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Kosmetikbranchen drives 
grund læggende af følelser og 

fornemmelser, men det er svært at finde tal, der bakker følel-
serne op. På redaktionen startede denne artikel med, at vi for-
nemmede, at der kommer flere nyheder til hænder og fødder 
lige nu, end vi tidligere har set, men tal på solgte, produ cerede 
eller leverede produkter er desværre ikke tilgængelige.

Heldigvis er selv de største aktører på detailmarkedet 
aldrig længere end en mail væk. 
Adspurgt kan både Sephora og 
Magasin bekræfte, at de lige nu 
tæller rigtig mange produktny-
heder til hænder og fødder.

”Vi ser helt klart, at kunderne 
efterspørger dette mere og mere, 
samt ligeledes køber disse typer 
af produkter som gaver. På vores 
eget mærke, Sephora Collection, 
har vi i løbet af 2019 lanceret flere produkter til hænder og 
fødder med gode, naturlige ingredienser til et meget pris-

venligt niveau. Disse kan jeg bekræfte, at vi har 
stor succes med,” svarer Kirsten Schmidt, 

der er category & marketing-direktør i 
Sephora og medlem af juryen i Danish 
Beauty Award.

Samme billede genkender Didde 
Juul, indkøber i Magasin og ligeledes 
medlem af DBA's jury:

”Jeg er helt enig i, at hænder og fød-
der er en trend, vi ser vokse, og vi var 

enige om i forbindelse med Danish Beauty 
Award 2019, at der var en hel del nye pro-

dukter (lanceret i 2018), som blev tilmeldt”.
Selvom Magasin som alle andre detailbutik-

ker overvåger produkter og salg i de forskellige kate-
gorier, er de ikke så tydelige, at der fremstår detailtal på 

produkter alene til hænder og fødder, men generelt vækster 
kropskategorien i Magasin med 13%, hvori også hånd- og 
fodpleje tæller med.

Hvad driver?
Det er ikke bare gamle cremer på nye krukker, for blandt 
nyhederne dette efterår finder vi både den forholdsvis nye in-
grediens sacha inchi-olie fra Andesbjergene (Comfort Zone), 
og en række innovative produkter som fx Ecookings natmas-
ke til fødderne eller Voesh's hånd- og fodmasker, der giver 

maskepleje til huden samtidig med, at man kan lægge lak på 
neglene. Desuden er rene problemløsere, som fx hælproduk-
ter, noget, der hitter.

Innovation og problemløsning som vækstmotorer i 
en kategori kender vi andre steder fra, fx fra solproduk-
ter, der på den ene side skal kunne performe, og på den 
anden side drives af nye muligheder i form af indpak-
ning, ingredienser eller kommunikation. Det kendeteg ner

også selvsamme solprodukter at 
være meget interesseret i at være 
at være grønne, naturlige og bæ-
redygtige, men det handler det 
overraskende lidt om i hånd- og 
fodkategorien.

Udkantskroppen
Hænderne er primært ude i det 
fri, fødderne primært pakket ind i 

sokker og sko på denne årstid, men begge dele er lige udtør-
rende for huden. Den manglende evne til at holde hu den 
fugtig og elastisk skyldes også, at blodgennemstrømningen 
i hænder og fødder (og næse og ører) nedsættes, når det 
bliver koldt, fordi kroppen forsøger at holde på varmen om-
kring organerne. Samtidig er luftfugtigheden lavere om vin-
teren, og dermed suger den tørre luft fugten ud af huden. 
Værre bliver der faktisk, når vi går fra opvarmede rum og 
ud i kulden, og som med så meget andet bliver også huden 
på hænder og fødder mindre elastisk, mindre vandholdig og 
mindre fedtproducerende, når vi bliver ældre.
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Frynsegoder

Den glemte kategori
Når der netop nu lander mange nyheder, skyldes 
det bl.a., at hænder og fødder måske har været 
lidt oversete i nethandlen. Derfor har vi kigget på, 
hvor de store netparfumerier har lagt deres hånd- 
og fodprodukter på sitet. Sephora.dk’s kategorier 
siger noget om, hvilke produktgrupper der sælger 
– læber, øjne og sol har fx helt egne menu-punk-
ter, mens hænder og fødder ligger godt nede i 
bunden af kropsplejepunktet. Det samme gælder 
hos Matas.dk, hvor hårfjerning og mor & barn har 
egne menupunkter, mens hænder og fødder igen 
ligger i bunden af kropsplejemenuen. Også hos 
Magasin.dk er der langt ned til hænder og fødder.

”Jeg er ikke i tvivl om, at der er flere 
yngre, der har fokus på hænderne, 

specielt efter den trend der har 
været med at få lagt shellack, og det 
store fokus på negle, det spreder sig 
også til hænderne”, mener indkøber 

Didde Juul, Magasin.

