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Sarah Grünewald

Soeren Le Schmidt

Clara Tauson

BRANDAMBASSADØRER

I Ecooking-familien har vi tre skønne
brandambassadører:

Sarah Grünewald, 37 år
Sarah er model, TV-vært, skuespil-
lerinde og mor. Hendes yndlingspro-
dukter er Rensescrub, Multi Olie
Parfumefri og A-vitamin Serum.

Soeren Le Schmidt, 32 år
Soeren er skrædder, modedesigner
og kongelig hofleverandør. Blandt
hans favoritter er E-vitamin Boost, 
Lermaske og Showergel.

Clara Tauson, 18 år
Clara er vores yngste ambassadør
og professionel tennisspiller. Til sin
hud bruger hun især Acne Serum,
Rensegel Parfumefri og Lermaske.
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ECOOKING COMMUNITY

Kunne du tænke dig at lære Ecooking 
og alle vores familiemedlemmer endnu 
bedre at kende? 
Som en del af vores Ecookers, er du 
blandt de første til at få besked, når vi 
udvider familien med et nyt produkt eller 
har andre spændende nyheder. 
Vi giver dig også tips og tricks til, hvordan 
du tager dig bedst muligt af din hud - 
uanset din alder - så du kan holde huden 
skøn gennem hele livet. 

Her er et udsnit af de mange fordele:
- Invitationer til eksklusive 
    arrangementer og events
- Arrangementer i Ecookings 
    laboratorium
- Produktnyheder før alle andre

- Mulighed for at købe produkter 
    før andre
- Tinas personlige anbefalinger til 
    god hudpleje
- Guides til sund og smuk hud
- Fødselsdagsrabat
- Mulighed for at blive en del af 
    vores testgruppe 

For at blive en del af vores Ecookers, skal 
du bare tilmelde dig nyhedsbrevet på 
ecooking.dk/nyhedsbrev. 

Vi glæder os til at invitere dig indenfor i 
vores skønhedsunivers. 

Bedste hilsner
Team Ecooking
 

”Grundlaget for skøn hud er 
rens og fugt. Hvis du kun har 
tid til to trin i din hudplejeru-
tine, så lad det være dem.” 

Tina Søgaard, 
stifter og indehaver.
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OPSKRIFTEN P  HVORDAN ECOOKING KOM TIL

Alle, der har gennemgået en personlig 
krise, ved, at den sætter sine spor. 
Det gjorde den også for mig. 
Helt bogstaveligt. Og synligt. 
Da jeg blev skilt, blev min hud nemlig 
ramt. Pludselig så den mere træt og trist 
ud end nogensinde før. Og fordi jeg sam-
tidig tabte mig meget over kort tid, faldt 
min hud fuldstændig sammen. 

Den spæde begyndelse i køkkenet
På det tidspunkt, havde jeg allerede man-
ge års erfaring med at udvikle produkter 
til personlig pleje, og derfor vidste jeg, 
hvilke ingredienser der kunne give min 
hud det nødvendige boost. Så jeg gik 
i gang med at blande cremer, olier og 
serummer ved mit køkkenbord, når mine 
børn var lagt i seng. 

Der gik ikke lang tid før min hud var for-
bedret. Det kunne min familie og venner 
også se, og snart kom de med snapse-
glas, syltetøjsglas og hvad de ellers kunne 
finde til at opbevare min hjemmerørte 
hudpleje. 

Hudplejen opstod som problemløsere
Min første ’produktion’ bestod af syv pro-
blemløsere, som jeg udviklede til at fikse 
mine egne hudproblemer. 
Det var Rensemælk, Skintonic, Multi Olie, 
Natcreme, Dagcreme, Peel Maske og Su-
per Serum. Udover dem, havde jeg længe 
forinden lavet Alt I Én Balm (Multi Balm i 
udlandet). 

Da min familie og venner fik øjnene op for 
min hudpleje, begyndte de at efterspørge 

problemløsere til at bekæmpe specifik-
ke hudproblemer, som de døjede med. 
Af den grund, er der ikke en rød tråd i 
valget af ingredienser. Førsteprioriteten 
var, og er stadig, at det enkelte produkt 
skal løse et konkret hudproblem, og at 
det helst skal virke i går.  

