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Dehydrert hud og tørr hud – Hva er forskjellen?
by Hilde Christina on 02. Jul, 2013

in Hudpleie

Kanskje noe av det mest forvirrende innen hudtyper og hudtilstander, er dette med dehydrert hud VS tørr
hud. Mange av dere har spurt i det siste, her er derfor en forklaring jeg håper vil kunne være til hjelp.

Dehydrert hud og fuktfattig hud er akkurat det samme, og dette er en hudtilstand huden vår kan ha, mens
tørr hud er en hudtype.  En tørr hudtype vil oppføre seg annerledes enn det dehydrert hud gjør, men de har
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også noen likheter som gjør det vanskelig å skille mellom de to. Det å vite forskjellen er riktignok veldig
viktig, for dersom du bruker produkter som er tilpasset en tørr hudtype uten å ha tørr hud, vil du kunne få
både hudomer og kviser.

Den viktigste forskjellen mellom de to er at dersom du har dehydrert hud mangler huden din vann, mens
om du har tørr hud er det fett huden din mangler. Tørr hud er en hudtype, det vil si at dersom du har tørr
hud vil huden din fortsette å være tørr. Sett bortifra at huden vår kan bli tørrere jo eldre vi blir, er
hudtypen vår noe som vil følge oss hele livet, den vil ikke endres i særlig stor grad. Når det gjelder
hudtilstander er dette helt annerledes, for hudtilstander kan komme og gå. Dehydrert hud er ikke noe som
nødvendigvis er permanent, du kan bedre problemet ved å bruke produkter som tilfører fukt. I Norge er
det riktignok svært vanskelig å unngå fuktfattig hud på grunn av klimaet og de store værforskjellene.

Det som er likt med de to er at huden vår mangler en eller annen form for fukt, men tørr hud kan ikke
kureres slik dehydrert hud kan. Mange tror de har tørr hud fordi huden føles stram eller for liten, men i
mange av tilfellene er det snakk om dehydrert hud, ikke en tørr hudtype. Du kan ha fet hudtype, altså en
hud som ofte føles oljete eller fet, og allikevel føle deg stram i masken f.eks. etter en dusj. Dermed har du
en fet hudtype, og en dehydrert hudtilstand, noe som ofte forvirrer. At man skal føle seg stram i masken
når man har fet hud gir jo egentlig ikke mening, men det er altså snakk om at huden din har overskudd av
fett, men mangel på vann.

Tørr hud har små porer, ofte synes ikke porene på en tørr hud. Dette er den beste indikatoren på om huden
din er tørr eller ikke; Har du en hud med store og tydelige porer er det liten sjanse for at huden din er tørr,
til tross for at du føler at huden din er noen numre for liten. Da har du sansynligvis en fet eller kombinert
hudtype, og dehydrert hud som hudtilstand. Det som gjør det hele vanskelig, er at en dehydrert hud også
kan gi små porer. Dette er ikke noe du hører om så altfor ofte, men min hud er et godt eksempel på dette.
Tidligere, før jeg visste hva fuktfattig hud var, var jeg ekstremt fuktfattig og dette gjorde at du ikke kunne
se porer i huden min i det hele tatt til tross for at jeg hadde litt fet hud i t-sonen. Med andre ord, det at du
har små porer betyr ikke nødvendigvis at huden din er tørr, men har du store porer vil du kunne eliminere
tørr hudtype.

En tørr hudtype vil ofte flasse, det er sjeldnere med en fuktfattig hud. Allikevel, noen med dehydrert hud
vil også kunne oppleve flassing, så det er vanskeligere å vurdere hva som er tilfellet kun ved å se på
hvorvidt huden din flasser eller ikke. Fuktfattig hud vil ofte få det jeg kaller “gladpack-utseende”. Det ser
slik ut:

https://web.archive.org/web/20151128075528/http://www.hildechristina.com/komedonersvarte-prikker-%E2%80%93-tips-og-triks


Om du dytter litt på huden din og du ser noe som kan likne på dette har du veldig sansynlig dehydrert hud.
En tørr hud vil som regel se mer støvete ut, de med tørr hud kan også iblant ha en hud som ser litt grå og
gusten ut. Husk også at en tørr hud kjennetegnes ved at huden din virker tynn og skjør, mens fuktfattig
hud gjerne kan se grovere ut fordi man jo kan være fuktfattig samtidig som man har en fet (og da også
ofte grov) hudtype.

