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SOL “Om sommeren ved jeg ikke noget bedre end at nyde solen i 
Danmark, som er behagelig og sjælden for varm eller fugtig. Jeg elsker 
de lange, danske sommeraftener. Jeg bruger næsten aldrig solcreme, da 
min foundation fra Kjær Weis har naturligt SPF 10. Hvis jeg opholder 
mig direkte i solen, bruger jeg solcreme fra Organic Pharmacy eller Ru-
dolph Care. Jeg bruger min bronzer fra Kjær Weis i farven Dazzling, som 
jeg lægger midt på kinderne og lidt rundt i hårkanten, fordi den giver 
illusionen af sommerglød. Jeg bruger også blush og highlighter, ikke i 
for store doser, men lige nok til at give huden glød.”  

HÅR “Der er dømt kruspersille. Om så håret fik en kur hver dag, ville 
jeg vågne op med kruset hår. Jeg tæmmer det med en masse produkter, 
bl.a. Repair-Me Rinse og Repair-Me Wash fra Kevin Murphy, men har også 
accepteret, at det sgu bare er sådan, det er. Når frisøren har farvet og 
klippet det, går jeg altid ud af salonen med vådt hår. Jeg er kontrolfreak 
og ved bedst selv, hvordan det skal styles.”

HUD “Når jeg kan komme til det, tager jeg båden over til Staten Island 
til Gilah Gurowisch fra Finland, der er en virkelig dygtig behandler og 
får behandlingen Micro Current Facial. Jeg har babyhud, når jeg træder 
ud klinikken. Derhjemme bruger jeg en mild rensecreme, som jeg er 
i gang med at udvikle til mit eget mærke, og ellers MV Skincare Gentle 
Face Cream Cleanser med min Clarisonic et par gange om ugen. Jeg 
slutter af med Kjær Weis The Beautiful Oil og May Lindstrøms The Blue 
Cocoon-balsam.”

ANSIGT “Jeg går vildt meget op i, at hud er hud og ikke ligner hud med 
foundation på. Jeg lægger kun foundation på dér, hvor der er behov for 
det og ikke i hele ansigtet. Jeg bruger Kjær Weis’ Cream Foundation i 
farven Feathery rundt om næsen og øjnene. Brug kun pudder, hvis du 
har olieret hud i T-zonen, og læg aldrig pudder på kinderne. Det er 
kriminelt! Skal der farve på læberne, kan jeg rigtig godt lide en nude, 
der trækker farven lidt ud af læberne. Jeg bruger Kjær Weis’ Lip Pencil i 
farven Rose.”

ØJNE “Mange kvinder har et personligt forhold til deres mascara, enten 
skal den have gas, eller også skal det være superneutralt, hvor masca-
raen bare lige har forlænget vipperne lidt. Det er yogastilen, og den hø-
rer jeg absolut til. Hvis du virkelig vil have yogavipper, skal du få dem 
farvet og lade være med at bruge mascara, for uanset hvor naturlige 
vipper, din mascara giver dig, kan du altid se, når der er mascara på.”

KROP “Jeg bruger Karmamejus Hope Body Oil 01. Det er the real deal.”

MAD “For seks-syv år siden havde jeg en periode på næsten to år, hvor 
jeg kun spiste raw food. Jeg har aldrig haft det bedre. Jeg er vokset op 
på landet, hvor vi spiste meget kød, men jeg følte mig altid oppustet. 
Det er for besværligt kun at spise raw, så nu spiser jeg vegansk. Det 
er egentlig ikke af ideologiske grunde, det giver mig bare meget mere 
energi, og mine ankler er ikke længere hævede om aftenen eller mine 
øjne helt hævede om morgenen.”

MOTION “Jeg ville ønske, jeg var vild med sport. Men det er jeg altså 
ikke. Det er mere af tvang end af lyst, at jeg går i fitnesscentrer. Men 
jeg elsker at komme ud af byen og gå nogle lange ture. Også gerne i 
Irland, hvor der er helt magisk.”

Hope Body Oil 01 fra KARMAMEJU, 349 kr.
Smart Profile fra CLARISONIC, 1.999 kr.

Organic Fine Dark Chocolate Just Ginger fra SEED AND BEAN, 28 kr. 
Repair-Me Rinse fra KEVIN MURPHY, 230 kr.

Bronzer i farven Dazzling fra KJÆR WEIS, 399 kr.
Cream Foundation i farven Feathery fra KJÆR WEIS, 499 kr. 

Sun Body Lotion SPF 50 fra RUDOPLH CARE, 225 kr. 

K i r s t e n 
K j æ r  W e i s

Den danske makeupartist og stifter af 
makeupbrandet Kjær Weis, 52, bor i New 

York, men flygter til Danmark om 
sommeren. Hun forsøger at tæmme sit 

kruspersillehår med et hav af produkter. 

document8588334855015133757.indd   56 23-04-2018   15:32:42


