld ingrediensliste på rudolphcare.dk
Rudolph Care, Mommy & Me, 245 kr. for 45 ml og 395 kr. for 145 ml.
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Pionér og prissluger

Det her er
usædvanligt
Et andet dansk mærke, Nilens Jord,
har Allergy Certified certificering på
flere hudplejeprodukter og noget
makeup, herunder som noget ret
usædvanligt allergicertificering på to
mascaraer. Det gør dem til et godt
valg for alle, der har været nødt til at
fravælge dette makeup-produkt. Der
er fuld ingrediensliste på nilensjord.
dk, så man kan kontrollere for ingredienser, som man allerede er vidende
om ikke at kunne tåle.
Nilens Jord Jumbo Volume Mascara,
159 kr.
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Green People holder til i England, men
kvinden bag, Charlotte Vøhtz, er dansk og
er ofte i landet. Mærket har 20 års jubilæum i år, og de kan også fejre at være blandt
de allerførste til at økologi-certificere. Faktisk var Charlotte Vøhtz med til at udvikle
reglerne for Soil Association, som er én af
mærkets mange certificeringer. Omfatter
også Certified Vegan, som stadig flere
kosmetikmærker tilslutter sig. Der er fuld
produktdeklaration på
greenpeople.dk
Tinted Moisturiser
er et perfekt sensommerprodukt med SPF
15, masser af fugt og
pleje plus farve, der giver en jævn hudtone.
Green People Age
Defy + Tinted DD
Moisturiser SPF 15,
375 kr. for 30 ml.

MIRAKLET FRA DE
RUSSISKE STEPPER
Natura Siberica har desværre kun butik på Strøget i
København og endnu ingen webshop, men man
kan bestille på deres Facebook-side eller ringe tlf.
63850000. Og det er værd at studere denne serie
nærmere. Produkterne er stort set 100 pct. naturlige og har adskillige certificeringer, herunder den
krævende BDIH Cosmos. Men priserne er alligevel i
særklasse (lave). Visse ingredienser er vildhøstede
(Wild Harvested certificeret), men man dyrker også
på fire økologiske gårde. Hårmasken med bl.a. enebær- og malurtekstrakt samt mynteolie er til alle
hårtyper og forebygger skæl.
Læs mere på old.naturasiberica.ru/da/
Natura Siberica
Wild Siberian
Juniper Hair Mask,
vejl. 85 kr. for
370 ml.