Blir du ikke klok på om du er tørr eller dehydrert, vil mitt beste tips være å be om prøver på
hudpleieprodukter for å se hva huden din liker best. Om du har en hudpleiesalong som selger Decléor i
nærheten, gå innom og be om prøver på Decléor Hydra Floral Multi Protection Rich Cream og Decléor
NutriDivine Nutriboost Soft Cream. Førstnevnte er en krem for dehydrert hud, mens sistnevnte er en krem
for en tørr hudtype. Dersom du merker bedring ved bruk av Hydra Floral er du høyst sansynlig fuktfattig,
mens dersom du merker bedring ved bruk av Nutridivine, har du mest sansynlig en tørr hudtype. Dersom
jeg bruker produkter for en tørr hudtype forblir jeg stram i masken, noe som er et klart tegn på at min hud
mangler vann, ikke fett. Å be om en hudanalyse i en hudpleiesalong kan også hjelpe, men det er ikke
alltid de vil gi deg riktig svar heller. Jeg ble fortalt at huden min har en tørr hudtype, jeg har også blitt
fortalt at jeg har fet hud over hele ansiktet, ingen av dem stemmer. Snakk derfor gjerne med mer enn én
hudpleier om du er usikker.

Om du har spørsmål, spør gjerne i kommentarfeltet!

Tagged as: 40+, For de yngre, hudpleie for dummies, Tips og artikler
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kan man ha dehydrert hud på kroppen

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:13

Ja, det kan man absolutt!

Reply

 elin July 2, 2013 at 19:55

jeg har hud med store porer så da er sjansene mindre for at jeg har tørr hud. men jeg er visst
dehydrert

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:14

Helt korrekt :)

Reply

 Stine July 2, 2013 at 19:59

Dette var veldig oppklarende! Takk! Leggene og underarmene mine ser ut AKKURAT som på
bildet. Særlig tydelig vises det når jeg har brukt selvbruning. Da får jeg starte jakten på en
bodylotion for fuktfattig hud. :)

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 11:44

Body lotion direkte rettet mot fuktfattig hud finnes dessverre ikke, men kroppsoljer synes jeg
fungerer supert til nettopp det. :)

Reply

 Stine July 3, 2013 at 13:59

Aha, ok. Men det burde det gjøre! :) Takk for tips om kroppsolje, mener du f.eks slik
som Decleor Aromessence Excellence Youth Activator Body Serum? Som et
supplement under bodylotion?

Reply
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 Hilde Christina July 3, 2013 at 14:18

Den har jeg ikke testet eller hørt erfaringer om så jeg tør ikke å si om den er god,
men det er flere kroppsoljer som er gode på dehydrert hud. Disse tre liker jeg
godt:

http://www.hildechristina.com/emerginc-coconut-argan-body-oil
http://www.hildechristina.com/manedens-produkt-mars12
http://www.hildechristina.com/como-shambhala-new-skin-body-oil-omtale

Disse bruker jeg gjerne alene når huden min ikke er helt knusk, de er også fine
brukt under body lotion som et ekstra fuktboost. :)

Reply

 Stine July 3, 2013 at 14:36

Ok. Kjempeflott. Tusen takk! :)

Reply

 Marte Forsberg July 2, 2013 at 20:03

Da vet vi det.. for min hud er støvete og bare trist :<

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 11:43

:(

Reply

 Anita July 2, 2013 at 20:17

Det er du som lärte meg om dehydrert hudtilstand og det er nok 99,9%sikkert at jeg har det :) Store
porer og stram i maska etter dusjen kan jeg skrive under på!

Reply

 Ina July 2, 2013 at 20:44

Så flott innlegg! :) Virker oppklarende for meg, selv om det kan virke vanskelig å skulle skille dem.
Ha en fin kveld!

Reply
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 Hilde Christina July 3, 2013 at 11:39

Like så :)

Reply

 Anonymous July 2, 2013 at 21:31

Hei! Jeg er 99% sikker på at jeg har kombinert/fet og fuktfattig hud. Har fet hud for det meste i T-
sonen. Sliter litt med akne, og det er for det meste i pannen og nevover langs tinningen. Har du
noen tips til hvilke produkter jeg kan bruke? (tenker mest på rens, skrubb, dagkrem og
mineralfoundation) Evnetuelt noen tips til hva jeg bør gjøre/ikke gjøre? :-)

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 11:40

Les litt rundt i bloggen min så vil du kunne finne omtale av mange gode produkter. :) Og ikke
vær anonym er du snill, jeg er litt allergisk mot anonyme kommentarer.

