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SKRÄDDARSYDD 
HUDVÅRD
ITALIENSKA ALISSA BEAUTÉ 
LANSERADES I SVERIGE I SLUTET 
AV 2016. DE LETAR UPP DE BÄSTA 
NATURLIGA INGREDIENSERNA 
ÖVER HELA VÄRLDEN FÖR ATT 
LÅTA SKRÄDDARSY HUDVÅRD 
EFTER VILKA BEHOV HYN HAR. 
VI TRÄFFAR PRODUKTCHEFEN 
PETRA MARTINÁKOVÁ EFTER 
ATT HON HÅLLIT FÖREDRAG PÅ 
ACADERMIAS SKÖNHETSSCEN. 

AV JOAKIM HAYENHJELM  
FOTO ARMAND DOMMER

ACADERMIA



74 LIFESTYLE WELLNESS

ALISSA BEAUTÉ GRUNDADES för 25 år sedan 
av Guliano Bravi från Italien, men lanse-
rades hösten 2016 i Sverige. Namnet kom-
mer från Gulianos moster Alissa som bör-
jade tillverka naturkosmetik baserad på 
olika växtextrakt hemma under andra 
världskriget.
– Guliano hade starka barndomsminnen 
från dofterna av alla underbara formule-
ringar som spred sig i mosterns hus och 
valde därför att namnge varumärket efter 
henne, berättar Petra Martináková.

Huvudkontoret ligger i norra Italien och 
här utvecklas och produceras också alla 
produkterna på eget laboratorium. 
– Idag vill kvinnor ha naturliga hudvårds-
produkter, men med en modern approach 
som ger resultat. På Alissa Beauté tillver-
kar vi produkter utan några onödiga kemi-
kalier och irriterande ämnen, men med 
högteknologiska ingredienser. Basen i 
produkterna utgörs därför av en samman-
sättning av rena naturliga oljor som argan-
olja, sheasmör, mandelolja eller riskliolja. 
Sedan adderar vi aktiva naturliga ingre-
dienser som till exempel ginseng, gojibär, 
spirulina, tamarind eller escin. Slutligen 
görs formuleringarna ännu mer effektiva 
med hjälp av modern teknik som hyaluron-
syra, aminosyror, stamceller, vitaminkom-

plex, OcyCell-komplex, peptidkomplex 
och så vidare. 

Alissa Beauté är ett salongsmärke, och har 
produkter hemma både för den professi-
onella marknaden och för skräddarsydd 
hudvård.
– Hudterapeuten kan skapa skräddarsyd-
da behandlingar. Hormoner, solstrål-
ning, luftföroreningar, livsstil, stress och 
känslor påverkar hudcellernas metabo-
lism. Vi behöver därför balansera ut det-
ta. Och beroende på kundens hudtyp kan 
vi antingen öka eller minska accelera-
tionen av cellernas metabolism. Det gör 
vi med hjälp av våra 26 olika Bio Active-
koncentrat, eller serum, med upp till 98 % 
naturliga ingredienser.

– Många av de som jobbar på skönhets-
salonger idag går bara efter ett protokoll 
och rekommenderar produkter utifrån om 
du till exempel har fet, känslig eller åldrad 
hud. Istället vill vi att hudterapeuterna ska 
gå tillbaka till rötterna och göra ordentli-
ga hudanalyser – studera huden för att göra 
behandlingar och ge rekommendationer 
av hemmaprodukter som är perfekt indi-
vidanpassade för den specifika kundens 
behov. Många ser reklam på tv eller går på 
vad vänner säger eller vad kändisar i sociala 

medier använder för produkter, men fokus 
borde ligga på det personliga planet och 
vad som är rätt för dig och ditt nuvarande 
hudtillstånd – inte något som fungerar bra 
för någon annan. En bra kosmetolog kan 
rekommendera vad hon vill till sin kund 
och kunden kommer att följa hennes råd. 
Det är därför som det personliga mötet 
face-2-face är så viktigt, menar Petra.  

Vi har testat flera av Alissa Beautés pro-
dukter på redaktionen och de gör verkli-
gen skäl för sig. De känns exklusiva, lät-
ta och ger verkligen resultat. Efter att ha 
använt ett balanserande serum för känslig 
hy, Bio Active Sensitive Synergy (som sögs 
upp av huden direkt) för att sedan slussa 
ned den härliga, mjukgörande hudkrämen 
med arganolja och lätt fräsch doft, har den 
här redaktörens sedvanligt trötta, torra 
och lite rödflammiga vinterhy lyst med 
sin frånvaro och sett oförskämt fräsch och 
pigg ut, med en återfuktad hud och jämna-
re hudton. Vi hoppas att fler förstår vikten 
av skräddarsydd hudvård och vad den kan 
göra för dig. 

För mer information, besök 
www.alissabeautescandinavia.com. ■

HUDTYP 
Torr hud
Första rynkorna 30+
Rynkor och mogen hud 45+
Avancerade ålderstecken
Djupa linjer
Pigmentförändringar
Känslig hud
Ytliga blodkärl
Fet hud
Akne/problemhy
Ögon och läppar 25+
Ögon och läppar 40+
Rengöring    

PRODUKTER
Hydra O2 Intense, Thalasso
Argan, Cashmere
Revitalizing DNA, Lift Age, Cashmere
Energy Life
Lift Age, Revitalizing DNA, Whitening
Whitening
Derma Sensitive, Hydra O2 Intense
Derma Sensitive
Pure Skin, Whitening
Pure Skin
Eye Care
Eye Care
Essential

Åsa Dengg som basar över det 
italienska hudvårdsmärket 
Alissa Beauté i Sverige.

ACADERMIA


