
Ekologisk hudvård – vad menas med det? 

Vad gör en ekologisk hudvårdsterapeut, och varför ska man använda 
ekologiska produkter? 

Detta är frågor jag ofta får och som jag tror många undrar över.  Här har jag formulerat lite tankar 
och svar på dessa funderingar.   

För egen del var det när jag började läsa till Massageterapeut 2002, som jag började jag fundera över 
vad jag egentligen applicerade på min hud i form av krämer, smink, schampo mm. Vi berörde detta 
en del på massageutbildningen, och det nämndes att ”huden äter” (60 % av det vi smörjer in oss med 
tar huden upp) och därför skulle vi tänka på vad våra massageoljor bestod av. Kallpressade 
vegetabiliska oljor var bra.  

Vid denna tidpunkt hade jag också en del problem med min egen hud, det som bekymrade mig mest 
var att jag hade områden på kinderna som var rödaktiga. Jag var också torr i huden och jag hade inga 
bra hudvårdsrutiner. De röda zonerna sminkade jag över och försökte dölja under lager med 
concealer och puder. När jag under denna tid gick till en hudterapeut så påpekade hon att jag 
använde vanlig tvål att rengöra ansiktet med vilket hon ansåg vara alldeles för uttorkande. Jag minns 
inte ens att jag hade någon ansiktskräm heller! Vid två tillfällen tog jag även upp mina hudproblem 
med läkare som båda sa att det kunde vara rosacea och att jag kunde prova att äta en ganska lång 
kur med antibiotika. Det tyckte jag inte kändes som en bra lösning och jag är glad att jag inte 
påbörjade de kurerna. 

Numera ”lider” jag inte längre av ”rosacea” eller vad det nu var och jag är ganska övertygad om att 
jag vet varför. Nu vet jag bättre och förstår vilka knasiga hudvårdsvanor jag hade eller rättare sagt 
inte hade. Problemen försvann när jag började rengöra med bra produkter, smörja in min torra hy 
med mycket fett, och skydda huden med bra make up produkter. 

Intresset att läsa till hudvårdsterapeut har kommit allt eftersom. De ansiktsbehandlingar jag tidigare 
varit på har ibland varit behagliga, ibland mindre behagliga, speciellt allt klämmande av porer. Under 
min period med de röda ”uttrycken” i min hud, så funderar jag på om även andra faktorer spelat in 
som min stress och mina matvanor.  Hur huden mår kan bero på flera faktorer och det var väl det 
som gjort att jag haft ett gott öga till Lena Losciales Hudvårdsutbildning på Axelsons. Den har för mig 
känts genuin och äkta och jag är så glad att jag äntligen fått tillfälle att gå den utbildningen. Med 
tanke på hur mina egna tidigare problem har löst sig är jag övertygad om att det här är framtiden när 
det gäller hudvård. Det allra enklaste som en kallpressad vegetabilisk olja är faktiskt bättre för din 
hud än en flaska med en väldigt lång ingredienslista med namn och nummer som du inte har en 
aning om vad det är för något. Att innehållet i den flaskan också har en näst intill evighetslång 
hållbarhetsstämpel torde vara en varningsklocka kan jag tycka! I jämförelse är den vegetabiliska oljan 
användbar lika länge som den är aptitlig att äta.  

Det är snarare regel än undantag att våra vanliga hud- och hårvårdsprodukter innehåller något som 
är skadligt för oss. Det är sådant som mineralolja (som kan dölja sig bakom många olika namn), 
syntetiska parfymer, syntetiska konserveringsmedel.  Varför är dessa ämnen skadliga för oss? 
Mineralolja är en restprodukt från petroliumindustrin. Den är billig och den härsknar aldrig, därför är 



den väldigt intressant och bra för tillverkarna. Nackdelen för huden är att den tar över hudens 
funktion, täpper till huden och är beroendeframkallande. Den är inte särskilt miljövänlig, tänk sololja 
på ett semesterparadis, varje dag, år efter år, det blir en smärre oljeläcka det! Inte konstigt att det är 
förbjudet med solkräm i vissa nationalparker! Syntetiska dofter dövar vårt doftsinne, de är 
miljöbelastande och svårnedbrytbara i våra kroppar. Härliga äkta eteriska dofter, rätt använda, har 
även terapeutisk verkan på hela oss. Syntetiska konserveringsmedel är också svårnedbrytbara och 
skadar känsliga eko-system. Parabener misstänkts rubba kroppens hormonbalans. Isch!! En kräm från 
något dyrt ”fint” märke kan säkert se ut att göra under på din hy, men har du tänkt på vad den gör 
inne i din kropp och senare ute i miljön i vårt eko-system?  