Reply

 Iselin July 3, 2013 at 21:42

Okei, da skal jeg lese litt rundt i bloggen! Sorry, har ikke skrevet kommentar fra pc her
før, bruker vanligvis mobil. Navnet pleier å bli lagret på mobilen, så det tenkte jeg rett
og slett ikke over denne gangen.. :)

Reply

 Camilla July 2, 2013 at 21:33

Kan hudtypen endre seg med alder? Jeg har alltid trodd at jeg har tørr hud, og har jo heller aldri hatt
kviser bortsett fra en og annen ved mensen. Men med alderen har huden blitt strammere og nå er det
ingen kremer som hjelper. Føles stram og vann kan iallefall ikke i nærheten av huden, da blir jeg
stram og rødflammete. Og nå har jeg i en alder av 33 år plutselig begynnt å få kviser. Ikke altfor
mange heldigvis. Men alikevel. Kan hudtypen min ha endret seg fra tørr til normal/kombinert som
er fuktfattig?

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 11:43

Noen sier nei, hudtypen din er konstant livet igjennom. Jeg mener at man kan utvikle en tørr
hudtype når man blir eldre, men å gå fra tørr hudtype til fet hudtype er ikke mulig. Huden vår
kan riktignok være forvirrende og lure oss i litt i situasjoner hvor man f.eks. bruker spesielle
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typer medisiner, kurer mot akne, under og etter graviditet og ved store livsstilsendringer.

Er du sikker på at du hadde tørr hud tidligere, og at det ikke var snakk om fuktfattighet? Det
er nok ikke sansynlig at hudtypen din har endret seg fra tørr til kombinert.

Reply

 Camilla July 3, 2013 at 11:59

Kan nok hende jeg har hatt normal hud som har vært fuktfattig og bare blitt verre ja:-)
bare så frustrerende å plutselig få kviser når jeg aldri har hatt det før.

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 14:11

Det forstår jeg veldig godt! :) Akne er riktignok en hudsykdom som kan blusse
opp helt plutselig, så det virker mer sansynlig at du har vært fuktfattig hele veien.

Reply

 Camilla July 3, 2013 at 15:12

Kan det da være at huden min har blitt verre både med fuktfattighet og
kviser fordi jeg har brukt produkter for tørr hud? Burde jeg da kanskje
prøve meg på produkter for normal hud, og eventuelt et serum for
fuktfattig? Bare stopp meg hvis jeg spør for mye her nå altså;-) Er bare
greit å høre med noen som faktisk har peil om jeg er helt på bærtur eller
ikke:-)

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:23

Det er absolutt mulig, ja. Produkter for tørr hud vil gi kviser om du
ikke har tørr hud, så gå for produkter for normal-kombinert hud.
F.eks. rens, dag- og nattkrem for normal hud, og serum for fuktfattig
hud. Gjerne også en god peeling, fuktmaske (Decléor sin er den
beste jeg kjenner til, og jeg har testet mange:
http://www.hildechristina.com/review-decleor-hydra-floral-mask),
og en rensende maske du kan bruke lokalt der du får urenheter. Det
finnes mange gode, min favoritt per nå er emerginC Scientific
Organics detox mask, denne renser veldig godt uten å tørke ut eller
virke røff. Clearing Complex masque fra md formulations er også
veldig god, men noe mer aktiv.

Håper det hjelper! Og ingen fare, spør i vei! :)

Reply
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 Camilla July 5, 2013 at 13:52

Tusen takk for all hjelp:-)

Reply

 Maria U July 2, 2013 at 21:53

Veldig interessant innlegg! :) Jeg har fet hun som til tider er uren og dehydrert, lærer masse nyttg
om meg selv på bloggen din. Før jeg leste her turde jeg nesten ikke bruke fuktighetskrem, og
skrubbet huden med grove korn… helt tullete for min hud. Stå på:)

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 11:39

Det er veldig mange som tenker slik du gjør, for det virker jo overhodet ikke naturlig å påføre
fukt til en hud som allerede virker som den har for mye av det, jeg har vært der jeg også! :)

Reply

 Llinda July 3, 2013 at 11:33

Hvis man i utgangspunktet har fet og dehydrert hud, og bruker medisiner mot akne som gir sår,
støvete og “oppsprukken” hud- skal man bruke produkter for tørr eller dehydrert hud da? Huden er
ikke bare stram, men tydelig knusk tørr på overflaten.

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 11:37

Jeg skal skrive et eget innlegg om hudpleie når man går på medisiner for akne, for dette er
veldig tricky. Mitt beste råd til være å virkelig pøse på med fukt i form av vann, bruk, gjerne
et tykt lag med fuktmaske hver dag. Om det ikke gir bedring ville jeg startet med en krem
som både gir fett og fukt, og deretter vurdert og justert underveis. Igjen, det er veldig
vanskelig å velge produkter til en slik hud fordi for mye fett kan gi urenheter, som man jo tar
medisiner for å unngå.

