
Vårda 
huden 

Skönhet PEELING OCH SYRA

Höst och vinter är den bästa tiden att peela huden och numera 
finns det en uppsjö av peelingar för hemmabruk. Men vad ska 
man tänka på när man köper peeling och vilken slags syra pas-
sar bäst för din hud? Vi lät Sara Von Schrenk, hudterapeut på 
Skincity reda ut det. Text: Veronica Larsson Foto: Getty images

Vad är syror bra för?
– Syror används inom hudvård 

för att påskynda cellförnyelse och 
exfoliera bort gamla hudceller. 
Detta kan ge fin effekt på alla typer 
av hudtillstånd så som minskad 
akne, pigmenteringar och rynkor. 
En del syror är även fuktbindande 
vilket är toppen om du önskar en 
mer plumpad och slät hud.   

BHA, glykolsyra, mjölksyra, AHA, 
mandelsyra, salicylsyra etc. Vad är 
vad? 
– Det finns flera olika typer av 

syror på marknaden. Låt oss kika 
på de vanligaste: 

Salicylsyra är det svenska nam-
net för BHA (Beta Hydroxy 
Acid) vilket är en fettlöslig syra 
som har antiinflammatoriska 
egenskaper och är utmärkt att väl-

ja vid hudtillstånd så som finnar, 
plitor och pormaskar.

Mandelsyra, mjölksyra och gly-
kolsyra är olika typer av AHA-sy-
ror i varierande kraftfullhet:  

– Mandelsyra (Mandelic acid) 
är den mildare syran som har en 
större molekyl vilket gör att den 
inte når lika djup ner i huden och 
blir därmed mildare. Perfekt för 
dig med känslig hy eller om du an-
vänder syror första gången.  

– Mjölksyra (Lactic Acid) är sy-
ran med lite mer drag i som fram-
ställs ur sura mjölkprodukter, som 
till exempel ost och yoghurt. Det 
finns även veganska källor till 
mjölksyran så som sockerbetor. 
Surheten är i sig välgörande efter-
som en frisk hud bör vara svagt 

sur. Syran har också fina antibak-
teriella och fuktgivande egenska-
per. Passande för hudtillstånd så 
som förstorade porer, akne, ryn-
kor, och ojämn pigmentering. 

– Glykolsyra (Glycolic Acid) är 
en mycket aktiv syra passande en 
tålig hud då den har den minsta 
molekylen av alla AHA-syror. Det 
innebär att den kan penetrera 
snabbast och bäst. Funktionen i 
hudvård är att minska tillstånd så 
som akne, hyperpigmentering, 
torrhet samt att minska rynkor 
och linjer. 

PHA-syror (Poly Hydroxy Acids) 
är en egen syrafamilj som 
har större molekyler än 
AHA-syrorna, vil-
ket gör att de 

absorberas långsammare ner i 
huden och därmed inte exfolierar 
lika kraftfullt som AHA- och 
BHA-syra. PHA binder även fukt 
till huden samt verkar som anti-
oxidanter. Dessa milda syror är 
utmärkta för alla typer av känsli-
ga och torra hudtillstånd som 
eksem eller rosacea. 

 Finns det några risker? 
 – Syraprodukter är ofta  

fantastiska för att reduce-
ra ovälkomna  
hudtillstånd,  
men i och  
med att 

med peeling & syra

HUDTERAPEUTEN TIPS. 
 Det finns flera olika typer 
av syror och peeling på 
marknaden. Hudterapeu-
ten Sara Von Schrenk gui-
dar dig och tipsar om 
proukter på nästa sida. 

Hudterapeuten Sara Von Schrenk.
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Kika inte för 
mycket på 
vad din 
vän an-

vänder för 
produkter. 

Skönhet PEELING OCH SYRA

huden peelas och den 
nya huden exponeras är 
det jätteviktigt att an-
vända solskydd. Vid an-
vändning av syrapro-
dukter ska solskydd an-
vändas varje morgon, 
även på hösten och vin-
tern. Att lägga tid och 
pengar på en effektiv 
hudvård och sedan hop-
pa över solskyddet är 
som att slänga pengarna 
i sjön.  

