Urter der gør
underværker

E

r du blevet bidt af et insekt?
Har du uren hud? Er du blevet
forbrændt? Slår du ud efter barbering eller har du reddet dig
en omgang lus? Bare rolig, der
er hjælp at hente – og så er den
oven i købet 100 procent økologisk. RexCure er et dansk firma,
som udvikler og producerer økologiske produkter, der har
de primære egenskaber at køle og lindre kløe, svie, rødmen og hævelse. Produkterne består udelukkende af frisk
persille, basilikum og kamille er derfor fuldstændig fri for
parabener, parfume og anden kunstig kemi.

”Da jeg var lille puttede min
mor persille i mine sko for at
holde myggene væk”
Fra skadedyrsmiddel til hudpleje

Hvis man sammensætter basilikum, persille og kamille på den helt
rigtige måde kan det udrette mirakler for din hud.
Jan Enggaard har fundet formlen og står bag den økologiske
produktserie RexCure, som lever godt op til sit navn – ’kongekuren’.

Jan Enggaards grundidé med RexCure var egentlig at lave
et middel mod myg ved hjælp af persille og basilikum.
”Da jeg var lille puttede min mor persille i mine sko for
at holde myggene væk og senere på rejser til syden, opdagede jeg, at folk havde basilikum i vinduerne for at slippe
for insekter. Jeg tænkte, at hvis man fusionerer de to urter, må man have produktet,” fortæller Jan Enggaard, der
i begyndelsen af 1990’erne begyndte at eksperimentere
med de grønne blade sammen med sin hustru.
Det første færdige produkt blev desværre ikke godkendt
af skadedyrslaboratoriet, da det var et naturprodukt, men
til gengæld blev det senere godkendt som kosmetik og det
blev begyndelsen på en produktserie, der blandt andet
kan køle og lindre kløe.  
RexCure kom på markedet i 2006 og består i dag af seks
forskellige produkter med navne som ’Nomore Burn’, der
køler og lindrer efter eksempelvis solskoldning eller forbrænding, ’Nomore Insect Itch’ som med hurtig

Af Maja Rosasco Foto: ALEX og Jan Engaard
Jan Engaard med sin hund i
hjemmet ved Tøløse
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virkning fjerner kløe og svie efter insektbid, ’Nomore
Pimple’ som tager sig kærligt at uren hud, samt ’Nomore
Shaving Rash’, som forhindrer huden i at slå ud efter barbering – og den kan både bruges i ansigtet og på kroppen. Desuden findes en spray mod lus, som virker ved at
”forvirre fjenden”.  
”Når lusene kommer ned til hovedbunden kan de ikke
lugte, du er et mennesker. De tror, de er røget ind i et
urtebed. Lusene suger derfor ikke blod, og lægger derfor
ikke æg,” forklarer Jan Enggaard.
I begyndelsen af 2010 ekspanderer RexCure med en økologisk hudplejeserie bestående af dag- og natcremer samt
hånd-, fod-, og body lotion.

RexCure NoMore serien
Til solskoldning: NoMore burn
Til myg og insektbid: NoMore insect
Til lus: NoMore Lice
Til bumser/uren hud: NoMore pimples
Til hårfjerning: NoMore shaving itch
Til soleksem: NoMore sunburn

SLIp EffEktIvt af MEd LuSENE
– og hold nye lus væk

Økologi og etik i højsædet

RexCure er det eneste produkt i hele verden, der udnytter synergieffekten mellem basilikum, persille og kamille. Derfor er RexCure ved at patentere opfindelsen i
hele verden. Basilikum er kendt for sin rensende effekt,
persille for at være kløestillende og kamille for at berolige
huden. Alle tre urter bliver dyrket på økologiske, danske
gartnerier og fra de høstes til produktet står på hylderne
går der ikke mere end cirka fem dage. Da al produktion
foregår i Danmark har RexCure mulighed for at holde
øje med, at alt foregår økologisk og etisk korrekt. Produkterne bliver således ikke testet på dyr, men på frivillige
testpersoner. RexCure kan bruges sikkert af alle inklusiv
børn og allergikere.
Fra i 2006 at have Magasin som eneste forhandler er
RexCure i dag at finde i over 300 butikker i Danmark,
blandt andet Matas og Helsam, samt andre helsekostforretninger og apoteker. RexCure er desuden ved at være
et anerkendt mærke i England og i slutningen af 2009
indtager den danske ’kongekur’ det portugisiske og amerikanske marked. •••

Det kan faktisk, med naturens
hjælp, lade sig gøre at slippe
nemt og effektivt af med lus.

Jan på stranden i LA,
efter en hård dag med
salgsmøder med CVS og
Walgreen.
Walgreen og CVS er de
amerikanske pendanter
til Matas, og de 2 største
kæder af drugstores,
begge med over 7000
butikker i hele USA.
RexCures produkter vil
være på hylderne efter
nytår.

NOMORE LICE fra RexCure får lus til at
give slip på håret og forhindrer samtidig nye
lus i at flytte ind. Helt uden kunstig kemi og
parabener, og det eneste luseprodukt der
kun indeholder 100% økologiske urter.
Vejl. pris:
kr. 74,95

Ved luseangreb gennemvædes håret med
NOMORE LICE. Efter 10 minutter har
lusene givet slip og skyldes væk med vand.
Så nemt er det. Hvis der er lus i omgivelserne, kan du spraye hovedbunden med
produktet om morgenen, og lusene vil opfatte omgivelserne som ’forkerte’ og søge
andre værter.

effective by nature
RexCure serien forhandles af Matas og
helsekost butikker over hele Danmark

Læs mere på: www.rexcure.dk