Reply

 Anne July 3, 2013 at 12:18

Jeg har vært i den situasjonen nylig når jeg tok roaccutan, og for meg fungerte det som hilde
christina sier å bruke mye fukt! Men så supplerte jeg med litt fett når jeg var ekstra tørr, for
det gikk i perioder for meg.
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Hydra floral krem om dagen (med neroli essens under om jeg var tørr), og på natten brukte
jeg hydra floral maske om jeg ikke var særlig tørr, og night balmen for sensitiv hud (rose
d’orient) når jeg var tørr.

Og for tørre lepper er det ikke noe som hjelper som prolip (fås på apotek) påsmurt jevnlig
gjennom hele dagen. Drittingredienser og ikke noe jeg bruker ellers, men den hjalp virkelig
mens det sto på. Den måtte jeg på leppepomade-rehab etter å ha brukt, dvs jeg måtte bytte
gradvis over til eos for ikke å bli knusktørr igjen =) Håper det hjelper litt =)

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 14:12

Har du testet Neroli balmen til Decléor også? Ble nysgjerrig siden Neroli balmen gir
mer fukt enn Rose D’orient gjør, valgte du den fordi du opplevde rød og irritert hud i
tillegg?

Reply

 Anne July 4, 2013 at 00:18

Jeg brukte rose d’orient fordi jeg fikk endel gratis prøver på den, så neroli ville
sikkert fungert bra den også =) Men huden ble jo litt sår og irritert, og jeg synes
rose balmen hjalp på det. Jeg har brukt neroli tidligere og ikke sett like god effekt
av den på meg når det gjelder sårhet, selv om det er vanskelig å sammenlikne når
jeg ikke brukte begge balmene under behandlingen. Og så er det vel veldig
individuelt hva huden liker av decleors ingredienser- min trivdes for eksempel
mye bedre med den gamle versjonen av cleansing water enn den nye, uvisst
hvorfor =)

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:33

Aha, takk for svar :) Min hud likte også den gamle versjonen best
dessverre. Huden min tolererte den nye versjonen helt fint i begynnelsen,
men nå har jeg begynt å reagere på den ved å få såre øyne. Utrolig synd!

Reply

 Katrine July 3, 2013 at 12:33

Tuusen takk for supert innlegg! Håper du har hatt en fin nesten-ferie :-)
Fortsatt god sommer!

Reply
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 Hilde Christina July 3, 2013 at 14:10

Takk! Like måte :)

Reply

 Linda July 3, 2013 at 12:39

Jeg har alltid trodd at jeg har hatt tørr hud, og fått mer og mer uren samt vond hud de siste årene. Til
slutt ble jeg så frustrert og lei, at jeg bestemte meg for å bytte absolutt alt av hudpleie. Noe måtte
være feil! Jeg leste mange av omtalene du har skrevet og om hudtilstander. Ut i fra det du beskrev
så virket det som om jeg hadde ganske lik hudtype som deg. Jeg har jo faktisk ikke tørr hud, men
kombinert, dehydrert og litt sensitiv. Jeg har prøvd meg fram med forskjellige produkter du har
anbefalt, og endelig er jeg kvitt store vonde kviser og lukkede hudormer. Hvis ikke det hadde vært
for websiden din, dine anbefalinger og omtaler hadde jeg nok famlet rundt i blinde enda. Så jeg vil
bare si tusen, tusen takk! :-D

Reply

 Hilde Christina July 3, 2013 at 14:13

Så bra, tusen takk for tilliten! :)

Reply

 Lene E July 3, 2013 at 15:24

Kjenner meg igjen i noen punkter fra både tørr hud og dehydrert hud, og andre punkter kjenner jeg
meg ikke igjen i. Har alltid fått høre at jeg har tørr hud, fra hudpleier til hudpleier, men selv tror jeg
at jeg har dehydrert hud da jeg er fet i tillegg og Decléor NutriDivine Nutriboost Soft Cream har
ikke hjulpet meg med annet enn blant annet å gi meg stramhet og mer urenheter. Har sendt
bestilling på hudpleieprogram fra deg, så sitter egentlig bare og venter på tilbakemelding der, så jeg
vet hvilken retning jeg skal gå, for har blitt så usikker da hudpleierne jeg har vært hos sier den er
tørr. En av dem burde vel ha sett at den var dehydrert og ikke tørr?

Kan man forresten ha en hudtype i ansiktet og en annen på kroppen? Eller er hudtype generelt bare
for ansikt?

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:29

Hudtype er noe for ansikt, det er ikke slik at du har en typisk hudtype på kroppen. Det er
enormt mange hudpleiere som tar feil og blander tørr og dehydrert så det er ikke umulig at de
du har snakket med har misforstått eller tatt feil. Reaksjonen du nevner med Decléors krem
for tørr hud er typisk for en fuktfattig hud, jeg opplever eksakt det samme som du beskriver.
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Sender deg svar på bestillingen din i løpet av helgen!

