
 
 

 
 
 
Organiske opslag, case 
 
 
Maj, nr. 1  
Emne  Konkurrence 

Man kan vinde lusemiddel til en hel skoleklasse. Hele barnets 
klasse skal blive lusefri.  
 
 

Målsætning Folk skal tilmelde sig konkurrencen og like siden samt @tagge en 
ven. 
 

Tekst  VIND LUSEREDENS TINKTUR TIL HELE SKOLEKLASSEN 
😍 
 
Er du også træt af lus? Vi ved det! Lus er så irriterende, og de har 
en tendens til at komme igen og igen 😤 Lus smitter voldsomt, og 
hvis ét barn i klassen har lus, har alle pludselig lus. 
 
Vind Luseredens tinktur til hele dit barns skoleklasse, så I for 
alvor kan slippe af med de små kryb #  
Det eneste, du skal gøre, er at like vores side og tagge en ven, som 
også skal have mulighed for at vinde. 
 
Konkurrencen løber indtil d. X, og vinderen får direkte besked ❤ 
Konkurrencen er ikke sponsoreret, organiseret eller på anden måde 
i forbindelse med Facebook. 

Evt. bestemt produkt Luseredens tinktur 
Billede Evt. billede af en hel kasse med tinkturen eller et barn, der klør sig 

i håret 
 
 

Link  
 
 
Maj, nr. 2  
Emne  Luseredens tinktur. Hvad det gør, og hvordan det virker.  

 
 



 
 

 
 

Målsætning Informerende opslag om Luseredens tinktur 
 
 

Tekst  Vidste du, at lus er resistente over for de fleste almindelige 
lusemidler? 😱 
 
Lus kan være et stort problem i mange børnefamilie og 
skoleklasser – og hvad skal man gøre? Nogle stopper helt med at 
behandle for lus, fordi lusekurene ikke virker, som de skal, da 
lusene bliver resistente over for midlerne. 
 
Luseredens tinktur er 100 % naturlig, men ekstremt effektiv. 
Tinkturen er lavet af alkohol, demineraliseret vand og vidunderet 
kvassia, som lus ikke er resistente over for. De dør simpelthen af 
tinkturen – også æggene! Du behøver faktisk ikke engang at 
kæmme håret efterfølgende. 
 
Vi synes ikke, at nogle skal leve med lus, og derfor er vi så glade 
for at have fundet tinkturen, der virker! � 
 
Har I oplevet, at almindelige lusemidler ikke virker? 🤔 
 

Evt. bestemt produkt  
Billede Evt. billede af kvassia 

 
 

Link www.lusereden.dk 
 
 
Maj, nr. 3  
Emne  Opslag, der linker til bloggen og den første blog, der ligger 

derinde. 10 myter om lus. 
 

Målsætning Få folk til at læse bloggen og derefter være inde på hjemmesiden, 
måske endda købe tinkturen. 
 

Tekst 10 myter om lus, du skal aflive! 👀 
 
Lusereden har fået en blog på hjemmesiden, hvor vi skriver om alt 
relateret til lus. Den første blog, vi synes, du skal gå ind og læse, 
handler om 10 myter om lus, du skal aflive ❌ 
 
Vidste du fx, at det er en myte, at lus kommer i beskidt og fedtet 
hår? 🤔 Læs flere myter på bloggen nu	)	
	



 
 

Hvilke	myter	om	lus	har	du	hørt	gennem	tiderne?	
 

Evt. bestemt produkt  
Billede Billede fra bloggen 

 
 

Link www.lusereden.dk/blog (10 myter om lus, du skal aflive) 
 
Maj, nr. 4  
Emne  Tinkturen.  

Naturprodukt. Bedre end andre. Skiller sig ud. Ridse fordele op. 
 

Målsætning Informerende og uddannende opslag om tinkturen. 
 
 

Tekst 100 % naturligt lusemiddel – virker det? � 
 
Vi kan kun sige ja, det gør det! Og også i den grad * 
Siden vi begyndte at lave Luseredens tinktur, har vi fået 
tilbagemeldinger fra mange kunder, der bekræfter, at tinkturen 
virker virkelig effektivt. Og det er også, selvom den lavet af helt 
naturlige ingredienser: alkohol, demineraliseret vand og kvassia. 
Der er ingen ekstra ingredienser, tilsætningsstoffer eller kemikalier 
tilsat. Det synes vi er fantastisk! 😍 
 
Tinkturen skal ikke sidde i håret mere end en times tid, og du 
behøver heller ikke kæmme håret bagefter – og så er tinkturen 
hverken skadelig for dig, dine børn eller miljøet. Kunne det blive 
meget bedre? 💚 
 
Har du prøvet vores tinktur? 
 

Evt. bestemt produkt Tinkturen 
Billede Evt. billede af tinkturen 

 
 

Link https://lusereden.dk/om-tinkturen/ 
 
Maj, nr. 5  
Emne  Så og så mange bliver ramt af lus. Måske link til Børn & Fritid 

artikel. 
 

Målsætning Vidensdeling 
 
 

Tekst Vidste du, at 69 % af alle børnefamilier oplever lus på et eller 
andet tidspunkt? , 



 
 

 
Vi kender det alle sammen. Så er der lus i institutionen eller 
klassen igen, igen, og når først ét barn har lus, så går der ikke 
længe, før alle har lus. Øv!  
 
@børnogfritid har for nylig skrevet en fin artikel om lus, som vi 
gerne vil dele med jer 😊 
 
Hvornår har I sidst haft lus derhjemme?  
 

Evt. bestemt produkt  
Billede  

 
Link http://bornogfritid.dk/aah-nej-lus-igen/ 

 
Maj, nr. 6  
Emne  Rabatten, når man køber fire styk. Det er det, folk køber mest. 

Når folk har købt én gang, så køber de fire efterfølgende.  
 

Målsætning Få folk til at købe tinkturen – 4 stk. 
 
 

Tekst Vi får så gode tilbagemeldinger fra jer! Tusind tak � 
 
De fleste førstegangskøbere af Luseredens tinktur skal lige prøve 
produktet af og køber én flaske. Men vi kan faktisk se, at når de 
vender tilbage igen efter mere, så gør de brug af vores rabat ved at 
købe 4. Vidste du, vi havde den rabat?  
 
Hvis du køber 4 flasker af Luseredens tinktur, sparer du 40 kr., og 
så har du nok tinktur i skabet, til næste gang der er lus . 
 
Rigtig god dag til alle jer 😄☀ 

Evt. bestemt produkt Tinkturen, 4 stk. 
Billede Billede af fire flasker tinktur.  

 
 

Link www.lusereden.dk/shop 
 
 
 


