
7316/2021  FEMINA.DK

SKØNHED

FARVE UNDER BRUSEREN
Hvis du vil have indsmøringen 

hurtigt overstået, skal du hoppe 
i bad med St. Tropez ekspress-
selvbruner, der skal bruges på 
våd hud. Vask kroppen, sluk 

vandet, og fordel så et generøst 
lag på kroppen. Gå til værks med 
cirkelbevægelser, og lad det sidde 
tre minutter på den våde hud, før 

det skylles af. Efter badet begynder 
de aktive ingredienser at virke, og  

farven udvikles gradvis. 
Gradual Tan in Shower Lotion,  

St. Tropez, 225 kr. 

GLØD PÅ 20 MINUTTER
Ansigtsserummet fra James  

Read giver en naturlig, varm glød 
i ansigtet på kun 20 minutter! 

Brug et !nt lag på nyrenset hud, 
og lad det virke i 20 minutter – 60 
minutter for en medium glød, 90 

minutter for en dyb farve – skyl af, 
og du står med !n glød i kinderne! 

Ekstra plus er indholdet af  
plejende C- og E-vitamin.  

Glow20, James Read, 250 kr.  

TIL NYBEGYNDEREN
Selvbrunerdråber er som skabt til nybegyndere og alle 
hudtoner, fordi man selv justerer antallet af dråber og 

dermed farvens intensitet. Start ud med 1-3 dråber i 
hånd"aderne, og tilsæt din creme, enten body lotion 

eller ansigtscreme, afhængig af hvor du vil have 
farve, miks og smør ud. Efter 4-8 timer kan man se 

farvens styrke, og man kan derfra skalere op eller 
ned efter ønske. Gløden er diskret, så ingen fare for 

chok. Indeholder 98,8 % naturlige ingredienser og er 
parfumefri. Gradual Tanning Drops, Balance Me, 275 kr. 

Vask altid hænder efter 
påføring af selvbruner for at 
undgå håndflader og finger-

spidser med plamager.  

BRUNE BEN I MORGEN
Sisleys selvbruner dufter let  
pudret og er en mellemting 

imellem en gele og creme – ultra 
let og nem at fordele på hele 

kroppen med hænderne eller en 
selvbruner-handske. Cremen fugter 

samtidig som en body lotion, 
og efter 2-4 timer begynder den 

naturlige glød at melde sig. Gløden 
udvikler sig fuldt ud på 24 timer. 
Selvbruneren er dyr, men næsten 
også umulig at påføre forkert, og 
så er farven så diskret og jævn, at 
den både passer perfekt til hud, 
der ikke har set dagens lys hele 

vinteren, og sommerben, hvis farve 
man gerne vil holde ved lige.  
Self Tanning Hydrating Body  

Skincare, Sisley, 800 kr. 

H VA D ER  
SELV BRU N ER?

Selvbrunere virker ved, at sukkersto!et DHA 

reagerer med aminosyrerne i hudens øverste lag, 

hvor det danner et pigment kaldet melanoidin  
– det, der giver den brune farve. Den proces er 

også det, der giver selvbruner-lugten, så den 

kommer man aldrig helt udenom, selvom nogle 

selvbrunere kan lugte mere end andre.  
Farven fra en selvbruner forsvinder igen, når de 

døde hudceller afstødes af sig selv, eller når man 

bader eller tørrer sig.

 
G ODT AT V IDE

“Der er slet ingen tvivl om, at UV-stråler fra  
sol og solarie er yderst skadelige for vores hud.  
Strålerne giver både rynker, pigmentpletter og 

grov hud, og den øger vores risiko for både hud- 

og modermærkekræft. Selvbruner er et godt og 

uskadeligt alternativ til solbadning og solariedyr-

kelse”, forklarer Maria Luise Obad, speciallæge  
i dermatologi ved Aleris-Hamlet Hospital.

  Ifølge Miljøstyrelsen er DHA ikke kræftfrem-

kaldende og har heller ikke andre kendte skade-

lige virkninger. Den eneste risiko ved at bruge 

selvbruner er, at der som med al anden kosmetik 

kan opstå allergi eller irritation, typisk fra farve- 

eller parfumesto!er eller konservering. Du kan 

nedsætte risikoen for allergi ved at vælge en 

selvbruner uden parfume.