Reply

 iselin July 3, 2013 at 19:21

Hei.
Jeg har dehydrert hud som er fet og sliter veldig med acne og store porer. Har fått anbefslinger av
produkter fra deg tidligere, noe som ikke traff helt med huden min. Burde jeg prøve det du selger
når jeg sliter så med acne? Vet du ikke gir anbefalinger :)

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:30

Jeg forsto ikke helt spørsmålet ditt. Prøve et jeg selger? Hva mener du her?

Reply

 iselin July 5, 2013 at 14:28

Fruktsyrebehandlingen? :) Beklager at jeg var utydelig.

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 17:24

Aha! Jeg anbefaler ofte pensling som et ekstra boost om du ikke får de
resultatene du ønsker kun ved bruk av hjemmeprodukter. Du kan gjerne sende
meg en mail på hilde.christina@yahoo.com og legge ved hva du bruker per nå,
og hvordan huden din oppfører seg, så kan jeg gjerne gi min vurdering på om det
er noe i rutinen din du burde endre, og om pensling er noe jeg kan anbefale deg.
:)

Reply

 iselin July 5, 2013 at 17:55

Da har jeg sendt deg en mail. :)

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 18:39

Supert! Skal få svart deg i løpet av helgen :)
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Reply

 iselin July 11, 2013 at 23:57

Hei.
har ikke hørt noe fra deg enda. :)

Reply

 Hilde Christina July 14, 2013 at 10:02

Jeg får enormt mye mail og jeg er syk, så jeg har ikke
mulighet til å svare innen 6 dager dessverre. Jeg er
veldig liten fan av mas, så fint om du ikke maser.

Reply

 lene July 3, 2013 at 22:09

Så bra innlegg!=) Dette er noe man virkelig ikke tenker over, har ikke hørt om noe annet en tørr
hud, fet, kombinert og sensitiv hud. Aldri hørt om hudtilstander før.
Jeg tror jeg har kombinert hud, fet t sone, hake, nese men ellers fuktfattig i skinn. Jeg bruker hydra
floral light kremen fra decleor. Synes den er veldig fin. Utifra det jeg skjønner og forstår he he=)

Har masse hudormer på nesen og noen bittesmå i skinn innimellom. Men selv om man bruker
riktige produkter så blir man vel aldri kvitt hudormer? Har nesten ikke kviser så det er ikke noe
problem, kommer en innimellom.

Står det på hudkremer til ansiktet om det er for tørr hud eller fuktfattig? Blir jo vanskelig og velge
riktig hvis det ikke står på kremene… hmm

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:31

Hudormer er tricky, mitt beste tips for hudormer er utklemming faktisk, det er det eneste jeg
synes fungerer 100%.

Det står som regel ikke på kremene hvorvidt de er for tørr eller dehydrert hud, jeg skal skrive
innlegg om dette som publiseres på søndag! Flere har spurt, og dette er veldig forvirrende,
forhåpentligvis vil innlegget hjelpe.

Reply

 Marie July 4, 2013 at 01:36

Hei!
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Hva gjør man dersom man har prøvd alt og ingenting fungerer? Lei av å kaste penger ut av
vinduet…

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 14:04

Det kommer an på hva du legger i “alt”. Hva slags hudtype har du og hva har du testet så
langt?

Reply

 Marie July 5, 2013 at 15:00

Har testet mye innen MD, Decleor, REN og Dermalogica. Bruker pr. dags dato
følgende produkter:

– Hydra Floral multi protection light creme
– Aroma Cleanse Soothing micellar water
– MD face & body scrub
– MD Continuous renewal serum
– Hydra Floral multi-protection mask
– Decleor aroma night essential balm
– Dermalogica Spesial Cleansing Gel (Rens for dager jeg har på mer sminke).

Sitter allikevel igjen med mye kviser generelt overalt i ansikt, og mye hvite hudormer i
kjeveparti. Har også en del kviser på brystparti og rygg. Lei av å bruke så mye energi
og penger på hud, som aldri ser ut til å bli bedre. Har hatt perfekt hud så lenge jeg kan
huske, men i september 2012 begynte ting virkelig å endre seg. Siden har jeg altså slitt
med disse tingene jeg har beskrevet over. Hudtypen min er kombinert, og fuktfattig.

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 17:22

Hmm, så ulike produkter fra tre ulike merker er “alt”? :) Hvor lenge har du brukt
den rutinen du bruker per nå? Og hvor gammel er du?

