
 

Min story om hur Back To Earth hjälpte mig och min hy: 

För några år sedan, närmare bestämt 2014 fick jag diagnosen Rosacea, en 
hudsjukdom alltså. Jag som alltid haft bra hy utan massa finnar, utslag och rodnad, 
ändå fick jag det från ingenstans. Och inte blev det bättre, snarare tvärtom. Hela 
mitt ansikte pendlade under flera månaders tid från att vara knallrosa med 
brännande hy på grund av alla utslag, till en trött hy med stora kliande blåsor i både 
pannan, på kinder och haka. 

Tillslut fick jag bra vård, med tunga krämer och mediciner som skulle hjälpa. Men 
jag ville ju dölja min hemska hy, för det var ju inte direkt så att jag trivdes i att visa mig så. Dessutom 
ville jag skydda ansiktet från sol, avgaser och allt sådant där som kunde förvärra hyn. Och det var då 
jag fann Back To Earth. Det var också då jag bara trodde att ett smink bara var till för att se lite snygg 
ut, inte förstod jag att det kunde ha en läkande effekt på både ansiktet och för mitt självförtroende. 
För det var precis så det var.  

Så fort jag började sminka mig med produkterna från BTE så blev min hud snabbt förändrad. Och då 
förändrad till det bättre. Förutom att jag kände mig snygg igen med sminket, så blev min hud bättre 
när jag hade tvättat bort sminket. Rodnaden la sig enormt mycket, utslagen försvann nästan, och 
mitt självförtroende blev snabbt bättre för att jag blev mig själv igen. 

Tidigare hade jag bara varit med om att smink mest 
förstörde mitt ansikte om jag hade det för ofta, för innan jag 
fick Rosacea brydde jag mig inte alls så mycket om vad jag 
kletade på i ansiktet, så troligtvis var det en hel hög med rätt 
dåliga ingredienser... Aldrig mer igen säger jag bara. Det är 
så viktigt att veta exakt vilka produkter en använder på sin 
kropp, och allra främst i sitt ansikte - speciellt när en har en 
känslig och ”sjuk” hy som jag och många andra har. 

Hur som helst vill jag verkligen peppa DIG som har en 
liknande "problemhy” som jag har, till att först och främst känna dig vacker som du är. Det är inte kul 
alls att ha en hy som förändras från dag till dag, och att aldrig veta om ifall du ska vakna ut med stora 
utslag och blåsor i ansiktet eller inte. Det är hemskt och tyvärr känner en sig ofta ful och äcklig. Men 
vet du vad, det kommer att bli bättre. Och du kommer efter ett tag att vänja dig och tillslut kunna 
känna att ”det är ju såhär jag ser ut nu”. Sedan kommer vi ju till det här fantastiska med att det 
faktiskt finns produkter som kan hjälpa till på vägen och göra det till det bättre, som tillexempel BTE 
har gjort för mig. För även fast jag vaknat upp med gråten i halsen över att behöva ha världens 
tydligaste rosacea i ansiktet, så har jag ändå kunnat gå till jobbet, skolan, på dejter, fester, möten och 
åkt iväg på resor - just för att jag har kunnat ta på mig smink som jag mått bra i, och som läkt min hy. 

Nu 3 år efter att det var som värst, är min hy mycket bättre. 
Rosacean är väl kronisk, men jag har väldigt sällan så dåliga 
perioder som jag hade i början. Och jag mår väldigt sällan dåligt 
över det, just för att jag vet att rosacean tillhör mig på något 
sätt, och att jag kan täcka det så att det i princip försvinner helt 
samt att det till och med blir bättre av det. 

Så nu när jag förstått innebörden i hur viktigt det är att ha ett 
smink som en mår bra i, kommer jag aldrig någonsin att sluta 
använda Back to Earth. 

Tack Karin, för att du tillverkar produkter som hjälper människor ❤ 

/Hanna 


