
behandling af problemhud
Cyster er buler under hudens overflade, som 
viser sig som røde og ofte pinefulde hævelser. De 
har ikke noget ”sort hoved” og indeholder ikke 
synligt materie som bumser. Hvis man forsøger 
at klemme en cyste ud, vil man ikke kun fejle, 
men også forlænge cystens tilstedeværelse med 
flere uger. Pustler (bumser med synligt materie) 
opløses ud gennem huden modsat cyster. Varme 
omslag med skin inhalation therapy I eller kolde 
omslag med grease relief face tonic vil fremme 
modningen af pustler.

udvidede porer 
Hud, som ikke bliver behandlet ordentligt dagligt, 
vil have en tendens til at se mere gusten ud 
samtidig med at porerne er mere synlige. 
Stimulering ilter de vitale organer i kroppen 
til en bedre aktivitet som fjerner toksiner, der 
blokerer og lukker porerne. En kraftig fysisk 
aktivitet forøger aktiviteten indefra, hvor walnut
complexion scrub og new beginning scrub vil 
forøge aktiviteten udefra. Skrubbebehandlingerne 
vil rense døde hudceller af, samtidig med at de 
fjerner urenheder. Resultatet af behandling med 
disse 2 skrubbemasker 3 gange om ugen er en 
yngre og blødere hud med tætte porer. Derfor 
anbefaler jeg ugentlig brug af firm action pore 

refining mask og en månedlig behandling med 
micro/mini peel system.

ødelagte kapillærer
De synlige kapillærers tilstand vil som oftest 
medføre en lys ansigtsfarve. Lys hud er mere 
sensitiv overfor de elementer, som er skyld i 
ødelagte kapillærer. Andre årsager er overdreven 
indtagelse af alkohol og soldyrkning. De mest 
udsatte steder er kinderne og næsen, hvor de 
små røde vener er synlige. En kost rig på C-
vitaminer, samt et dagligt C-vitamin tilskud 
styrker kapillærer i huden ligesom Omega-3 og 
6 fedtsyrer, der findes i frø, nødder og fisk. Under 
kolde vejrforhold kan jeg anbefale brug af black 
currant complexion oil dagligt før din dagcreme 
for at beskytte kapillærerne mod miljømæssige 
ødelæggelser.

strukturmæssige
uregelmæssigheder i huden
Rynker – strukturelle ujævnheder – muskel 
opstramning – udvidede porer eller kedelig/
pigmenteret hud kan forbedres med min 
micro/mini peel system. Dette professionelle 
mikrodermabrasions- og peelingsystem bringer 
den ungdommelige glød tilbage til huden, der før 

kun var mulig at opnå med en behandling på Ole 
Henriksen Face/Body Spa. Dette 3-trins system er 
spækket med naturens mest intensive ekstrakter 
omfattende mandelpeeling, frugtsyregel (citron) 
og beroligende kamillemaske, der giver huden 
glød, får porerne til at trækkes sammen, og giver 
færre fine liner og rynker samt en jævn farve.

ujævn hudfarve/pigmentering
Denne tilstand, som også kaldes 
hyperpigmentering, skyldes hovedsageligt 
overdreven solbadning og indtagelse af p-piller. 
Hudmisfarvninger i forbindelse med graviditet 
er oftest kun midlertidige. Det anbefales at være 
forsigtig når man anvender produkter, som 
indeholder hydrokinon, fordi overdreven brug 
kun vil forværre, ikke forbedre. Hydrokinon, som 
bruges til at blege huden, medfører at huden 
bliver følsom overfor sollys, som er hovedårsagen 
til hyperpigmentation. Den bedste måde til at 
opnå en jævn hudfarve kræver total afholdenhed 
fra mulige syndere. Konsekvent brug af enlighten 
me pigment lightening serum kan hjælpe.

særlig pleje

”jeg tror skønhed handler om at 
befinde sig godt i sin egen hud.”

aloe vera
deep cleanser
beroligende gel der renser uden 
at fjerne fugt 

grease relief
face tonic
antiseptisk toner der er porer-
sammentrækkende og modvirker 
udbrud 

vitamin plus creme
matterende creme der balancerer 
og regulerer med aloe vera og 
havremel 

on the go cleanser
oplivende ikke-udtørrende rensegel, 
der er fyldt med C-vitamin 

pick me up
face tonic/mist
blid iltende toner der vækker huden 
og minimerer porer 

herbal day creme
SPF 15
beskytter og fugter med solfilter og 
virkningsfulde antioxidanter

apricot cleansing 
lotion
rig og cremet rensecreme der 
plejer

balancing cucumber 
face tonic/mist
toner der beroliger, fornyer og 
blødgør huden

skin insulator creme 
SPF 15 
behagelig creme med solfilter der 
beskytter huden med essentielle 
olier fra frø

hudpleje / hudtilstande

normal/fedtet hud normal/kombineret hud tør/sensitiv hud
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S K R U B
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R E N S E
aloe vera deep cleanser
on the go cleanser
apricot cleansing lotion

R/Ç

R/Ç
R/ÇR/Ç R/Ç R/Ç

grease relief tonic
pick me up tonic
balancing cucumber tonic
african red tea face mist

R/Ç

R/Ç
R/Ç
R/Ç

R/Ç

R/Ç R/Ç

R/Ç

R/Ç

R/Ç

R/Ç

re-start anti-aging serum
enlighten me serum
truth serum
sheer transformation creme
invigorating night gel

Ç
Ç
R
R/Ç
Ç

Ç
R
R/Ç

Ç
R
R/Ç
Ç

Ç

R
R/Ç
Ç

R
R/Ç
Ç

Ç
R
R/Ç
Ç

walnut complexion scrub
new beginning scrub

blue/black berry mask
firm action mask

vitamin plus creme
nurture me creme
express the truth creme
herbal day creme SPF 15
skin insulator creme SPF 15
pure perfection creme

micro/mini peel system

fresh start eye creme
ultimate lift eye gel
visual truth eye creme
purifying eye make-up remover

all purpose aloe vera gel
black currant complexion  oil
skin inhalation therapy I

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt

R/Ç

1 x ugentligt

R
Ç

Ç

R/Ç

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt
2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt

R
R/Ç

R

R/Ç
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R/Ç
Ç

R
Ç

R/Ç
2-3 x ugentligt

efter barbering
R/Ç

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt

R

Ç

1 x ugentligt

R/Ç
Ç

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt

Ç

1 x ugentligt

Ç
R
Ç

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt
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Ç
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1 x ugentligt

R/Ç
Ç
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R/Ç

R/Ç
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Ç
Ç
R
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Ç

2-3 x ugentligt

2-3 x ugentligt

Ç
R

Ç

1 x ugentligt

L Æ B E P L E J E
fresh lips SPF 15 R/Ç R/Ç R/Ç R/Ç R/Ç R/ÇR/Ç

S O L B E S K Y T T E L S E
sun-light w/chamomile SPF 30
sun-light w/green tea SPF 30

R
R

R
R

R
R

R

R/Ç

R/Ç
Ç

2-3 x ugentligt

normal/fedtet hud med 
tendens til urenheder

Oversigt over anbefalet hudpleje jævnfør hudtype

R= dag    Ç= nat

normal/
kombineret hud

tør/
sensitiv hud til mænd anti-age

7-dages
forvandling

pigmenterings-
behandling