Vilka syror/peelingar 
passar bäst för vilken 
hud? Hur ska man tänka 
när man köper en peeling 
för hemmabruk? 
 – Kika inte för myck-

et på vad din vän använ-
der för produkter. Ni 
har troligen inte samma 
hudtyp eller hudtill-
stånd. Se i stället till att 
få en skräddarsydd re-
kommendation av en 
hudterapeut om vad 
som är passande för just 
din hud. Adderar man 
en syraprodukt som inte 
är anpassad för din hud 
kan den göra mer skada 
än nytta.  

Ofta står någon procent 
men vad betyder procen-
ten? 
 – Procenthalten indi-

kerar hur mycket av in-
grediensen som finns i 
produkten men stirra 
dig inte blind på pro-
centen, den säger långt 
ifrån allt. Högst procent 
är inte alltid bäst. Om 
du har en känslig eller 
ovan hud och adderar 
en hög halt syra kan hu-
den i stället slå bakut 
och en reaktion kan 
uppstå. Hur effektiv en 
produkt är utgörs av fle-
ra faktorer så som 
pH-värde och övriga in-
gredienser.  

Dermaceutic, Light 
ceutic, 519 kr/40 ml.
Aktiva ingredienser: 
AHA-syra (glykolsyra 
och fytinsyra).
Passar de med pigmen-
teringar och som vill en 
klarare hud med glow.

 
The Body 
shop, Hima-
layan char-
coal skin cla-
rifying night 
peel, 245 
kr/30 ml.
Aktiva ingre-
dienser:  Py-
ruvicsyra (lik-
nar AHA-syra 
men är milda-
re) och 
BHA-syra (sali-
cylsyra).
Passar de 
med fet och 
kombinerad 
hud. Använd 
över natten.

Skincity, Pore 
minimising 
toner, 289 
kr/200 ml.
Aktiva ingre-
dienser: 
BHA-syra (sali-
cylsyra), niacin-
amid.
Passar de som 
vill ha ett ba-
lanserande 
och porsam-
mandragande 
ansiktsvatten 
som absorbe-
ras lätt av hu-
den.

Estelle&Thild, Su-
perbioadvance 10 
% PHA dual-action 
exfoliant, 499 
kr/50 ml.
Aktiva ingredien-
ser:  PHA-syra, 
AHA-syra (mjölksyra), 
granatäpple-enzymer 
och mikrokristaller 
från kisel. Passar de 
med yttorr hud som 
vill ha mer lyster.

Elemis, Dynamic  
resurfacing peel  
& reset, 995 kr/ 
30 ml.
Aktiva ingredi-
enser: 
AHA-syra 
(mandelsyra 
och fytinsy-
ra). Passar de 
med ålders-
fläckar och 
porer som vill 
ha en klar 
hud med mer 
lyster. An-
vänds i två 
steg, på ena 
sidan av för-
packningen 
finns peeling-
en (fas 1), i 
den andra 
finns en åter-
fuktande gel 
som du an-
vänder efter-
åt (fas 2).

Dr Levy Switzerland,  
Radical3 reboot pro peel, 
999 kr/50 ml.
Aktiva ingredienser: AHA- 
(glykolsyra, mjölksyra) och 
BHA-syra (salicylsyra), enzy-
mer från granatäpple. Pas-
sar de med yttorr hud och 
ojämn hudstruktur. Jämnar 
ut och ger lyster

Skinregimen,  
Glyco-lacto peel  
renewing mask,  
795 kr/50 ml.
Aktiva ingredien-
ser: AHA-syra (glykol-
syra) och PHA-syra 
(Lakto-
bionsyra)
Passar 
de med 
ojämn 
och glå-
mig 
hud, fi-
na linjer 
och ryn-
kor.

Bioline, Primaluce serum renova-
ting booster 20 PHA AHA evolu-
tion, 695 kr/30 ml
Aktiva ingredienser:  AHA-syra (gly-
kol- och mjölksyra) och PHA-syra.
Passar de med tjock, ojämn hud, detta 
serum ska även minska synligheten 
av fina linjer och ärr.

Minskar
fina linjer

Jämnar  

ut huden

Ger  glow!
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