Reply

 Anonymous July 5, 2013 at 17:27

Har brukt mye billigere produkter og, fra serier som Biotherm og Clinique.
Rutinen jeg bruker nå har jeg holdt på med i ca. 3 mnd. Jeg er 20 :)

Reply
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 Hilde Christina July 5, 2013 at 18:43

Har du ikke merket noen bedring på de 3 månedene? Jeg pleier å
anbefale å bruke nye produkter i 2-6 måneder før man går over på
noe annet, deu bør ha merket en endring innen nå dersom dette var
de riktige produktene for deg. Det er vanskelig å si om de
produktene du bruker er riktige for deg uten å vite mer, du kan
gjerne sende meg mail med en grundig beskrivelse av huden din,
alderen din, og en liste over produktene du bruker nå, og alt du har
testet tidligere, så kan jeg forsøke å se om det er noe jeg ville endret.
:) Mailadressen min er hilde.christina@yahoo.com.

Reply

 Anonymous July 6, 2013 at 01:29

Har sendt deg en mail :)

Reply

 Inger-Lise July 4, 2013 at 11:16

Veldig bra innlegg :)
Har vært til flere forskjellige hudpleier, og har hørt flere ganger at jeg har tørr hudtype. Den ene av
de sa at jeg hadde tørr hudtype, og trengte fuktighet i form av vann.. Rart at det er så mange som
ikke kan jobben sin. Jeg har prøvd futighetskrem fra matis for tørr hud, men føler meg likevel tørr i
huden. Da har jeg kanskje fuktfattig hud da.. Av alle ansiktskremer jeg har brukt, liker jeg decleor
moisturising emulsion best. Nå er jeg snart 30 år, så vil gjerne prøve å forebygge rynker litt (selv
om de har begynt å komme.)

Vet ikke om du svarer på slike spørsmål, men kan man få raskere rynker hvis man bruker
foundation hver dag? Jeg føler meg tørr i huden etter jeg har påført foundation, selv om jeg har
prøvd mange jeg har hørt er bra, everyday minerals, lucy minerals +++ Jeg dytter litt moisturising
emulsion over når jeg har sminket meg og da føles det bedre. Kan rynkene likevel komme raskere
pga foundationen?

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 14:16

Huffda. Det er kanskje slemt av meg å si det, men det er mange som utdanner seg til
hudpleiere fordi det er et typisk girly yrke, og det er mange av dem som ikke kan det de burde
kunne etter endt utdannelse – Dessverre! Det er veldig typisk at man føler seg stram i masken
når man bruker krem for tørr hud, det er et klart tegn på at du har fuktfattig hud. Om du vil
forebygge aldring samtidig som du tilfører fukt i form av vann, prøv emerginC Phytocell
serum og krem, disse bruker jeg selv og de er veldig gode på min fuktfattige hud, i tillegg til
at de aktivt forebygger aldring. Her er omtale jeg har skrevet:
http://www.hildechristina.com/emerginc-scientific-organics-phytocell-serum-og-
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fuktighetskrem-favoritter

Nei, du kan ikke få raskere rynker av å bruk foundation, dette er en myte. Linjer og rynker
kan synes bedre etter påføring av foundation, men å gi rynker er ikke en foundation i stand
til. Har du prøvd original glow fra everyday minerals? Den og Mineral Hygienics er de beste
jeg kjenner til for fuktfattig og tørr hud. Et annet tips er å bruke fuktspray over, det hjelper
veldig på tørre flekker som kan oppstå etter påføring av mineralmakeup. Dermalogica
Hydrating Mist og Jane Iredale D2O Hydration Spray er mine to favoritter, omtaler kan du
finne her:
http://www.hildechristina.com/fuktspray-jane-iredale-melvita
http://www.hildechristina.com/review-dermalogica-agesmart-antioxidant-hydramist

Dermalogica’s alternativ er fra AgeSmart serien deres, med andre ord forebygger den aldring
i tillegg til å gi fukt.

Reply

 Beate July 4, 2013 at 19:50

Utrolig godt forklart! Jeg har til tider veldig fuktfattig hud, men hvordan vet man hvilke produkter
som er for dette? Kan ikke huske å ha sett egne produkter for fuktfattig hud….? Nå bruker jeg
Hydra Floral multi-protection 24hr moisture activator rich creme, Aroma Night Angelique balm,
Aromessence Angelique serum og Hydra Floral moisturising mask. Høres det fornuftig ut? :)

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 13:03

Veldig, veldig godt spørsmål! Lager et innlegg/guide om dette, publiseres på søndag. :)

Reply

 Inger-Lise July 5, 2013 at 15:04

Tusen takk for svar :)
Har ikke prøvd original glo, finner den ikke på siden til everyday minerals heller.. Typisk hvis de
har sluttet med den da.
De produktene du anbefalte skulle jeg gjerne prøvd. Skulle gått ann å få prøver på de, siden de var
så dyre.

