
18

Mist-formlerne stormer frem som det 
perfekte match til den moderne forbru-
ger, der lægger vægt på enkelhed kom-
bineret med effektivitet - og nydelse. 

En mist er både et fundamentalt hudplejeprodukt og et prak-
tisk lag-på-lag-produkt. En lang række lanceringer betyder, 
at mist-formlerne er ved at bygge sig op til en hel kategori 
for sig selv, der folder sig ud for øjnene af alle traditionalister, 
der ellers har tænkt i hudpleje som creme, serum eller lotion.

Ikke så mærkeligt at de er blevet meget populære. De er 
nemme at bruge – og samtidig en forfriskende nydelse.

De fleste vil nok umiddelbart forbinde mists med fugt – og 
ingen tvivl om, at det er her, de har deres oprindelse. Vi kan 
tænke mineralsk/termalsk kildevand, uanset om det kommer 
fra fx Evian, Avène, La Roche-Posay eller Vichy.

Skin tonic’en er i vidt omfang blevet erstattet af, hvad 
man kan kalde næste trin på mist’ens udvikling: det meget 
populære blomstervand - restprodukter fra dampdestillation, 
måske, men derfor ikke mindre skønne og rige på velgøren-
de indholdsstoffer.

Men det lige at kunne snuppe en beholder og med et enkelt 
tryk ”miste” ansigtet er så oplagt at brede ud til andre områder, 
at vi i dag også ser egentlige hudplejeprodukter i mist-form.
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EN MERE HOLDBAR
MAKEUP
Estée Lauder Set & Refresh Perfecting Makeup Mist med 
elektrolytter og koffein tænder for udstrålingen og be varer en 
frisk makeup dagen igennem.

Balance Me Skin Bright Plumping Mist strammer porerne 
op og giver udstråling samtidig med at fiksere makeuppen. I 
det hele taget en pick-me-up, der kan bruges efter behov. Med 
bl.a. hyaluronsyre, ekstrakter af kamille, bergamot og ananas 
samt spikenard-olie.

Urban Decay Makeup Setting Sprays får makeup’en til at 
holde lige så længe, som du gør. Tre varianter: All Nighter giver 
16 timers holdbarhed, De-Slick bevarer den smukt matte ud-
stråling, mens Chill køler huden og får makeuppen til at holde 
de første 12 timer.

Jane Iredale Love Hydration Sprays fikserer mineralsk make-
up. Balance afbalancerer talgproduktion og pH-værdi. D2O 
fugter. Pommisst tilfører granatæble-antioxidanter.

(BY)SOL/ANTI-
FORURENING
Når vi skriver (by)sol, skal det forstås på den måde, at produk-
tet mere er egnet til daglig solbeskyttelse i byen snarere end 
som strandprodukt. ”By-produkterne” kan have nogle særlige 
egenskaber – fx at de ubekymret kan bruges over makeup.

Og forurening: emnet har jo sin egen artikel i dette nummer af 
Kosmetik, men her har vi plukket mistformlerne ud. Velegnede, 
netop fordi de er nemme at tage med og nemme at bruge, 
også over makeup.

Ambre Solaire Sensitive Advanced Hydrating Face Protec-
tion Mist SPF 50 er en ”handbag must-have” til daglig solbe-
skyttelse, fugtpleje og forureningsbeskyttelse.

Bioderma Hydrabio Eau de Soin SPF 30 er en fugtende an-
ti-UV mist, der bringer dig godt gennem dagens udetimer i 
byens miljø. Egnet til brug over makeup.

Filorga UV-Bronze Mist SPF 50 Hydra-refreshing Anti-age-
ing Sun Mist indeholder opfriskende gletchervand kombineret 
med antioxidanter, der beskytter bredt mod solens stråler.

Vichy Idéal Soleil Fresh Face Mist SPF 50 klarer ubekymret 
både strand og by – fugter og opfrisker.

Codage Skin Care Waters detoxer huden og øger dens vita-
litet, mens to forskellige alger henholdsvis fremmer udstrålin-
gen og modvirker storbyforurening. To versioner: Moisturizing 
& Energizing til normal og tør hud – Matifying & Energizing til 
kombineret og fedtet hud.

pHformula P.O.W.E.R. Essence Tonic Mist er skin tonic, se-
rum og mist i ét – og kunne lige så godt være placeret under 
hudpleje. Med beskyttende mikroorganismer fra havet, effek-
tive peptider, B3-vitamin og et tredimensionelt fugtsystem – 
som sammen giver antiage effekt og forbedrer hudens barri-
erebeskyttelse. 

