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SKÖNHET

 Nya 
RÖN

DNA-reparerande hudvård är 
det som gäller nu. Vi pratar 
personlig tränare för huden.

längden på cellen gör att vi kan få huden att se yngre ut 
längre. Målet med att kunna odla fram växter är att vi 
kan nyttja fördelarna av ingredienserna utan att skada 
naturen och i laboratorier kan man så småningom skapa 
en helt ny växt av bara en cell. Eftersom teknologin ger 
växter med ett mer koncentrerat extrakt behövs det då 
ett mindre antal vilket är väldigt positivt för miljön. Som 
sagt, oerhört spännande att följa och jag tror att vi snart 
har en mängd nya, riktigt hårt arbetande produkter för 
vår hud i sortimentet.

På inspirationmyhome.se får du ett exklusivt 
erbjudande på Therese salong. 

BIOTEKNIK OCH STAMCELLER. Där har ni äm-
nena som är på tapeten inom forskningen 
just nu. Ett mycket intressant område där 
man kan studera och manipulera celler vilket  
är fördelaktigt både inom medicin, sjukvård 
och hudvård. 

Just inom hudvården är stamcells-
forskningen väldigt i fokus och 
speciellt växters cellstruktur. Väx-
ters stamceller ser lite annorlun-
da ut då det finns olika delnings-
centrum där det finns speciella 
celler som bibehåller förmågan att 
dela sig. Det som är fascinerande är de-
ras funktion att få cellerna att regenerera sig  
mirakulöst och bygga upp en ny blomma el-
ler blad även om den har varit skadad. Inte 
nog med att man kan få bladcellerna att bör-
ja dela sig igen, det går dessutom att få dem 
att bli till helt nya typer av celler. Tidigare 
inom hudvård har olika ingredienser haft 
som syfte att ”mata” huden utifrån och det 
vi istället vill nu är att ingredienserna ska 
få huden att jobba själv, som en personlig 
tränare för huden helt enkelt. Dessa celler 
kommer kunna dupliceras och byggas vidare 
till identiska celler som gör att din hud blir 
starkare, friskare och hälsosammare. 

Biologiskt åldrande börjar mellan 25-30 års 
ålder och beror givetvis på våra gener men 
också på vår livsstil. Syftet med modern hud-
vård är inte att dölja rynkor och linjer utan 
att förhindra processen och få huden att se 
fräschare ut. DNA reparerande hudvård är 
starkt på uppgång eftersom att förlänga livs-

Therese Mathisen heter 
jag och jag kommer lära 
er allt om hudens behov 
och beståndsdelar. Jag är 
hudterapeut och grundare  
av Spa By Us på Riddargatan 
i Stockholm.

Nu ska krämerna få 
huden att jobba själv.
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Det finns inget  
härligare än att göra 
sig extra fin och gå 

bort på fest. 
REDAKTIONENS FAVORITER

Äntligen 

FEST
KYSSÄKTA

Jo, vi vill gärna ha lite extra plut 
på läpparna. Marvelous Moxie 

doftar ljuvligt, sitter jättebra och 
ger även det där lilla extra fylliga 
utseendet. Mintsmaken får ett 

extra plus, känns fräscht! 
Pris: 285 kr.

ALLT I ETT
Perfekt för partykvällen. Paletten 

Armani Runway med en trio ögon-
skuggor ihop med porslinspuder för 

ansiktet. Giorgio Armani,  
pris: 1190 kr.

EKO-LACKAT
Kure Bazaars lack 
är 4-Free, dvs fria 
från de allra värsta 
ingredienserna. Med 
upp till 85% naturligt, 
ekologiskt innehåll gillar 
vi lacken extra mycket. 
Finns hos KICKS.  
Pris: 175 kr. 

DIAMANTGLANS
Ett fnöskigt, torrt hår är ingen 

partyhöjare. Redkens exklusiva 
Diamond Oil-produkter berikar 

håret med en blandning av  
koriander-, camelina- och aprikos- 
olja. Hårmisten, som är en lätt olja, 
ger perfekt "finish-glans" till håret. 

Pris: Shampoo 295 kr. 

EFTERFEST
En champagnemask är 

PRECIS vad vi önskar oss 
efter en festkväll. Denna 

från bliss ger en härlig 
syrekick och verkar 

som ett kraftpaket av 
c-vitamin och återfukt-

ning. Pris: 495 kr.  

REDO FÖR FEST
En bättre täckande makeup 
är svår att hitta. Just den där 
förvandlingen vi vill åt utan 
att se sminkade ut, det ordnar 
Urban Decays Naked Skin. 
Finns i mängder av färgtoner. 
Pris: 304 kr.

ASKUNGEN
En primer som tonar ner 
ojämnheter i huden, ger lyster 
med pärlemor pigment och 
skapar den där fräscha, natur-
liga hyn vi alla vill ha. Ja tack! 
Giorgio Armani, pris: 405 kr. 

EKO KÄRLEK
Parfymen Love från 
Honoré des Pre ś  
är gjord på 100%  
ekologiska ingredienser. 
Mycket bra tycker vi. 
Säljs på KICKS.  
Pris: 725 kr, 50 ml. 

ÖGONGODIS
Hur snygg! Helena Rubinsteins 
mascara Celebration innehåller 
en exklusiv kombination av äkta 
gulddamm och pärlemor, vilket 
gör att ljuset reflekteras i ögon-

fransarna. Pris: 282 kr.

100%
EKOLOGISK!

VINN!!!
se sida 72
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