Køkkenet blev for småt
At hjælpe andre med deres hudproble-
mer, var ren terapi for mig. Og selv-
om det ikke var intentionen at sælge 
produkterne, fik jeg snart henvendelser 
fra kosmetologer og butikker, som var 
interesserede i at gøre hudplejen til en 
del af deres sortiment. Det gjorde også, 
at jeg fik et behov for – og et ønske 
om – at hjælpe endnu flere med deres 
hudproblemer. Derfra gik det stærkt og 

a
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Tina Søgaard 
Stifter & indehaver

“Ecooking er først og fremmest virkning - dernæst så 
meget naturlighed og økologi som muligt.”

det var sådan Ecooking kom til: En dansk 
hudplejeserie med fokus på effekt og rig 
på naturlighed og økologi.  
De kerneværdier, der udgør Ecooking 
er ærlighed og gennemsigtighed. Det 
betyder, at produkterne hedder det de 
er, og at det altid fremgår af etiketter-
ne, hvad produkterne indeholder. Især 
navnene er vigtige, da jeg tidligere har 
modtaget mange opkald fra min mor, 
der var fortvivlet, fordi hun ikke forstod 
betegnelserne på de hudplejeprodukter, 
hun købte. Derfor hedder vores dagcreme 
en dagcreme.

Hudpleje til alle 
Alle fortjener at opleve den følelse af 
velvære, som sund og velplejet hud 
giver. Alle fortjener også at kunne bruge 

* Bortset fra fire produkter, der pga. en særlig produktionsteknik er påfyldt i udlandet.

nærende hudplejeprodukter, der virker og 
består af gode råvarer. Det er det jeg tror 
på og arbejder for. Derfor kan du også få 
Ecooking-familien til overkommelige pri-
ser, og mange af produkterne kan tilmed 
bruges af hele familien. 

Hos Ecooking er vores mission at lave 
produkter, der virker og som derefter in-
deholder så meget naturlighed og økologi 
som muligt. Vi arbejder hele tiden for at 
lave produkter, som din hud vil elske og 
som passer godt på dig og miljøet. 

Vi håber, du bliver glad for dit nye 
’familiemedlem’.
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Fork lelse til din hud

EFFEKTIV HUDPLEJE
Ecooking er forkælelse til din hud med 
effekt og kvalitet i fokus. Produkterne 
er skabt med ønsket om at opnå en 
synlig virkning og dernæst så meget 
naturlighed og økologi som muligt. 

VÆRD AT VIDE
• Alle vores emballager er lavet, så 

de kan genbruges. Du kan fx bruge 
vores glaskrukker som små vaser. 

• Alle vores produkter er veganske 
(med undtagelse af Alt I Én Balm 
og Lip Balm på krukke, som inde-
holder naturligt bivoks). 

• Vores etiketter er træbaserede og 
bæredygtighedscertificerede. 

VIDSTE DU, AT...
• Mange af vores produkter er mul-

tifunktionelle. Fx kan vores Multi 
Olie både bruges som kropsolie, 
barberingsolie og hårolie. 

• Flere af vores produkter kan 
blandes til et nyt produkt.           
Fx vores Rensemælk og Ansigts-
scrub, der sammen bliver til den 
blødeste rensescrub. 

• Vi løbende udvikler vores pro-
dukter, så de lever op til lovgiv-
ningen i både Danmark og de, 
mere end, 25 lande, vi er repræ-
senteret i.

• Vi hele tiden holder øje med 
nye og endnu mere naturlige 
og økologiske råvarer til vores 
produkter.

 

NAVNET
Hvorfor Ecooking? 
Ecooking får dig måske til at tænke på 
at stå i et køkken og lave mad, og det 
er faktisk ikke helt forkert - ’cooking’ 
refererer nemlig til, at Tina startede 
med at røre de første produkter i sit 
eget køkken. Og det er sat sammen 
med ’eco’, der står for eco-friendly, for-
di vi laver alle produkter med omtanke 
for vores miljø.

