
PRODUKTLANCERING / 

RENEW FACE BRUSH 01

”Jeg elsker hurtige løsninger! 
som virkelig går ind, og gør en forskel, 
og det er hvad reneW børsten står for” 

/ Hanne Andersen, ALT behandler – www.alt-wellness.dk



PRODUKTLANCERING / 

  
Karmamejus meget skånsomme tørbørste er et effektivt beauty 

tool, som eksfolierer huden, stimulerer blodomløbet, og som 

vækker ansigtet efter søvn. Regelmæssig brug hjælper med at 

reducere og forebygge hævelse og mørke rande under øjnene, 

og udglatter fine linjer og rynker. Tørbørstning forbedrer 

hudens fasthed, samt fremmer lymfedrænage, så huden 

fremstår glat, ensartet og fuld af vitalitet.

Vejl.udsalgs pris 299 kr.

RENEW / Face brush 01

Et mini face-lift /
Når bindevævet stimuleres, øges blodcirkulationen og 
lymfesystemet aktiveres. Tørbørstningens blide stimulering af 
huden, lader blodcirkulationen komme helt ud til de yderste 
hudlag, hvor også de små lymfekar sidder. Lymfesystemet 
opsamler overskydende væske i vævet, og har derfor en 
drænerende og forebyggende effekt på f.eks. hævelser 
omkring øjnene, og ophobede affaldsstoffer i vævet. Når 
huden aktiveres, stimuleres og eksfolieres, kan den bedre 
optage de efterfølgende hudplejeprodukter, samtidig styrkes 
bindevævet så fine linjer og rynker omkring øjnene, i panden 
og om munden udglattes. * 

*ref.; Hanne Andersen, ALT behandler og ekspert i bindevævsmassage 

RENEW face brush 01 kommer i en eksklusiv skuffe-æske, 
perfekt til rejsen, med illustration og guide indlagt i æsken. 

Materiale Bæredygtig dyrket & certificeret bøgetræ. 100% 
naturligt gedehår. Traditionelt håndværk, produceret i Tyskland. 

Vedligeholdelse Rens børsten efter brug. Kør tommelfingeren 
igennem børstehårene, så alle hudpartikler fjernes, herefter 
vaskes børsten med sæbe. Lad børsten tørre uden kontakt 
med direkte varme, med hårene vendt nedad.

Bemærk Det er normalt, at huden rødmer en smule. Børst 
ikke for hårdt, og undgå irriteret, sensitiv og beskadiget hud.
Vær ekstra forsigtig omkring skønhedspletter, nye ar og 
hudafskrabninger. Brug ikke din ansigtsbørste, hvis den ikke 
er blevet rengjort indenfor en uge. 
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SÅDAN BRUGER DU DIT BEAUTY TOOL  

RENEW face brush er en naturlig og blød tørbørste. Følg ILLUSTRATIONEN herover og GUIDEN herunder. Børst på tør hud om morgenen inden 
dit bad og din renserutine. Forbered dig ved at tage håret tilbage, og fjern smykker/briller. 

Brug 6 lette og energiske strøg per område for at opnå det bedste resultat. Børst makeup-fri og tør hud 3-4 gange om ugen i 2-3 minutter, 
afhængigt af hudens sensitivitet. Huden omkring øjnene er sensibel og fin; det er derfor vigtigt at børste med bløde strøg og aldrig hive i huden 
med børsten. Rens huden efter tørbørstningen. Afslut dit skønhedsritual med Karmamejus ansigtsplejeserie til din hudtype, og drik et stort glas 
vand for at hydrere indefra. Det tager tid, før en ny rutine giver resultater, så vær tålmodig og vedholdende.

GUIDEN  - Følg tallene på ILLUSTRATIONEN

1 /  Dekolletage – børst fra bryst og skuldrer i retning mod midten af kravebenene. 
2 /  Hals – stræk halsen, og løft hagen. Børst med lange strøg i nedadgående retning mod kravebenet. 
3 /  Kæbelinje – løft hagen for at strække huden. Børst med energiske opadgående strøg under kæbelinjen.
4 /  Hage – træk underlæben ind for at strække huden. Børst i omvendte U-bevægelser fra midten og ud. 
5 /  Kinder – stræk huden ved at bevæge mund og kæbe i modsat retning af det område, der børstes.  

  Børst i omvendte U-bevægelser i en op- og udadgående retning. 
6 /  Overlæbe – anvend korte og energiske strøg fra midten af læben i en udadgående retning.
7 /  Næse – børst fra siderne af næsen og næsetippen i en opadgående retning.
8 /  Øjenområdet – børst bryn og øjenomgivelser med cirkulære bevægelser. 
9/   Tindinger – børst med små korte strøg fra øjets ydre kant, mod tindingen. 

10 /  Det tredje øje (glabella) – børst med korte strøg i opadgående retning imellem brynene.
11 /  Pande – børst hele panden med strøg fra midten mod tindingen. 
12 /   Ansigtets profil – fuldend tørbørstningen med lange strøg foran og bagved ørerne i nedadgående retning mod kravebenet.

FORDELE VED TØRBØRSTNING MED RENEW

Mindsker mørke rande
Fjerner hævelser 

Eksfolierer og fornyer
Øger cirkulationen

Fremmer lymfedrænage
Forbedrer hudens fasthed

Frigør ansigtsspændinger
Tilfører huden vitalitet

Forebygger tilstoppede porer
Udglatter fine linjer og rynker

ILLUSTRATIONEN  
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”skincare must be considered as skin-food, 
absorbed by the body and assimilated by the 
organs. natural, high efficacy, aromatherapy 
skincare is my preferred skinfood.”

/ Mette Skjærbæk, stifter & kreativ direktør af Karmameju

KARMAMEJU.DK

KARMAMEJU ApS / Danmark
www.karmameju.dk 
Facebook / Karmameju 
Instagram / karmameju_official 
info@karmameju.com
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