Reply

 Hilde Christina July 5, 2013 at 17:21

Aff, da har de sikkert sluttet med den formulaen. Everyday Minerals har virkelig gått
nedenom og hjem de siste årene! :(

Reply
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 Stine July 8, 2013 at 01:25

Lærerikt å lese dette! :) Jeg har sånn hud på leggene som på bildet. Men ellers på kroppen er jeg
flassete og tørr. Jeg har prøvd produkter hele livet, men er et evig prosjekt føler jeg. Jeg er blitt
bevisst på både ingredienser og dyretesting det siste året også, men er mye naturlig jeg reagerer på
også.

Reply

 Maria July 11, 2013 at 17:12

Hei, jeg lurer på hvorfor oljer hjelper på dehydrert hud når olje jo er fett?

Reply

 Hilde Christina July 14, 2013 at 10:11

Ikke alle oljer er fett. :) Det kommer helt an på oljen du går for.

Reply

 Oline July 13, 2013 at 02:58

Kan man ha dehydrert og tørr hud? Og går det ann å ha fler hudtilstander? Mulig dette er dumme
spørsmål men..

Reply

 Hilde Christina July 14, 2013 at 09:50

Ja, absolutt! Du kan ikke ha mer enn én hudtype, men flere hudtilstander :)

Reply

 Stine July 14, 2013 at 13:10

Vil det si at man kan ha forskjellig hudtype på kropp og i ansikt, og også forskjellig hudtilstand?
Jeg har typisk kombinert hud med veldig fet t-sone og “grov” hud med store porer rundt nesa og
innerst på kinnet, samt veldig sensitiv hud i ansiktet. Om vinteren kan jeg lett få fuktfattig hud i
ansiktet også, men merker ikke noe til det om sommeren.
Mens jeg på kroppen om vinteren er typisk dehydrert som bildet over viser, er jeg om sommeren
ekstremt tørr, spesielt huden på leggene som støver/flasser noe forferdelig. Har til gode å finne en
bodylotion som fungerer riktig på dette. Og de kroppsoljene jeg har forsøkt til nå har alle gitt meg
eksem.

Reply
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 Hilde Christina August 28, 2013 at 07:09

Ja absolutt, hudtype på kropp er riktignok ikke like tydelig eller åpenbart (klarer ikke å finne
et godt ord i farten) som huden i ansiktet.

Reply

 Anja B July 14, 2013 at 15:15

Tusen takk for dette innlegget! Jeg har slitt med å finne ut av om jeg har tørr eller dehydrert hud, og
har lenge holdt en knapp på kombinert hudtype og dehydrert hud. Huden min er sjelden tørr eller
stram om sommeren (bortsett fra hvis jeg har mye vann på, noe den hater), men reagerer med å bli
fryktelig tørr med en gang kuldegradene kommer. Kan du si noe generelt om hvorvidt det er tørr
eller dehydrert hud som reagerer mest på kaldt vær? Har skjønt at mange sliter med hunden blir
tørrere om vinteren

Reply

 Hilde Christina August 28, 2013 at 07:06

Det er såpass individuelt at det er vanskelig å gi et godt svar. Stort sett vil alle hudtyper slite i
kaldt vær, men fetere hudtyper vil klare seg bedre enn normal, tørr og kombinert hud. Jeg vil
si at alle de med fuktmangel, om det så er snakk om fett eller fukt, vil slite like mye når
kuldegradene dukker opp. De aller fleste vil merke en forskjell, jeg tror ikke jeg har møtt så
altfor mange som ikke merker noen endring.

Reply

 Stine81 October 4, 2013 at 23:29

Hei, Fant bloggen din for noen dager siden og WOOP WOOP tror du har hjulpet meg mere med
dette innlegget enn noen andre( hudpleiere, youtubers, blogger) har klart. Har det siste året vært på
søken etter den rette labelen for min hud. Har alltid trodd at jeg har hatt tørrhud( har brukt
produkter mot det), men så fikk jeg konstatert senestivhud av flere hudpleiere, så fikk jeg plutselig
masse kviser for ca 2 år siden, og da var min forvirring komplett. Men etter å ha lest dette kan det jo
hende at jeg faktisk har kombinert, dehydrert og sensetiv hud. Skal sette meg ned imorgen og lese
alt jeg kommer over på bloggen din som kan bekrefte om det er det jeg har. For det kan jo virke
som mange hud pleiere fan ikke har peiling, så skal jeg få orden på huden min må jeg gjøre det selv
med litt “hjelp” fra deg. Tusen takk Hilde Christina :-*

Reply

 Hilde Christina October 5, 2013 at 06:55

Hei!

