
 

 

DETOX MED LER 

 

Lerpakke med 3 forskellige lertyper - 50 kr. 

  
Lermasker er meget populære, og der er masser af forskellige lertyper. Hvorfor er de populære, og hvordan 
vælger man den rigtige? 
  
Lermasker anvendes, fordi de er dybderensende, og trækker urenheder, toksiner og snavs ud af huden. 
Nogle lertyper handler mest om den rensende effekt, mens andre også har plejende egenskaber og 
medvirker til at øge blodcirkulationen i din ansigtshud. Desuden er ler nemt at anvende. Det kræver ikke 
meget, og man kan have stor indflydelse på, hvordan ens maske skal være, når man køber ren ler og selv 
blander med en væske eller en olie. Det er svært at vælge en rigtig lertype til ens ansigtshud, og derfor kan 
det være en god ide at skifte imellem lertyperne, når man ønsker at rense sin hud med ler. Vind og vejr og 
årstidernes skiften har indflydelse på ansigtshuden, og det skal man tage højde for. Man kan sagtens blande 
de forskellige lertyper. Dog er det altid en god ide at lære de enkelte lertyper at kende hver for sig; måske er 
der noget, som fungerer særligt godt for din hud, og det skal man holde fast i. 

  
I sommertilbuddet kan du afprøve tre forskellige lertyper. Vælg selv de 
tre forskellige lertyper, som du vil afprøve. I tilbuddet medfølger 
desuden en prøve på enten vores Power Serum eller Therapy Lotion. 
Hvis du har ønske om en bestemt prøve, kan du skrive det, ellers 
medfølger en vilkårlig. 
  
Pris for lermaske-pakken med tre ler, kr 50,00 i alt. 
Begrænset antal. 
Bestilling: Sker via Facebook-siden. Skriv en besked med de tre lertyper, 
du ønsker med. Se længere nede for de forskellige varianter. 
  

Når du skal i gang med din lermaske 
 
Forberedelse: 
Lav kun en lille mængde af gangen. Der skal ikke bruges meget, og det må godt være et tyndt lag på huden. I 
en lille beholder hældes en lille mængde ler op, og bland forsigtigt op med fx vand, blomstervand (lavendel- 
eller rosehydrosol fungerer godt) eller dine favorit-ansigtsolier (abrikoskerneolie, olivenolie eller avocadoolie 



er meget lækkert). Tilsæt kun ganske, ganske lidt væske eller olie ad gangen. Anvend ikke metalskål eller 
redskaber til at blande leret. 
  
Anvendelse: 
Brug fingrene eller en pensel til at lægge din lermaske på. Lermaskerne skal ikke sidde længe. De er alle 
meget dybderensende, og er ikke blandet med fortyndende produkter og dermed helt rene. Lad derfor din 
lermaske sidde bare i ca 3-5 minutter. Den skal ikke tørre ind. Fjernes med rigeligt lunken vand og evt en 
blød vaskeklud, som fjerner alle rester. 
  
Efterbehandling: 
Efter en dybderensende maske skal man sørge for tilstrækkelig pleje til huden efterfølgende. Det kan være 
en serum, creme eller lotion afhængigt af hvad man foretrækker. Sørg blot for at du giver din hud fugtpleje, 
idet du netop har givet den en dybderensende kur. 
   
Vælg din ler: 
  

Nr. 1: Sort ler 
Iron Oxide 

15 
gram 

Kraftigt dybderensende lertype, som trækker urenheder ud af huden og 
virker som en “afgiftning”.  
  
Velegnet til fedtet og uren hud, acne hud 
  
Anvendes 1 gang pr uge 

Nr.2: Pink ler 
Montmorillonite & 
Illite 

15 
gram 

Meget mild lertype med exfolierende og rensende egenskaber, medvirker 
til at give en mat hud. 
  
Alle hudtyper, også sensitiv/sart hud  
  
Anvendes 1 - 2 gange pr uge. Kun 1 gang, hvis meget sensitiv og sart hud. 

Nr. 3: Hvid ler 
Kaolin 

8 
gram 

Mild lertype, som renser og plejer samtidigt, har helende egenskaber og 
medvirker til at hydrere huden. Hvidt ler fungerer også absorberende. 
  
Alle hudtyper, også sensitiv hud, særligt velegnet til moden og tør hud 
  
Anvendes 1 - 2 gange pr uge. Kun 1 gang, hvis meget sensitiv og sart hud. 

Nr. 4: Grønt ler 
Montmorillonite 
  

15 
gram 

Detox-effekt til huden med dybderens og absorberende effekt . 
  
Normal til fedtet hud, også til kedelig/trist hud 
  
Anvendes 2 - 3 gange pr uge.  

Nr. 5: Gul ler 
Illite 

15 
gram 

En exfolierende og stimulerende/plejende lertype, som også udrenser 
snavs. 
  
Velegnet til moden hud, og samtidigt også til både uren og normal hud 
  
Anvendes 2 - 3 gange pr uge. 

  
  
 https://www.facebook.com/sanscare/ 
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