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Hvad CBD gør for din hud

1000 tak for den store interesse i går, i forgårs og ikke mindst her. Uden at være en mirakel-ingrediens,
så er CBD lovende. I Børsen i fredags sagde henholdsvis hudlæge Peter Bjerring og producent Allan
Gamborg sådan her:
”Huden er fuld af modtagere – såkaldte cannabinoid-receptorer – som kan fange hampeplantens aktive
stoffer og give fordele, der gør CBD oplagt i hudpleje, ikke mindst med tanke på bl.a. akne og rosacea.
Mange føler sig udfordret af inflammation, der viser sig som enten rødme eller irritation, og meget tyder
på, at der er hjælp at hente.” PETER BJERRING
Når det gælder hvilken mængde (for det efterlyser Bjerring bl.a.), der skal til for at få de nævnte fordele,
så siger producent Allan Gamborg fra danske Nature Cell:
”Det er svært at sige noget stålfast om mængden, men vi har opnået god effekt ved at have 300 mg i en
50 ml creme, men bare 30 mg i vores renseprodukt, som jo ikke bliver siddende på huden. Endelig er vi
ved at udvikle en salve med 1500 mg i, hvor prisen bliver over 2000 kr.”
På vej er flere undersøgelser og studier, der vil gøre os endnu klogere på CBD i forhold til huden.
Ventetiden vil jeg bruge på at læne mig op ad det faktum, at seriøst mere ro på huden sammen med en
velfungerende hudbarriere ikke bare baner vej for mere glød, men er hele forudsætningen for den.
SNUP TIPPET: Noget tyder på, at det er en god idé at skæve til mængden. Eksempelvis har jeg en lille
10 ml roll-on-duft med CBD købt i USA. Den hævder at virke beroligende med et relativt højt CBD-indhold

på 50 mg. i de bare 10 ml. Vær opmærksom på, at det er nogenlunde den tilsvarende mængde, du finder
i Nature Cells (meget større) renseprodukt, hvor niveauet med vilje er lavt og udelukkende optræder for
at renseproduktet kan claime CBD. Med andre ord: mængden kan være en indikator for evt.
greenwashing, når du tjekker producenter ud. Ikke alle vælger at være så transparente som eksempelvis
Nature Cell, når man spørger ind til niveauerne.
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