Be Kind to Your Skin

Ønsket om mindre hverdagskemi
blev til et drømmejob.
Louise laver badeprodukter i børnehøjde.
Forruden en god badeoplevelse til barnet, så er målet også at efterlade forældrene med en ren samvittighed.
Læs mere vores snak om Cool-Kidz, børn
og allergi.
Hvad er det sjoveste ved at arbejde med CoolKidz?
Det er at kunne leve af det, jeg elsker allermest at
lave. Det er enormt spændende og tilfredsstillende at

tilmed at blive min levevej. Det er jeg meget taknem-

opleve processen, når et produkt udvikler sig fra en

lig for.

tanke og ide til en færdig vare, der pludselig forhandles i hele landet. Derudover elsker jeg at være i dia-

Hvad drømmer du om vil ske med Cool-Kidz?

log med alle de mennesker, der er med til at gøre os

Jeg laver allerede det, jeg drømmer om – og det

til dem, vi er. Det tæller alle lige fra producent, dis-

knokler jeg hårdt for hver dag. Men derudover drøm-

tributører og forhandlere til kunden, der ringer til os

mer jeg også om, at vores produkter kommer ud at

og får svar på spørgsmål eller giver feedback.

stå på endnu flere badeværelser i både Danmark og
udland.

Hvorfor lige børne-produkter?
Jeg har selv børneeksem, og ved derfor også, hvor

Hvad er dit eget Cool-Kidz-favorit-produkt?

udfordrende det er at leve med i en dagligdag, hvor

Det må være vores nye Bomuldsblød Shampoo, som

man ufrivilligt udsættes for store mængder allergi-

også er allergicertificeret af AllergyCertified. Ideen

fremkaldende stoffer. Ideen opstod helt pragmatisk.

til shampooen fik jeg un-

Jeg ville lave en sham-

der min graviditet med

poo til mine egne børn,

min datter på nu 1 år. Den

som var fri for unødven-

er simpelthen så blød og

dige ingredienser af alle

lækker, og derfor anbefaler

arter. Jeg ville minimere

vi netop den til dit barns

mine børns risiko for at

første shampoo. Den er,

udvikle allergi. For når

ligesom alle vores øvrige

først man har udviklet en

produkter, lavet med stor

allergi, så er det næsten

kærlig, omhu og høj kvalitetsbevidsthed til mine egne

umuligt at kurere den. Alle forældre vil deres børn
det bedste, og i mit tilfælde viste min gode vilje sig

børn.