‘ECO’ FORDI VI ER ECO-FRIENDLY

‘COOKING’ FORDI DET HELE STARTEDE I ET KØKKEN



Produktet er testet for hudirritation 
på en frivillig testgruppe. Testen 
ledes af en hudlæge og udføres på 
et uafhængigt testcenter.

Produktet indeholder ikke 
parfume. 

Ecooking udvikler produkter 
både med og uden duftstoffer 
– i daglig tale med parfume 
eller parfumefri. 

Når vores produkter har en 
duft, stammer den ikke fra 
syntetisk fremstillet parfume 
men fra æteriske olier og 
duftudtræk fra blomster, urter 
og frugter. 

Mange af vores produkter kan 
du få både med og uden duft-
stoffer og nogle kun uden. 

Alle vores produkter uden 
duftstoffer er mærket  
’parfumefri’ på emballagen.

Produktet er parfumefrit og at 
ingredienserne er testede for at 
sikre, at de giver mindst mulig 
risiko for allergi.

Produktet er produceret uden 
ingredienser fra dyr, og at der 
ikke bruges dyr i udviklingen og 
produktionen af produktet.

PARFUME OG M RKNING
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* Det er kun produktet 
uden parfume, der er 

AllergyCertified. 

DISSE MÆRKNINGER VISER, AT:
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Hvilket serum er dit match?

E-VITAMIN BOOST 
REPARERER OG FUGTER

Vitamin Boost har ændret 
navn til E-vitamin Boost, fordi 
det har fået en ny og forbed-
ret opskrift. E-vitamin Boost 
har de samme gode egen-
skaber, men Tina har tabt lidt 
ekstra E-vitamin i dette serum 
og blandet flere nærende og 
fugtgivende olier i E-vitamin 
Boost. 

Serummet er stadigvæk:
- God som aftersun
- God til tatoveret hud
 
20 ml, vejl. pris: 349 kr.  

SUPER SERUM
MINDSKER FINE LINJER

Giver huden et boost af fugt 
og har en ekstremt høj anti- 
age-effekt, der reducerer ryn-
ker og fine linjer. Serummet er 
opstrammende og indeholder 
mange virkestoffer, blandt 
andet hexapeptide-8, der 
betegnes som et naturligt  
mirakelmiddel til huden  
over tid.

- Velegnet til kvinder/mænd   
   på 35+.

20 ml, vejl. pris: 389 kr.  

FUGT SERUM
FUGTBOOSTER HUDEN

Fugt Serum optimerer fugten 
i huden og er ideel til alle hud-
typer. Flere af ingredienserne, 
blandt andet hyaluronsyre, er 
meget fugtgivende.

VIDSTE, DU AT: Hyaluronsyre 
er en naturlig del af kroppens 
egen fugtbooster? Når vi  
ældes, forsvinder den grad-
vist fra huden, derfor virker 
huden mere tør og får tyd-
ligere linjer.

20 ml, vejl. pris: 349 kr.  

ACNE SERUM 
MINIMERER URENHEDER 
OG PORER

Acne Serum er med salicylsy-
re, der forhindrer bakterier i 
at trives på hudens overflade. 
På den måde forebygger og 
behandler serummet akne og 
udbrud. Acne Serum er også 
effektivt mod forstørrede 
porer og fedtet hud. 

Kan enten anvendes i hele 
ansigtet eller som spotbe-
handling på urenheder. 

20 ml, vejl. pris: 349 kr.

Serum fungerer godt med Ecooking Derma Ruller.
Påfør efter rulning og afslut med natcreme.
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NYE PRODUKTER I 1. kvartal 2021

50+ RENSESKUM
Renseskum, fra vores 50+ serie, er et 
vegansk, blødt og plejende skum fyldt 
med aktive ingredienser og milde va-
skeaktiver. En af de gennemgående in-
gredienser i 50+ serien er stamceller fra 
vilde oliventræer, og dem har vi også 
været gavmilde med i Renseskummet. 
Et effektivt og plejende renseprodukt. 
200 ml, vejl. pris: 199 kr. 

HÅR OLIE
Hår Olien har en høj koncentration af 
olier og vitaminer, der fugter hvert 
enkelt hårstrå i dybden. Olien består 
blandt andet af kokosolie og arganolie, 
som reparerer tørre og spaltede spid-
ser, blødgør og giver håret glans. 
75 ml, vejl. pris: 149 kr. 

