
Cleansing Clay is een uniek, diep reinigend 
‘detoxmasker’ op basis van twee uitzonderlijk rijke 
kleisoorten, te weten kaolien (een kleisoort, rijk aan 
o.a. silicium) en bentoniet (een roze kleisoort van 
vulkanische oorsprong, rijk aan o.a. humuszuren, 
natrium en meer dan 70 sporenelementen). Hiermee 
krijgt de huid op een zachte en milde wijze een 
intensieve ‘detox-behandeling’.  

Dankzij de synergetische combinatie van beide 
100% natuurlijke kleisoorten wordt de huid effectief 
gezuiverd, door de opname van afvalstoffen, 
onzuiverheden en overtollig talg. Tegelijkertijd wordt 
de huid door het masker geactiveerd, middels het 
laten vrijkomen van zuurstof in de cellen.

Na het reinigen met Cleansing Milk of Cleansing 
Oil en Sensitive Skin Lotion, Cleansing Clay 
aanbrengen op de schone huid. Deze intensieve 
reinigingsmethode is geschikt voor de vettere, maar 

tevens drogere huidcondities. Ook bij een snel 
geïrriteerde of gevoelige huid is de Cleansing Clay 
een perfecte oplossing om de huid te kalmeren, 
vanwege de anti-infl ammatoire en verzachtende 
eigenschappen. Door de uitgekiende en 
huidrespecterende samenstelling kan de Cleansing 
Clay meerdere malen per week toegepast worden. 
Neem een ruime hoeveelheid van het masker op 
de bijgeleverde spatel en breng het aan op het 
gezicht. Laat het product enkele minuten inwerken 
en neem dit daarna bij voorkeur af met een 
microwavekompres. 
Wanneer de Cleansing Clay volledig is 
verwijderd, voelt de huid opvallend zacht, glad, 
fris en comfortabel aan. De huidskleur ziet er 
egaler uit en de teint is verbeterd dankzij de 
geactiveerde doorbloeding. Hierdoor ziet de huid 
er gezond, stralend en vitaal uit en zullen de hierna 
aangebrachte producten aanzienlijk beter door de 
huid worden opgenomen. 

P E E L E N

Cleansing Clay

Aanbeveling voor overige producten en/of een individueel productadvies, vraag je huidcoach in de buurt.

Kijk op www.huidcoach.nl

• Ontgiftend en zuiverend (‘detox-effect’)
• Herstelt de minerale huishouding 
• Regenererend
• Kalmerend
• Verstevigend en conditionerend
• Doorbloedingsbevorderend
• Stimulerend t.a.v. de celvernieuwing 
• Absorberend t.a.v. onzuiverheden en overtollig talg

Verkrijgbaar in: 40 ml.

Ingrediënts: Aqua, Kaolin, Cetearyl Alcohol, Bentonite, Dicaprylyl Ether, Cocoglycerides, Stearic Acid, Cetearyl Glucoside, 
Phenoxyethanol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffi n, Parfum, Ethylhexylglycerin, Sodium Polyacrylate, Laureth-7, Benzyl 
Alcohol, Coumarin, Citronellol, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl Benzoate, linalool.
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