Velkomponerede dufte, innovative masker og løsningsorien-
terede specialprodukter driver væksten i kategorien for 
hånd- og fodpleje. Antallet af nyheder steg allerede sidste 
år, og dette efterår tegner til at følge trenden helt til tops. 
Alligevel er der noget, der overrasker, når vi tager et kig på 

efterårets nyheder til frynserne.
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Hæle
Først sled vi dem ned med bare fødder i klipklappere, nu tørrer vi dem ud med uld-
sokker og støvler. Det er ikke sjovt at være hæl, men der findes faktisk virkelig 
gode løsninger til tør, ru, sprukken hud – og fodlugt:
Matas – Hælstift: Den virker! Den er nem at bruge, og den er til at have 
med sig overalt. Og så er den, ligesom hele Matas’ fodserie, faktisk 
rigtig pæn. Brug den som follow up, når først fødderne er peelet 
godt igennem eller brug den, hver gang du har filet fødder efter 
bad – for det huske du da, ikk’?
The Chemistry Brand – Heel Chemistry: en hælcreme, 
der arbejder i dybden for at reparere og gennemfugte 
sprukne hæle. Den skal påføres to gange om dagen de 
første 14 dage, men så skulle resultaterne også være 
til at både se og føle.
Pudderdåserne – Alt I En Fodcreme: Den 
vandt  Årets Kropsplejeprodukt Populær ved 
Danish Beauty Award 2019, og det var 
fuldt fortjent. Ikke kun virker den på 
revnede hæle, hård hud og tør hud 
på fødderne. Men den bekæmper 
også lugten af sure tæer. 

What's not to like?

Masker
Masketrenden forlænges nu ud til randområderne, for 
hvorfor ikke også masker til hænder og fødder, når det nu 
er så effektivt, og kan gøres, mens man sover?
Ecooking – Natcreme til Fødder: Ecooking tænker ud af 
boksen, som her med en natcreme til fødderne. Fuldstæn-
dig som en sleep-mask er for ansigtet. Brug et tykt lag og 
træk et par bomuldssokker på ud over.
Masque Me Up – Foot Peeling Mask: Denne fodmaske 
skal sidde på en halv times tid, hvorefter hård hud løsner 
sig i løbet af de efterfølgende dage. Noget nær den nem-
meste måde at få bugt med de ”sommerferieminder”, der 
sidder på hælene og under fødderne.
Voesh New York – Collagen Glove and Socks maske til 
hænderne: Ok, det her er smart: en nærende håndmaske 
med kollagen og arganolie, der forsegles i en handske, 
hvilket øger hudens optagelse af masken. Men ikke nok 
med det. Fingrene kan nippes af, så man kan ordne negle 
mens hænderne har maske på. Og jeg kan næsten ikke få 
armene ned, for masken findes også til fødderne. Voesh 
har løst et af de helt store skønhedsdilemmaer, tak for det! 
Meraki – Moisturizing Gloves og Socks: De afgiver fugt 
og pleje og de sørger for, at hånd- og fodcreme trænger 
ekstra godt ind. Kan bruges op til 50 gange.

Gaveæsker 
Grown Alchemist – Hand Cream Trio 
Limited Edition: Håndcremer er altid en 
god gaveide, for lige så svært det er at 
købe ansigts- eller hårpleje til andre, 
lige så sikker er man på, at gaven går 
rent hjem, når den som her er lavet 
af rene ingredienser og tilmed både 
dufter og performer.

Duft
Der er lang tradition for, at 

håndcremer gerne må dufte af 
noget. Særligt interessant bliver 

det, når det er brands, som her, der 
i forvejen er kendt for deres raffinerede 

dufte, som lancerer håndprodukter:
Floris London – Hand Treatment Cream: 

Floris er jo først og fremmest kendt for fine 
dufte. De har produceret badeprodukter siden 

1730, men det er først i år, der er kommet hånd-
cremer i sortimentet. Der er tre varianter og deriblandt 

naturligvis en rose. Man er vel brite!
Jurlique – Softening Hand Wash og Lotion: Blødgøren-

de rose allerede i første step for bløde hænder, nemlig vask. 
Sæbefri og plejende. Og lige til at følge op på med den tilhørende 

håndlotion.
Sisley – Restorative Hand Cream Skin & Nail Care: Plejer hænder og 

negle med sukker og kastanje, der styrker hudbarrieren mere og mere, så 
huden bliver bedre til at holde på fugten. Målrettet minusgrader og dermed 

lige vores klima. Og hvis du genkender duften, er det fordi, det er Sisleys signa-
tur-duft, der også findes i deres cremer til ansigt og krop.

Professionel behandling
Comfort Zone lancerer en ny professionel behandling, 

SPECIALIST MANI PEDI, der bruger sacha inchi-olie til at pleje 
og styrke hænderne med. Det er en sjælden olie fra 

Andesbjergene, der er rig på omega 3 og 6 essentielle fedtsyrer, 
og både styrker og beskytter huden mod fugttab. Behandlingen 

består af massage, scrub og maske af ler og sheasmør, der 
er et naturligt alternativ til paraffin, som ellers 

indgår i mange hånd- og 
fodbehandlinger.

Gaveæsker
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Mere end fugt
Caudalie -– Vinoperfect Dark 
Spot Correcting Hand Crème: 
Ud over at holde hænderne bløde 
og gennemfugtede, er denne nyhed 
fra Caudalie i deres vin-serie rettet mod 
mørke pletter på hænderne. Den forhindrer 
også, at nye, mørke pletter 
opstår!

Miniature
Depend – hånd- og 

neglepleje: Depend gør 
det virkeligt nemt at have 

håndcreme ved hånden, for de 
små taskestørrelser er ikke meget 

større end en lipbalm, og lige til at tage 
med overalt.

Specialpleje
Astion Pharma – Hand Cure 

 mod håndeksem: Håndeksem 
er virkelig irriterende – og 

irriterende svært at slippe af med. 
Derfor har Astion Pharma sat alt 

ind på at udvikle en håndcreme, der 
effektivt bekæmper dette. Den styrker 

huden og er klinisk dokumenteret mod 
eksem.med overalt. ■

What's not to like?

indgår i mange hånd- og 
fodbehandlinger.


