
Lav din egen lille ANSIGTSRENSER, form den som du finder bedst. 
Med ganske få ingredienser. Mild eksfolierende. 

Til en "sten" på 50 g. skal du skal bruge: 

10 g.     Kakaosmør 
15 g.     SCI 
20 g.     ler  
3,5 g.    Olie 
1/2 tsk. vand 

2 skåle (den ene skal kunne tåle at komme i mikroovn) 
1 køkkenvægt 
1 tsk. 

Sådan gør du: 

Hæld SCI og Leret i en skål. 
Smelt kakaosmør, tilfør olien og det smeltede kakaosmør til de tørre dele, samt den halve teske vand. 
Mas skeen ned i massen, indtil du kan se den samler sig. 
(Tilfør IKKE mere vand, den skal nok samle sig!) 

Hæld til sidst massen ud på bordet og start med at samle det til en klump. 
Form klumpen som du ønsker det, den har lidt en konsistens som tørt modelervoks. 

Lad den ligge i køleskabet en lille times tid, og voila! Du har nu en lækker ansigtsrens. 

Hvilken olie kan jeg bruge:  

I teori kan du bruge den du har stående i dit køkken! 
Vi vil gerne slå et slag for: 

Den fede avocado olie, vitaminrig og fed, til tørt hud. 
Rapsolien tilfører E vitamin og fugter. 
Solsikkeolien er fyldt med vitaminer, A - C - E og D, og fugter 

Du kan også investere i en lidt dyrere jojoba, mandel eller hybenkerneolie. 

Hvad gør ler: 

Vi tilbyder pink ler, (det gør sæben brun, ikke pink), den er finkornet og mild eksfolierende og rensende. 
Kan bruges af alle hudtyper.  
Du kan også bruge andre varianter, kun fantasien sætter grænser. 

Vil du have en der renser mere, kan du tilføre en smule kaffegrums.  

Hvad er SCI: 

Sodium cocoyl isethionate eller SCI, er et mild rensemiddel, også kaldet babyfoam, er udvundet af kokos. 
Det stripper ikke huden for dens naturlige olier og er mild så alle hudtyper kan benytte sig af den.  
Det er også SCI'en der får den til at skumme en smule.  

Advarsel: 

Både leret og SCI er et meget fint pulver, begge kan irritere øjne og svælg/hals/luftveje. Bør behandles 
med forsigtighed. 

https://www-birkdenmark-com.shopstart.dk/vare/kakaosm%C3%B8r
https://www-birkdenmark-com.shopstart.dk/vare/sci
https://www-birkdenmark-com.shopstart.dk/vare/pink-ler-20-g
https://www-birkdenmark-com.shopstart.dk/vare/hybenkerneolie

