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Så slipper  
du maskne

n Munskydd bakom nya hudklådan 
n Experten: Pilla inte och peela inte 
Munskydd som skaver, visir, 
heltäckande masker. 

Med pandemin har det 
 kommit ett helt nytt hud
problem, så kallad maskne.

– Damm, fukt och friktion 
 irriterar huden så att den 
 reagerar med rodnad och ut
slag, berättar Zeneta Aginte, 
auktoriserad hudterapeut på 
Manilla Sweden.

Rodnad, irritation och utslag 
kommer som ett brev på posten 
med användning av ansikts
masker och munskydd. 

I en nyligen släppt undersök
ning gjord av American acade
my of dermatology visade att 83 
procent av all sjukvårdspersonal 
i Hubei i Kina utvecklade vad 
som kallas acne mechanica. Den 
mekaniskt uppkomna acnen 
framkallas av olja och svett  
i kombination med friktion från 
skydden som ska mota bort  
coronaviruset. 

Lindring finns
Men det finns lindring att få. 

Rätt hudvård och lugnande pro
dukter är en av flera problem
lösare.

– Se över din hudvårdsrutin. 
Skippa allt för aktiva produkter 
och satsa på lugnande hudvård 
som inte stressar huden. Undvik 
att peela huden och investera  
i ett lugnande serum som inne
håller kamomill, aloevera och  

lavendel som har dokumenterat 
lugnande effekter på huden, 
säger Zeneta.

Värst i sjukvården
Värst utsatta för att utveckla 

hudproblem är sjukvårdsperso

nal som bär flera lager av masker 
under långa tider, men även per
soner med mindre ansikts
masker och munskydd kan drab
bas av den mekaniska aknen.

– Man måste byta sina mun
skydd ofta och blir du väldigt  
irriterad i huden kan du använ
da en tygbit av tunt silke närmast 
huden under den vanliga mas
ken. Man känner oftast själv när 
munskyddet har blivit ohygie
niskt på huden, då är det dags att 
byta, säger Zeneta Aginte.

Välj torrt smink
Att skippa eventuell makeup 

under skyddsmasken är också 
ett tips som Zeneta vill ge.

– Undvik flytande foundation. 
Vill du absolut använda smink så 
välj torra produkter som  inte 
smetar, som mineralpuder. 

Efter en hel dag med ansikts
mask låter man huden vila helt 
enkelt. 

– Vila från masken när du är 
hemma och smörj in huden med 
en lugnande kräm. På natten kan 
du möjligen använda aktiva 
 produkter men det bästa är att 
avstå helt från exempelvis reti
nol eller ahaprodukter så länge 
du känner irritation. Det måste 
vara fokus på lugnande och läk
ning under natten,  säger Zene
ta Aginte.

Agneta Elmegård
agneta.elmegard@aftonbladet.se

SER RÖTT 
Om ansiktet 
svider och 
kliar under 
masken kan 
du ha fått 
”maskne”.  
 Foto: GETTY

Hudterapeutens 8 bästa tips

1 Byt munskydd ofta  
– använd inte samma 

munskydd flera dagar  
i rad

2 Undvik feta krämer 
eller flytande founda-

tion under mun-
skyddet

3 Använd 
puder eller 

mineralbaserad 
torr foundation om 
du inte vill avstå helt 
från makeup

4 Undvik att pilla 
och klia med fing-

rarna innanför eller på 
masken. Om du måste 
klia, använd en ren 
näsduk. 

5 Inkludera mer 
återfuktande 

produkter i din 

hudvårdsrutin såsom 
 hyaluronsyra, återfuktan-
de ansiktskrämer och 
 ansiktsmasker.

6 Inkludera fler lug
nande produkter 

såsom serum och 
masker och an-
vänd dessa lite 
oftare än vanligt

7 Undvik allt 
för aktiva 

produkter med 
aha-syror, retinol 

eller enzymer.

8 Peela inte 
huden om den är 

röd och du har fått ut-
slag det kommer bara 

att förvärra.

AGNETA SVARAR: 
Jag skulle råda dig att gå 
till en medicinsk fotvårds-

klinik som kan avgöra om 
det föreligger någon sjuk-

dom som gör att de blivit hårda. Är na-
geln missfärgad kan det exempelvis 

röra sig om fotsvamp och detta kan 
förtjocka nageln. Som hemmabe-
handling skulle jag rekommendera 
dig fotbad med aktivt syre som finns  
i Biocool Medica, ett fotsalt som finns 
på apoteken. Regelbunden pensling 
med nagelolja kan också mjuka upp.

AGNETA SVARAR: 
Är man i din ålder så skö-
ter ofta huden sig själv 

och man har bra återfukt-
ning och sebumproduktion 

vilket skyddar huden från uttorkning. 
Oftast behöver man inte så mycket 
produkter i din ålder. Tvål tycker jag 
att du ska undvika för det torkar ut 

huden och den blir obalanserad. Sol-
skydd är en bra investering om du 
inte vill bli rynkig i förtid. Så en bra 
solskyddsprodukt på dagen som du 
tar bort på kvällen med en mild ren-
göringskräm, då har du början till en 
bra hudvårdrutin. Stramar huden är 
det dags för en hudkräm med återfuk-
tande egenskaper.

AGNETA SVARAR: 
Av döma efter det som 
kommit in till redaktionen 

i nagellacksväg så här 
långt är det ljusa pasteller 

och isiga metallicfärger som gäller. 
Essies färger går i ljuslila och blått 

och skimrar aningen, medan svenska 
Depend satsar på en ganska färg-
stark pastellkarta med bubbelgums-
tema. Tänk 80–90-tal. Vågar du dig 
på neon så kommer ingen som har 
koll att rynka på näsan. Du kommer 
att vara helt rätt ute.

Charlotta

Viveka i Boden
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n Aftonbladets skönhetsredaktör Agneta Elmegård 
svarar på frågor om skönhet och mode. Har du en fråga? 
Mejla  agneta.elmegard@aftonbladet.se.  
Eller gå in  direkt på aftonbladet.se.
n Sveriges mest inflytelserika person inom  
Green beauty 2019, enligt Diversity  
communication UK. 

Fråga Agneta
om skönhetstips

Prisad av  
Green beauty 2019

Jag är 28 år och undrar över  
hur dåligt det är att jag inte 

 använder ögonkräm under ögonen 
 eller fuktkräm i ansiktet. Jag tvättar 
mig dessutom med tvål och vatten. 
Kommer detta att bidra till att jag blir 
rynkigare tidigare?

Det senaste 
året har 

 mina  tånaglar  
blivit stenhårda. 
Jag kan knappt 
klippa dem. Vad 
kan det bero på? 

Vad är det  
för färger  

som gäller på  
naglarna i vår? 

Zeneta Aginte är auktoriserad 
hudterapeut. Foto: PRIVAT

Skippa allt 
för aktiva 
produkter 

och satsa på lugnande 
hudvård

Maria, 64
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Pudra!
Foto: GETTY
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