Fra kaffegrums til hudpleje: Tre unge iværksættere fra Aarhus satser hele opsparingen
D. 2 maj, 2018

Fra venstre: Mikkel, Rasmus og Simon, stifterne af virksomheden grums.

Det nye danske kosmetik brand grums har netop
lanceret en produktserie bestående af naturlige
hudplejeprodukter af højeste kvalitet og genanvendt
økologisk kaffegrums indsamlet på ladcykel
fra danske caféer, virksomheder og festivaler
- heriblandt NorthSide festival, Spiselauget og
Comwell hotel i Aarhus.
Hvad er interessant?
Genanvendt kaffegrums: De fleste tænker som
udgangspunkt: “Kaffegrums i kosmetik? Sludder!” lige indtil
de finder ud af, hvilke dermatologiske egenskaber og positive
indvirkninger det kan have på vores hud. Der efterlades godt
og vel 50 ton kaffegrums fra de ca. 2,5 mia. kopper kaffe, som
danskerne nyder om året. En yderst brugbar ressource - når
du brygger, kaffe bruger du nemlig kun under 1 % af kaffens
næringsstoffer - resten er at finde i ‘grumset’.
Plantebaseret emballage: Alle produkter er omgivet af
helt- eller delvist plantebaseret plastik, som er en del af
virksomhedens vision om at være med i front, når det gælder
bæredygtighed. Emballagen på den netop lancerede serie er
delvist lavet af sukkerrør.
Ærlige ingredienser: Der er lagt utroligt meget vægt på, at
konceptet skal være så transparent som muligt. Derfor har
grums lavet en oversigt med oversættelser og forklaringer på
de anvendte ingredienser. Således kan os dødelige have en
chance for at vide netop, hvad vi putter på vores hud.

Det hele startede for knap to år siden. En gruppe
mandlige studerende fra Aarhus fik på sin uddannelse
en skør idé, som nu er blevet realiseret - nemlig at lave
hudplejeprodukter indeholdende kaffegrums. Efter utallige
forsøg, produktudvikling, nederlag og opture kan de første
grums produkter nu købes i en række danske forhandlere,
og drengene bag er ikke så lidt glade for resultatet “Vi har i
grums formået at skabe et nytænkende koncept, der tilbyder
slutbrugeren et unikt, naturligt og mere bæredygtig alternativ
til de hudplejeprodukter, som vi kender i dag.”, fortæller
Rasmus Nørgård, en af stifterne af grums. Han fortsætter
“grums er for dig, der vil have maksimal selvforkælelse med
god samvittighed”.
grums første produktserie hedder ‘grums raw collection’ og
indeholder en face scrub og en body scrub. Produkterne er
baseret på en lang række naturlige ingredienser af den bedste
kvalitet og genanvendt økologisk kaffegrums. Produkterne er
fri for parabener, allergener, parfume og farvestoffer. Man
har valgt at bruge kaffegrums fra espresso til virksomhedens
face scrub, da man erfarer, at de mindre partikler er mere
skånsomme for ansigtet, mens man bruger kaffegrums fra
økologisk filterkaffe til virksomhedens body scrub for at gøre
den mere hårdfør.
Ingen af grums produkter er udviklet ved tilfældigheder.
Virksomheden afsætter omkring 12 måneder til at udvikle
et enkelt produkt. Et forløb, som omfatter op mod 120
testpersoner og garvede fagpersoner inden for naturlige
kosmetikartikler.

Hvorfor kaffegrums?
“I vores optik er spørgsmålet, hvorfor ikke?” griner Simon
Krag Christensen, en af stifterne bag grums. Ifølge grums er
kaffegrums rigt på antioxidanter, og det er en optimal naturlig
eksfoliator, der effektivt hjælper med at fjerne døde hudceller.
Kort sagt mener virksomheden, at kaffegrums besidder
mange af de karakteristika, som store kosmetik brands kemisk
forsøger at tilføre sine produkter på nuværende tidspunkt.
Ved at bruge kaffegrums undgås brugen af mikroplastik som
slibemiddel, der har en ødelæggende indvirkning på miljø og
natur.
fortsættes >>

Mere bæredygtig emballage
“Hos grums har vi forsøgt at gentænke måden, hvorpå vi gør
brug af kosmetik emballage i dag” fortæller Mikkel Knudsen,
grums tredje stifter, og fortsætter “hos grums anvender
vi udelukkende emballage, der er helt eller delvist lavet i
plantebaseret plast. Ifølge grums har man skulle kontakte
over 50 leverandører for at finde producenter, der matchede
grums specifikke krav om bæredygtigt emballage.

Forhandlere over hele landet
grums har allerede lavet samarbejde med en lang række nøje
udvalgte forhandlere over hele landet, som primært befinder
sig inden for helse-, mode- og kaffe scenen. Du kan finde
din lokale grums forhandler på virksomhedens hjemmeside
grumsaarhus.com, hvor produkterne også kan bestilles
direkte via. grums’ egen webshop.
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