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svar: Serum är den gyllene nyckeln 
till en välmående och balanserad hy. 

Det är alltså den mest effektiva produk
ten i hudvårdsrutinen. Med serumets små 
molekyler når de långt ner i huden. Så man 
kan säga att serumet bygger grunden för 
hudhälsan genom att jobba på djupet med
an krämer i stället håller ihop, vårdar och 
skyddar huden på ytan. Så ett tips om man 
önskar behandla flera hud tillstånd samtidigt 
är att jobba multieffektivt med flera serum 
som man applicerar ovanpå varandra. l

Annica Forsgren är 40 år och 
 utbildad hudterapeut sedan 18 år till-
baka. 2011 grundade hon och hennes 
man Skincity.se – den digitala hud-
vårdskliniken för professionell hudvård 
och makeup.

fråga
hudterapeuten

Mejla och ställ dina  
frågor till Annica:  

mode@aftonbladet.se 
Skriv Annica 
i ämnesraden

Jag får alltid 
röda ärr efter 
finnar och de 
lämnar fula ärr  
i veckor/månader.  
Kan jag påskynda  
läkningen?

svar: Använd en daglig  
exfoliering för att före
bygga nya plitor samt för 
att arbeta aktivt för en mer 
jämn struktur. Applicera 
också ett serum med BHA
syra och azealin syra för att 
aktivt påskynda läkningen.

Många av oss har dessa 
som sina favoriter och de 
fungerar verkligen både 
mot plitor och ärr. l

Dagligt serum att 
applicera under 
kräm: Paula’s choice 
10% Azelaic booster,  
399 kr/30 ml.

Daglig exfoliering: Paula’s 
choice Anti-redness exfolia-
ting solution, 369 kr/118 ml.

Vad är serum och varför  
behöver man det? 

Är dyra produkter 
verkligen bättre  
än billiga?

svar: Hos oss erbjuder vi ett noga 
utvalt sortiment i olika prislägen 
och vi ser ständigt fina resultat oav
sett märke. Man kan alltså få helt 
fantastiska resultat med produkter 
som ligger i en lägre prisklass, 
huvud saken är att produkterna är 
anpassade efter just ens egen hud 
och hudens behov. Men såklart har 
produktframtagning, forskning,  
exklusivare ingredienser, och avan
cerade förpackningar inverkan på 
priset. Likaså om produkterna 
fram ställs i egen fabrik. Mitt tips är 
att alltid ta hjälp av en hud terapeut 
för att bli guidad fram till det som 
passar bäst för just dig. l

Ja. Detta för att man svettas mycket under natten och 
att man utsöndrar slaggprodukter. Har man bråttom 

på morgonen så är ett så kallat cleansing water ett 
bra och härligt tips.
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svar: En krämig mask 
kan man egentligen  
använda hur ofta man  
vill och det går riktig 
bra att sova med den. 
En djuprengörande ler
mask kan du använda 
ett par gånger i veckan. 
Denna typ av mask 
innehåller ofta en lera 
som torkar och blir stel 
efter en stund. Därför 
är det inte att rekom
mendera att sova med 
en sådan mask. l

Jag tar hand om ansiktet riktig bra 
men kroppen har jag lite glömt bort.

svar: Huden på kroppen bör tas hand om 
på samma sätt som i ansiktet. Använd inte 
uttorkande tvål och återfukta alltid huden 
efter dusch. Som till ansiktet finns det olika 
peelingar och närande torr oljor som jobbar 

för olika behov. Här är två tips! l

Kroppspeeling: Exfoliating balm 
från Codage, 429 kr/200 ml. 

Torrolja: Sweet vanilla  
dry oil från The organic 

pharmacy, 499 kr/100 ml. 

Hur ofta kan  
jag använda  
mig av en mask  
och kan jag sova 
med den?

Måste jag ren-
göra huden två 
gånger per dag?

Bör man hålla sig till ett och samma  
hudvårdsmärke eller kan man blanda  
i sin hudvårdsrutin?

svar: Svaret är faktiskt både ja och nej. Det  
är inget som säger att man inte kan använda 
produkter tillsammans från olika märken  
i sin rutin, men det finns vissa ingredienser,  
så som syror, där det kan vara bättre att hålla 
sig till ett och samma märke. Om vi pratar 
om just syrornas effekt på huden beror på 
produktens pHvärde och övriga samman
sättning. Så om man vill vara på den säkra  
sidan för att undvika en reaktion på huden  
så skulle jag rekommendera att hålla sig till 
ett märke. l

4
Hyggee  
All in one  
care clean-
sing water,  
329 kr/300ml. 

Varför kan man bli sämre i huden när 
man börjar med nya produkter?

svar: När man börjar med en ny hudvårds rutin eller lägger 
till någon aktiv produkt behöver huden vänja sig och ta till sig 
av de nya ingredienserna. Den naturliga processen i början  
är att oren heter kommer upp till hudytan för att sedan på sikt 
försvinna. Hudens celler har nämligen en livscykel på 30 dagar 
och för att bygga upp och skapa en balans i huden behöver 
man ge sina nya produkter tid. Allt hänger såklart på utgångs
läget och hudens kondition men resultaten kommer på sikt 
och det gäller att ha tålamod. l

I vilken ålder ska man 
börja med anti-age?

svar: Det är svårt att säga  
en exakt ålder när det är  

dags att börja med mer aktiva 
produkter. Med åren tappar huden  

naturligt sin spänst och linjer kan fram
träda tidigare än andra. Här gäller det  
i stället att se till sitt egna unika behov. 
Min rekommendation är alltid att börja 
med produkter med mycket fukt för  
att motverka torrhetslinjerna. Och att 
dagligen använda UVskydd för att för
hindra solens nedbrytande effekt. l

Instytutum 4D 
hydrating water 

burst cream,  
689 kr, 50 ml. 

Heliocare 
360° mineral 

tolerance  
fluid SPF 50,  

379 kr/50 ml.

Foto: Getty iMAGeS


