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Skjønnhetspleie var ingen spøk for noen tusen år siden..

Vi sier at vi må lide for skjønnheten, og noen ganger gjør vi vel det der vi står med
voksen og pinsetten, men om vi sammenligner det vi gjør i dag med det som ble gjort for
noen tusen år siden, tror jeg vi skal puste lettet ut. Å gå over øyenbrynene med en
pinsett kan være ganske vondt, men hva tenker du om å bruke dyreblod, fett eller urin
som skjønnhetsmiddel?

Dronning Kleopatra er kjent for sine melkebad. Å bade i melk skal gi en myk, glatt og fin hud.
Nå finner vi mange oppskrifter på melkebad rundt på nettet. Det skader jo ikke å prøve. Det sies
at huden blir veldig myk. I noen oppskrifter blandes det i urter og annet som også skal være bra
for huden.

Mennesker har alltid ønsket å pynte seg. Det er funnet rester av skjønnhetsprodukter fra mange
tusen år tilbake. Grunnen til at man finner det, er at det var vanlig å begrave
skjønnhetsprodukter sammen med den døde. Det er blant annet funnet 4000 år gamle
egyptiske krukker med rester etter slike produkter i.
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I Romerriket brukte adelige kvinner og menn kalk og hvitt bly i ansiktet for å få blek hud. Aske
og sot ble brukt til øyensminke. Rouge og leppestift brukte de med farge utvunnet fra insekter
og bunnfallet i rødvin. Fuglereir og fugleskitt ble brukt til å rense huden. Man laget også
ansiktsmasker av krokodilleavføring. Dette skulle gi en meget frisk ansiktsfarge. Sauefett og
saueblod ga farge til negler.

Nå selges kosmetikk og hudpleieprodukter på parfymerier og i hudpleiesalonger i trygge former.
Bak disken finner vi mennesker som kan svare på alle mulige spørsmål vi måtte ha. Tidligere
var det apotekere og barberere som solgte skjønnhetspleieprodukter. Produktene inneholdt
gjerne arsenikk, bly og kvikksølv.

Det var ikke bare for mange tusen år siden skjønnhetspleie var ramme alvor! Jeg husker jo at vi
prøvde mye rart i tenårene. Både egg, majones og øl forsøkte vi å ha i håret. Majones skulle
fungere som en kur som gjorde håret mykt. Egg og øl (hver for seg) skulle gjøre håret blankt.
Ingen hadde jo nevnt hva dette luktet!

I mangel av penger prøvde vi jo også alternative hårfarge-midler. Sprittusj for eksempel. Kan
IKKE anbefales! Min venninne som hadde helt lyst hår forsøkte å lage sorte striper i sitt hår. For
det første skled alt utover så det ble ikke striper, for det andre ble håret grønt og ikke sort..

En annen hadde farget håret og så ut som en gul Fox.

Ja, det ble en del fravær fra skolen på den tiden.

Og kanskje er det noen som finner rester, eller bilder (hjelp!) fra dette om noen tusen år og de
vil lure på om vi var fullstendig gale!
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