Din hud har brug for pleje året runt,
men hvad er vigtigt at vide for at
finde de rigtige produkter?
Det er skønhedsproducenternes opgave at få produkterne til at lyde mere luksuriøse og gavnlige end
tidligere produkter. Iøjnefaldende emballage, videnskabelige udtryk og kendte personers anbefalinger er alt
sammen godt, men det er vigtigt at kunne forstå etiketten på dit foretrukne produkt for at finde ud af, om
det er det rette produkt for dig. Læs videre for mere viden om de forskellige fagudtryk.
Klinisk testet
Dette betyder, at produktet er blevet testet af en læge. Det vigtigste er ordene, som kommer efter ”klinisk
testet”, da det dermed oplyses, hvad lægen testede produktet for, som f.eks. ”Vores klinisk testede SKIN
produkter hjælper med at opnå optimale resultater hver dag.”
Dermatologisk testet
Det er blevet påvist, at produktet ikke fremkalder allergiske hudreaktioner, når det bliver testet af en
dermatolog, hvilket er et plus, når man skal vælge hudpleje! Husk dog at ingen har samme hudtype,
og folk kan reagere forskelligt.
Sulfatfri
Sulfater er syntetiske sæbestoff er, som ofte bruges i kosmetikbranchen. Sulfater er desværre så stærke, at
de kan efterlade hud og hår dehydreret. Den gode nyhed er, at det er nemt at se om et produkt indeholder
sulfater. Undgå ingredienser som ender på ‘sulphate’, såsom ”ammonium lauryl sulphate” og ”sodium lauryl
sulphate”. Herbalife SKIN og Herbal Aloe-produkterne er alle uden sulfater!
Uden parabener
Parabener er syntetiske konserveringsmidler, som mange kosmetikselskaber bruger for at forlænge produktets
holdbarhed. Disse kemikalier er ikke ideelle for hverken hud eller hår, så vælg produkter uden parabener.

Vidste du?
Ingredienserne på produktetiketten anføres i faldende rækkefølge (for koncentrationer op til 1 %),
hvilket betyder, at de ingredienser som nævnes i slutningen af listen kun findes i små mængder.
Ingredienser i en koncentration på < 1 % kan anføres i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige ingredienser.
Hvad er kollagen?
Kollagen er en type protein, som efterlader huden glat og spændstig. Kollagen mindskes med alderen,
hvilket resulterer i fine linjer, rynker og mindre elasticitet.
Hvad er antioxidanter?
Antioxidanter er molekyler, som reparerer hudens fugtighedsbarriere og beskytter mod skade forårsaget af
frie radikaler (som f.eks. forurening og UV-stråler). Populære antioxidanter indenfor hudpleje inkluderer C og
E-vitaminer og fødevarer med antioxidanter såsom granatæble, grøn te og hvid te.
Hvad er peptider?
Peptider er små kæder af aminosyrer (proteinets byggesten). Nogle peptider har vist sig at have en
hudberoligende effekt, hvorimod andre har vist sig at kunne forbedre forekomst af rynker og fine linjer.
Hvad er produktets holdbarhed?
Kosmetiske produkter med en levetid på mindre end 30 måneder skal have en ”bedst før”-dato på
emballagen. Hvis produktet har en holdbarhed på mere end 30 måneder, skal emballagen oplyse, hvor
mange måneder produktet er holdbart efter åbning. Symbolet er en åben krukke, hvor antal måneder
fremgår i symbolet eller ved siden af symbolet.

Vidste du?

* Sulfatfri gælder for renseskummet og renseprodukterne: Soothing Aloe Cleanser,
Polishing Citrus Cleanser og Instant Reveal Berry Scrub.

Herbalife SKIN er dermatologisk
testet og klinisk testet, så du kan
føle dig sikker i din daglige
hudplejerutine.