HÅRKUR
En hurtigvirkende, effektiv og fugtgi-
vende hårkur fyldt med beskyttende og 
plejende ingredienser. Hårkur repare-
rer og udglatter beskadiget hår, og så 
er den multifunktionel: Den fungerer 
nemlig både som hårkur og balsam. Så 
efter den har plejet dit hår i dybden, 
lukker den hårstråene som en balsam 
sædvanligvis gør. Giver dig et stærkere 
og sundere hår.  
300 ml, vejl. pris: 199 kr. 

SALTVAND TIL HÅRET
Saltvand Til Håret er en blanding af 
naturligt havsalt, økologisk romerkamil-
le og provitamin B5. Havsaltet forærer, 
med sine mange mineraler, dit hår næ-
ring og fylde, mens romerkamille be-

skytter mod frie radikaler og provitamin 
B5 plejer og fugter håret. Efterlader dit 
hår med en mat overflade og de fineste 
bølger. 
200 ml, vejl. pris: 149 kr. 

INTIMSÆBE
Intimsæben indeholder mælkesyre 
og inulin, et præbiotisk stof, som øger 
væksten af gavnlige bakterier og gen-
opretter den naturlige pH-værdi. På den 
måde sørger Intimsæbe for at bevare 
den naturlige balance i underlivet. 
Sæben har også et højt indhold af øko-
logisk Aloe vera og naturligt E-vitamin 
som fugter og beskytter den sarte hud i 
intimområdet. 
125 ml, vejl. pris: 99 kr. 
500 ml, vejl. pris: 199 kr. 

FÅ MERE INFORMATION OM DE NYE FAMILIEMEDLEMMER PÅ ECOOKING.DK

**
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Solserien

NY, HØJTEKNOLOGISK SOLSERIE

Til denne solserie, har Tina fundet den 
helt store gryde frem og blandet intet 
mindre end otte lækre produkter til at 
tage hånd om din hud før, under og 
efter du har været i solen. 

I tråd med resten af vores produkter, så 
hedder solprodukterne det, de er:

• Solcreme Til Kroppen SPF 30 
  250 ml, vejl. pris: 229 kr.
• Solcreme Til Kroppen SPF 50 
  250 ml, vejl. pris: 259 kr.
• Solcreme Til Ansigtet SPF 30
  50 ml, vejl. pris: 199 kr.
• Solcreme Til Ansigtet SPF 50 
  50 ml, vejl. pris: 219 kr.

• Solbalm Til Læberne SPF 50 
  15 ml, vejl. pris: 99 kr.
• Sololie SPF 30
  200 ml, vejl. pris: 229 kr.
• Aftersun (med og uden duft) 
  200 ml, vejl. pris: 199 kr.

Alle solbeskyttelsesprodukterne har tre 
kemiske filtre (Diethylamino Hydroxy-
benzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl 
Triazone og Diethylhexyl Butamido 
Triazone), der beskytter bredt mod 
både UVA- og UVB-stråler, da filtrene 
indeholder stoffer, der trænger ind i det 
øverste hudlag. På den måde absor-
berer de UV-stråler og forhindrer at 
strålingen når ind i huden og skader. 
Produkterne med SPF 50 har yderligere 
et fysisk filter (zinkoxid), som lægger en 

tynd, beskyttende hinde på huden, der 
tilbagekaster solens stråler. 
Så solprodukterne beskytter hele vejen 
rundt mod solskader og ældning af hu-
den. Og så er de parfumefri, allergiven-
lige og fyldt med fugtgivende, nærende 
og plejende ingredienser. 

Derudover er der en Aftersun - en med 
og en uden duft - til at give din hud 
beroligende og kølende pleje, når den 
trænger til ekstra omsorg oven på en 
dag i solen. 

VIDSTE DU, AT: 
Solbeskyttelse ikke forhindrer, at du 
bliver brun? Den gør bare, at du både 
kan være i solen længere og at din farve 
holder længere og bliver flottere. 
 

LANCERES I MAJ 2021

Beskytter 
mod solens 
stråler

Beskytter 
mod solens 
ældning
af huden

**
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