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BB stendur fyrir Blemish Balm eða Beauty Balm. Blemish getur 
þýtt f lekkur eða lýti og er BB kreminu ætlað að hylja slíkt. 
Kremið náði fyrst útbreiðslu í Asíu en hefur í auknum mæli 

sótt inn á Vestrænan markað. Kremið er í senn serum, rakagjafi, 
grunnur meik og sólarvörn.

BB krem eru sögð jafna húðlitinn og gefa 
líf lausri húð bjartara yfirbragð. Þau eiga að 
draga úr roða og gera húðina mattari. Út-
koman er sléttara yfirborð og jafnari áferð. 
Kremin hylja sömuleiðis fínar línur og 
hrukkur.

Margir nota BB-krem sem grunn eða 
undir lag undir annan farða en þau má einnig 
nota ein og sér. Þau hylja þó ekki bólur og ör 
og þarf eftir sem áður að nota hyljara á slíkt. 

Kremin hafa vakið lukku hjá þeim sem 
vilja draga úr merkjum öldrunar. Mörg BB-
krem innihalda sólarvörn og verja því húð-
ina fyrir óæskilegum áhrifum sólar sem  flýt-
ir, eins og flestir vita, enn frekar fyrir öldrun húðarinnar.

Kremin eru af ýmsum gerðum og er hægt að fá þau fyrir mismun-
andi húðgerðir og húðlit.

BB-kremin hafa nú þegar ratað í milljónir snyrtiveskja um heim 
allan og er því spáð að innan tíðar verði þau jafn sjálfsögð snyrtivara 
og púður.

Sléttara 
yfirborð og 

jafnari áferð
BB krem hafa rutt sér til rúms á 

snyrtivörumarkaðnum undanfarin misseri og nú er 
svo komið að öll helstu snyrtivörumerki heims hafa 

sett slík krem á markað. Þeim er ætlað að jafna 
húðlitinn og gefa sléttara yfirborð.

BB-kremum er ætlað 
að jafna húðlitinn. 
Helstu snyrtivöru-

framleiðendur 
heims hafa sett slík 

krem á markað. Þau 
eru því til af ýmsum 
gerðum og er hægt 

að fá fyrir mis-
munandi húðgerðir 

og húðlit.

Bepanthen er alhliða græðandi 
smyrsli og ekki bara fyrir bossa. 
Nú þegar veturinn er genginn í 

garð finna margir fyrir ertingu og 
þurrki í húð. Bepanthen hentar vel á 
þurrar hendur og fætur, á kuldabarðar 
kinnar og við varaþurrki svo dæmi séu 
nefnd,“ segir Steinunn Kr. Zóphaní-
asdóttir, markaðsfulltrúi Bepanthen 
á Íslandi. Þeir sem þekkja Bepanthen 
tengja það gjarnan húðumhirðu ung-
barna. „Smyrslið var einmitt fram-
leitt með viðkvæma húð ungbarnsins 
í huga, en hún er mun útsettari fyrir 
þurrki, roða og ertingu en húð full-
orðinna,“ segir Steinunn og bendir á 
að Bepanthen inniheldur efnið dex-
pantenol sem breytist í B5-vítamín í 
frumum húðarinnar og ýtir undir end-
urnýjun og uppbyggingu húðarinnar. 

Steinunn segist hafa fengið mjög 
jákvæð viðbrögð og reynslusögur af 
smyrslinu. „Margir foreldrar hafa lýst 
ánægju sinni með jákvæð áhrif Bep-
anthen á húð barna á bleyjusvæðinu. 
Auk þess að hafa græðandi áhrif má 
nota smyrslið á fyrirbyggjandi hátt 
þar sem það ver húðina undir bleyj-
unni gegn áreiti. Þrátt fyrir að veita 
svo góða vörn nær húðin alltaf að 
anda,“ lýsir Steinunn og segir suma 
nota smyrslið með góðum árangri á 
krónísk sár, meðal annars í munnvik-
um og á exem. „Í nágrannalöndunum 
er Bepanthen töluvert notað sem með-
ferð eftir húðflúrun, en einnig á við-
kvæmar geirvörtur eftir brjóstagjöf, 
svo notkunarsviðið er mjög breitt.“ 

Steinunn er menntuð ljósmóðir og 
mælir með Bepanthen fyrir litlu kríl-

in. „Bepanthen er ilmefnalaust og 
inniheldur ekki rotvarnarefni, litar-
efni né paraben. Auðvelt er að bera 
smyrslið á og það hverfur fljótt inn í 
húðina“. Bepanthen er klínískt prófað 
og framleitt af hinu virta alþjóðlega 
fyrirtæki Bayer HealthCare. Smyrsl-
ið fæst í apótekum. 