Verso Skincare Anti-Pollution & Hydration Mist sørger for 
at binde forureningsmetaller, så de ikke kan trænge ind i hu-
den, og styrker hudens forsvar mod oxidativt stress.
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FUGT
Produkterne i denne kategori er gode som erstatning for 
skin tonic som sidste trin i renseprocessen – hud, der er godt 
gennemfugtet, er optimalt forberedt på at optage den efterføl-
gende hudpleje.

Samtidig kan de bruges som fugt/opfriskning i dagens løb og 
er derfor perfekte ved siden af computeren og/eller i miljøer 
med aircondition – på flyveturen og – hvad mange måske ikke 
tænker så meget over: i bilen, hvor huden især her om som-
meren også kan blive godt gennemhed. Vi lægger ud med en 
buket roser:

Jurlique Rosewater Balancing Mist bruges som tonic efter 
rens og når som helst som fugtgiver og opfrisker.

Pukka Rosewater face mist er baseret på dampdestillerede 
rosenblade – 1 kg til 1 liter rosenvand. Virker helende på kløe 
og irritation, modvirker rødme og varme. Sommer-musthave!

Caviar Rose Damascena Mist fra Kerstin Florian er naturligt 
blomstervand, der umiddelbart toner, genfugter og blødgør.

Der er også antioxidantrigt og cellefornyende rosenvand og 
-olie fra damascenerroser i SARD Rose Water Elixir. 

Green People Toning Hydrating køler, fugter og opfrisker - 
med bl.a. rose, appelsinblomst, lægestokrose og aloe vera.

Elizabeth Arden Eight Hour Miracle Hydrating Mist inde-
holder en superfrugt-blanding, der gør den meget rig på anti-
oxidanter og vitaminer.

Ecooking Ansigtsmist er også ”den nye skintonic”. Med øko-
logisk aloe vera, E-vitamin, agurk og kamille.

Trilogy Hydrating Mist Toner med blomsterudtræk fra roser, 
lavendel og storkenæb er igen afslutning på renserutinen samt 
opfrisker til brug i løbet af dagen.

Nimue Vitamin C Moisture Mist med C-vitamin ester og fy-
to-endorfin complex plejer, fugter og forfrisker.

Aveda Botanical Kinetics Skin Toning Agent med vital plante-
energi forfrisker, toner og genopretter hudens balance.

Karmameju Love Face Mist 01 er en fugtende ansigtsspray 
med hyaluronsyre, økologisk aloe vera og rose, som hjælper 
med at give huden fylde og fugt.
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MERE PLEJE
Fugt fortsætter som en væsentlig egenskab også i den ne kate-
gori, men dertil kommer andre, rendyrkede egen skaber.

M2 Beauté har med deres Ultra Pure Solutions Facial Nano 
Sprays “rendyrket” mist-begrebet og byder i dag på fire hud-
plejende versioner. Pearl & Gold med mikrofint perlepulver 
og aminosyrer mindsker linjer, normaliserer pigmentering og 
aktiverer cellefornyelsen. Vitamin C frisker op, stimulerer kol-
lagendannelsen, modvirker pigmentering, beroliger og virker 
anti-inflam matorisk. Hyaluron & Collagen låser fugten i huden 
og stimulerer dannelsen af Type1-kollagen og elastin. Cu-pep-
tide & Vitamin B med kobberpeptid og B2-, B3- og B6-vitaminer 
styrker huden, stimulerer cellefornyelsen og befordrer nydan-
nelsen af kollagen og elastin.

Shiseido Ibuki Quick Fix Mist er ”handbag-hudpleje”, der 
øjeblikkeligt opfrisker tør og træt hud. Supplerer hudens NMF, 
mens Anti-Shine Complex fjerner det fedtede og blanke.

DM Skincare Silky Skin Lifting Serum Spray med havtorn, 
niacinamid og hyaluronsyre løfter, plejer, beskytter og modvir-
ker pigmentering.

Amazing Space Green Tea Boost Liquid Antioxidant Mist 
med agurk, hyaluronsyre, sandeltræ og den te-baserede, cel-
lestyrkende antioxidant EGCG fugter, lindrer og beskytter.

RAZspa Mist & Moist beroliger, fugter, virker antiseptisk samt 
neutraliserer frie radikaler. Med arganolie, salvie tinktur, rød te, 
aloe vera juice og vitaminer.

Urban Decay B6 Vitamin-beriget Complexion Prep Spray 
primer og modvirker fedtet, blank hud.

Sensai CP Hydrachange Mist er en fugtende og udglattende 
antiage mist med Hydrachange complex og Silk Touch hya-
luronsyre.

Yves Rocher Sensitive Végétal Soothing Mist lindrer og op-
frisker. Med ekstrakt af Sigesbeckia orientalis, en medicinplante 
fra Madagascar, der især er velgørende for sart hud.

Værsgo' at spraye!


