
LAV SELV DIN EGEN NATURLIGE 
ANSIGTSMASKE 

Det er nemt og bæredygtigt - og en del billigere end de fleste mærker. 
Disse opskrifter stammer fra Maria Juhls bog “Ayurveda - Følg 
naturens rytme” 

AVOCADOMASKE (V, P) 

Avocadomaske er rigtig fugtgivende og mild, og god til Vata- og Pittatyper.  
 
Masken er rig på vitaminer og mineraler, og fedtet fra avocadoen trænger dybt 
ned i huden og øger dens elasticitet.

½ avocado
1 tsk varmt vand (evt rosenvand) 
1 tsk kokosolie
1 tsk honning

- Mos avocadoen i en skål 
 
- Rør vand, kokosolie og honning sammen i en anden skål og bland med 
avocadoen. 

- Fjern make-up og rens huden. Brug evt en peeling inden for bedre indtag af fugt 
fra masken. 

- Smør eller masser masken i ansigtet og lad den virke i 10-15 min. 

- Skyl masken af med varmt vand, og dup ansigtet tørt med et håndklæde. 
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GURKEMEJEMASKE (P, K) 

Denne maske har en let udtørrende virkning, idet den er er tilsat citron.  

Dette vil generelt være godt for Kapha-hud, men du kan erstatte citronen med ½ 
tsk olivenolie, hvis du ønsker mere fugt. Gurkemeje er et vidundermiddel både ind- 
og udvortes. Den har en antiinflammatorisk virkning, som kan være ok for en Pitta-
hud, der er let irriteret og måske solbrændt. Hvis masken svier og virker for 
kraftigt for din Pitta-hud, brug da i stedet avocadomasken. For Kapha er masken 
perfekt, da den virker mod akne, bakterier i hudens urenheder og fjerner 
overskydende fedt. Masken er desuden god for teenage-hud.

1 tsk gurkemeje pulver 
1 tsk honning 
1 tsk yoghurt naturel (eller græsk) 
Et par dråber citron

- Bland alle ingredienserne i en skål. Husk at gurkemeje farver meget, så vær 
iklædt en gammel t-shirt, når du bruger masken, og husk at lave den tyk, så den 
ikke løber. 

- Fjerne make-up og rens huden. Brug evt en peeling inden for større effekt. 

- Smør masken i ansigtet, og lad den tørre i ca 20 min.  

- Skyl masken af med koldt vand. 
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