Græðandi - og ekki bara fyrir bossa
Bepanthen® er alhliða græðandi smyrsli sem veitir húðinni vörn gegn utanaðkomandi áreiti.

Bepanthen 
hentar ekki 
aðeins vel 
á mjúka 
barnabossa 
heldur einnig á 
þurrar hendur 
og fætur, á 
kuldabarðar 
kinnar og við 
varaþurrki.

Steinunn er menntuð ljósmóðir og mælir með Bepanthen fyrir litlu krílin.

Margir foreldrar 
hafa lýst ánægju 

sinni með jákvæð áhrif 
Bepanthen á húð barna á 
bleyjusvæðinu.



BLUE LAGOON UNDIR JÓLATRÉÐ

JÓLAPAKKAR GJAFAKORT SÖLUSTAÐIR

Veldu úr mismunandi 
jólagjafahugmyndum 
Bláa Lónsins. Verð frá 
4.900 kr

Þú velur upphæðina. 
Gjafakortinu er pakkað í 
fallega öskju og gildir fyrir 
alla vöru og þjónustu

Verslun Blue Lagoon Laugavegi
Verslun Bláa Lóninu
Vefverslun bluelagoon.is
Verslun Leifsstöð 
Hreyfing Glæsibæ
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Meðal gjafapakka frá Bláa Lóninu 
má nefna pakkningu með Blue 
Lagoon sturtugeli og Blue Lagoon 

rakakremi sem hentar vel bæði fyrir dömur 
og herra. Þá er einnig boðið upp á pakka 
með Rich Nourishing þörungakreminu, 
sem er nýjasta vara Blue Lagoon, ásamt 
húðhreinsi og skrúbbi/exfoliator sem auð-
velda góða umhirðu og veita nauðsynleg-
an raka. Þörungakremið byggist á virkum 
efnum Bláa Lónsins, kísil, steinefnum og 

ekki síst þörungum, en rannsóknir sýna 
að þörungar vinna gegn öldrun húðarinn-
ar. Kremið er nærandi og hentar vel fyrir 
íslenskar aðstæður enda hefur það hlotið 
frábærar viðtökur meðal íslenskra kvenna.

Gjafabréf er góð hugmynd
Gjafabréf Bláa Lónsins eru einnig tilvalin 
jólagjöf. Þau veita fjölbreytta möguleika 
sem sníða má að þörfum hvers og eins. 
Gjafakortin geta gilt fyrir alla vöru og þjón-
ustu Bláa Lónsins og einnig í Hreyfingu og 

Blue Lagoon Spa í Reykjavík. Sem dæmi má 
nefna gjafakort sem gilda sem aðgangur í 
Bláa Lónið en einnig má bæta við spa-með-
ferð sem fer fram í Lóninu sjálfu.

Mikil rannsóknarvinna
Rannsóknir og þróun hafa ávallt verið einn 
af hornsteinum Bláa Lónsins. Á þróunar-
setri Bláa Lónsins er unnið mark-
visst við að einangra virku og nátt-
úrulegu efni jarðsjávarins. Einn 
virtasti sérfræðingur heims á sviði 

öldrunar, prófessor Jean Krutman, 
starfar með Bláa Lóninu. Rann-
sóknir hans hafa einkum beinst 

að því að skýra hvað veldur 
ótímabærri öldrun húðar-

innar og hvernig má draga úr öldrunarein-
kennum. Rannsóknir á virkum efnum Bláa 
Lónsins, sem unnar hafa verið í samvinnu 
við Krutmann, hafa til dæmis leitt í ljós að 
þörungar og kísill Bláa Lónsins vinna gegn 
öldrun húðarinnar með því að verja hana 
fyrir niðurbroti fyrir tilstuðlan sólarljóss 
og efla viðgerðarhæfni hennar.  

Blue Lagoon í jólapakkann
Húðvörurnar frá Blue Lagoon henta vel í jólapakkann. Bláa Lónið hefur sett saman gjafapakka með vinsælustu vörunum.

Gjafapakki með Blue Lagoon-sturtugeli og Blue Lagoon-rakakremi.
Gjafapakki með Rich Nourishing-þörungakreminu ásamt húðhreinsi og skrúbbi 
sem auðvelda góða umhirðu og veita nauðsynlegan raka. MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is