Takk for koselig kommentar. :) Det er en kjent forvirring innen hudpleiejungelen, den første
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hudpleieren jeg var hos mente også at jeg hadde tørr hud, noe som jo overhodet ikke stemte.
Håper du finner frem i jungelen av innlegg! Hvis ikke svarer jeg på spørsmål i
kommentarfeltet og kan hjelpe til med linker dersom det er noe du leter etter som du ikke
finner.

God helg!

Reply

 Katrine May 9, 2014 at 12:21

Hei. Så utrolig bra side! Wow, her kommer jeg nok til å tilbringe en god del tid fremover!:) Jeg har
aldri helt klart å bli klok på om jeg har tørr og/eller fuktfattig hud. Har hørt begge deler fra
hudpleiere, og prøvd alle slags produkter. Ut fra det jeg forstår, skal man bruke forskjellige
produkter om man har tørr eller fuktfattig hud, så hva gjør man om man har denne kombinasjonen?
Pr. nå bruker jeg Cliniques Intense Moisture Surge, og er veldig godt fornøyd, spesielt nå på våren.
Men jeg kjenner meg godt/best igjen i alle beskrivelser på tørr hud (støver, flasser, rynkete), så det
er nok liten tvil om at hudtypen min er tørr. Hvordan kan man vite hvilke og evnt når man bør bruke
hvilke produkter?

Håper på svar:D På forhånd takk!:)

Reply

 Hilde Christina June 10, 2014 at 06:25

Hei og takk for koselig kommentar! :) Clinique er ikke et godt merke, det burde du styre unna
sammen med alle merkene som fåes på KICKS. Jeg har skrevet en rekke innlegg om
produkter både for tørr hud og dehydrert hud, om du søker og leser litt rundt vil du finne mye
nyttig lesestoff. Du skriver at du har testet alle slags produkter, har du testet emerginC? Test
dette merket så vil du kanskje oppdage en stor forskjell! Produktvalg er vanskelig, det beste
er å lese seg opp på produkter og teste fra ulike merker, du kan også be en hudpleier i salong
eller meg om hjelp. Hudpleie er en jungel som er vanskelig å finne frem i, men en person med
hudpleieutdannelse vil kunne hjelpe deg på vei. Den individuelle veiledningen jeg gir, gir jeg
ikke gratis, men jeg tilbyr hudpleieprogram her: http://hildechristina.com/hudpleieprogram

Har du tid og anledning kan du riktignok lese deg frem til gode produkter, denne nettsiden
inneholder enormt mange av dem!:)

Les gjerne også dette innlegget: http://www.hildechristina.com/dehydrert-hud-og-torr-hud-2

Reply

 Sigrid January 16, 2015 at 18:20

Hei! Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest dette innlegget den siste uken – og hele “For
dummies” generelt. Disse sidene er virkelig supre! Jeg fulgte imidlertid tipset og gikk til hudpleier.

Hun sa jeg hadde en vanskelig hud og var innom alle disse ordende; fet, sensitiv, tørr, kombinasjon,
dehydrert. Til slutt endte hun på at jeg hadde “tørr til kombinasjon”, men var tydelig på at jeg
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trengte fukt og ikke fett. Mener hun da tørr som i dehydrert, tror du? Jeg spurte om jeg hadde
dehydrert hud, og da tenkte hun seg om før hun sa “ja, det kan man si – du er jo tørr”. Hun sa jeg
hadde store porer, så jeg tror da virkelig hun må ha ment dehydrert..?

Samtidig mente hun at jeg hadde et slags “lag” med fet hud over, og tørr/sensitiv hud under. Dette
synes jeg hørtes veldig mystisk ut. Gir det noe mening for deg? Hun anbefalte rens til fet hud, og
fuktighetskrem til tørr/sensitiv hud, i tillegg til at hun understrekte viktigheten av serum.

Reply

 Astrid June 19, 2015 at 15:34

Jeg lurer på hva dine tanker rundt hyaluronsyre er, og da kombinert med tørr hud? Er det noe poeng
i å bruke hyaluronsyre når jeg mer eller mindre kun har tørr hud? Jeg driver også med kjemisk
eksfoliering av huden, og er det da riktig å si at jeg dehydrerer huden min, slik at jeg da har både
tørr hud og dehydrert hud, og dermed kan hyaluronsyre være greit for meg?
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Jeg trenger en testperson! Jeg har fått foundationen Clinique Continuous Coverage foundation I fargen
Ivory Glow... https://t.co/igOIvpVSFO - 3 weeks ago

Hei alle sammen og takk for alle god-bedring meldinger jeg har fått av dere den siste måneden! � Jeg har
vært... https://t.co/Xf6KXWxbPT - 3 weeks ago

Hei alle sammen! Som dere kanskje vet, jeg har hatt en kronisk autoimmun sykdom i snart tre år nå og
derfor har... http://t.co/Tmvoafho8H - 2 months ago
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