Somliga kanske tycker att det här med skönhetsvård och hygienprodukter, det är väl inte en stor 
grej? Om man använder lite smink och schampo gör väll ingen skillnad, eller? Jo det gör det 
verkligen! Denna bransch är enorm, det omsätts gigantiska mängder. Bara i lilla Sverige omsätts ca 
11-13 miljarder kronor varje år i hud- och kroppsvård. Det sägs att vi (i-länder)konsumerar som om vi 
hade 3 jordklot till vårt förfogande! Vi får nog snabbt hitta fler planeter som jorden om alla världens 
länder ska komma upp i den omsättningen.  Eller kanske vi ska se över vår konsumtion. Det finns 
inget annat val än att vara positiv. Som individ tror jag det är fler än jag som väntar med att ändra oss 
eller ta tag i saker tills vi känner att nu måste jag verkligen. För att få förändring behöver vi ett måste, 
inte ett borde, eller ska. Vi måste förändra våra vanor, för vi vill ju att även framtida generationer ska 
ha frisk luft, rena hav och vacker natur! 

Dessvärre är det svårt för många att ändra vanor och byta produkter. Varför?  

Detta gäller inte bara hudvård utan även matvanor. Många brer hellre smörgåsen med en 
vegetabilisk olja som genomgått en kemisk process (margarin) istället för ett naturligt alternativ som 
smör, olivolja, kokosfett eller avokado. Jag vill bara belysa att det finns många likheter mellan 
livsmedelsindustrin och kosmetikabranschen. Båda har gått alltför långt i sin industrialisering och 
kemikalisering.  

Som ekologisk hudvårdsterapeut får vi lära oss att se bortom huden. Att väga in hela människan, det 
kan kallas för holistiskt perspektiv. Om kunden vill, frågar vi om olika vanor när det gäller deras 
hudvårdsrutiner, motionsvanor, kostvanor, tankar, känslor. Målet är att kunden ska må bättre.   

Ibland blir folk lite skeptiska till ekologisk hudvård, är det verkligen bra, kan det vara farligt? Men de 
stora ”traditionella” tillverkarna möter ofta ingen skepsis, vi är så matade med deras varumärken 
från födseln att vi köper produkterna per automatik. Nej, det är inte farligt med ekologisk hudvård.  
Isåfall får du oroa dig för att äta olivolja också. 

Före 1:a världskriget fanns inte dessa hygienprodukter vi har idag, då behövdes inte begreppet 
ekologiskt. När sedan kemikalier och mineraloljor blev basen i exempelvis schampon kan man ju 
tycka att de borde ha hamnat på en ny hylla i livsmedelsaffären märkt med ”kemisk soppa för att få 
håret att se rent ut, till bekostnad av vår hälsa och miljö”, och de schampon som nu står på hyllan 
märkt med ”ekologiskt” eller ”naturligt” borde stå på en hylla endast märkt hårvård. Detta är ett sätt 
att se på saken! 

Att jag ville skriva ner ”svar” på frågorna i början beror på att det är så mycket man vill säga när 
någon frågar mig om vad jag läser till och vad ekologisk hudvård är. Ofta får jag försöka svara 



kortfattat på frågorna men för dem som verkligen vill veta har jag här möjlighet att ge lite längre 
svar.  

Det är tyvärr inte så enkelt som att säga att bra hygienprodukter är lika med ”naturliga-” eller ens 
”ekologiska- ” produkter. Det finns en trend idag att marknadsföra det man vill sälja med orden 
”naturligt” och ”grönt”, ”rent” osv. Även ordet ”ekologiskt” är ingen garanti för att det är en helt 
juste produkt. Inte när det gäller just kropps-,  hårvård och kosmetika. Det räcker att en del av 
ingredienserna är ekologiska för att få marknadsföra hela produkten som ”ekologisk”.  Sedan kan 
resten av innehållet i produkten vara vad som helst. Det finns flera olika certifieringar och 
märkningar som alla har sina olika krav för att få ha deras märkning på sin produkt. Det är ett gissel 
för oss konsumenter tyvärr. Doseringen av bra saker är också väldigt viktig. Det går att skapa 
kvällstidningsrubriker om att det mesta är superfarligt eller supernyttigt. Vatten, grönt te och vin är 
produkter som varannan vecka höjs till skyarna som super bra och sedan nästa vecka är de livsfarliga 
(om man överkonsumerar kraftigt)! Försök att fundera vad du i grunden tror är bra och kanske inte 
gå så mycket på olika trender.  

Det är mycket för min egen skull jag velat skriva ner detta ”inlägg”. Jag känner att jag vill få dela med 
mig av detta och beskriva lite mer vad detta innebär för mig. Detta är meningen att vara lite av en 
ögonöppnare, det finns mycket mer att säga och mer att förklara om de underbara 
hudvårdsbehandlingar som finns, och hur vi kan ta hand om vår hud och oss själva. Det har jag tänkt 
återkomma till mera framöver.   

Ekologisk hudvård öppnar sinnena! 

 


