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Ansiktsvård
Artnr: Produktnamn:
1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

24 timmarskräm

Produktbeskrivning:

Vårdande och skyddande kräm, främst
för normal hy. Mjukgör och skyddar
huden dag och natt. Innehåller bl.a.
Malva, Viol, Timjan och Daggkåpa.
Efter rakning
Mjukgör huden, dämpar sveda och
irritation samt läker småsår. Passar alla
hudtyper. Innehåller bl.a. Ringblomma,
Blåklint, Malva, och Kamomill.
Havets Mirakelkräm Extra mjukgörande och stimulerande
kräm för känslig hy. Anpassad till äldre
mogen hy med behov av fukt och
stabilitet. Använd Havets mirakel för att
skydda och bromsa hudens åldrande.
Innehåller bl. a havsalg, squalane,
skelört och gurkörtsolja.
Mirakelkräm
Intensivt vårdande kräm för alla
hudtyper. Mycket bra egenskaper vid
hudproblem. Innehåller bl.a. Älgört,
Malva och Kamomill
Ögonkräm
Motverkar effektivt svullnader och påsar
under ögonen. Minskar bildandet av
rynkor. Innehåller bl.a. Ögontröst,
Kamomill och Viol.
Ansiktsvatten
Effektiv djuprengöring för ansikte och
hals. Detta är ett speciellt sammansatt
ansiktsvatten, alkoholbaserat (10%) rikt
på örter och eteriska oljor. Innehåller
bl.a. Kamomill, Ringblomma, Timjan och
Rölleka.
Rengöringsmjölk
Rengöring för ansikte och hals, för alla
hudtyper. Så mild att den kan användas
vid borttagning av ögonmakeup.
Innehåller bl.a. Malva och Blåklint.
Läppbalsam
Skyddar mot väder och vind. Lugnar
irriterade, såriga och torra läppar.
Innehåller bl.a. ringblomma. Innehåller
inte vaselin.
Acnedroppar
Används med starkt nedbrytande effekt
på acneutslag. Appliceras med en
praktisk pensel. Innehåller bl.a. Ylangylang, Skelört, Vallört, Kamomill och En.
Ansiktsmask Kur
En balanserande och energigivande
mask med marint innehåll. Rik på
vitaminer.
Ansiktspeeling
Ansiktspeeling används normalt 1 gång i
veckan som komplement till daglig
rengöring, Peelingämne är jojobavax.
Avsluta peeling behandlingen med
ansiktsvatten för att återställa hudens ph
och sluta porerna.
Morotsolja
En olja att använda för att ge färg och
lyster åt hyn. Innehåller bl.a jojobaolja
som all hudtyper kan använda. Mycket
bra för torr hy.

Pris:

Anteckningar:

349,00

Hudkräm för personer under
24 år.

349,00

After shave.

392,00

Hudkräm damer. Även för torr
hud.

384,00

Problemhy, skavsår, rosacea,
brännskador, solbränna, kan
läggas på öppna sår som
sårsalva
Rinniga och torra ögon,
pollenproblem, gräsallergi.
Även bra till djur, speciellt till
häst.
Använd gärna för att ta bort
foundation och liknande som
går ner i porerna och är svårt
att tvätta bort.

349,00

266,00

291,00

57,00

Rakgel för herrar o damer,
ansiktsrengöring damer o
herrar, och ungdomar med
acne.
Ej uttorkande.

184,00

Använd med rengöring och
mirakelkräm för bästa resultat
på acne.

524,00

Citrongräs effektivt till acne,
blåstång är cellåterbyggande
alltså antirynk
Peeling gör att ansiktskrämen
går in på djupet och inte bara
smörjer döda hudceller.

571,00

207,00

Ger fin lyster, istället för smink.
Använd som serum under
hudkräm, naturligt solskydd
från jojobaoljan.
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Hand & Fotvård
Artnr: Produktnamn:
1201

Handkräm

1202

Nagelolja

1203

Vårtdroppar

1301

Fotkräm

Produktbeskrivning:

Pris:

Utomordentligt verksam kräm som
247,00
absorberas snabbt. Balanserar och
skyddar huden samt stärker naglar och
nagelband. Innehåller bl.a. Tussilago
och Baldersbrå.
Stimulerar och stärker naglar och
253,00
nagelband. Läker och lugnar
inflammerade och såriga nagelband.
Scandinavian Herbs vårtdroppar är ett
207,00
utomordentligt effektivt sätt att bli av
med vårtor och herpes - på naturlig väg.
Dropparna är skonsamma mot den
omgivande huden.
275,00
Hjälper effektivt mot dålig lukt och
fotsvett. Är välgörande vid sprucken
hud. Underbart för trötta fötter.
Innehåller 18 olika örter och 10 olika
eteriska oljor.

1302

Fotmjölk

1303

Fotbadsalt

1304

Fotbadsalt-refill

Är en krämig lotion som har en
295,00
svalkande, lugnande verkan när den
masseras in på fötter och ben. Kan
användas när som helst på dygnet när
fötter och ben känns trötta. Fotmjölken
är särskilt bra till de som står och går
mycket.
Är underbart omhändertagande för
164,00
trötta fötter med omhändertagande örter
i, såsom salvia och rosmarin
Badsaltet har en mjukt mättad arom.
131,00
Tag 2-3 teskedar badsalt i en liten balja
hett vatten och låt dina fötter slappna av
tills vattnet svalnar (ca 15 min).

Anteckningar:

Nagelsvamp, fotsvamp.

Mollusker, herpes, afte (blåsor
i munnen).

Torra fötter, sprickor och
förhårdnader, fotsvamp.

Svullna fötter. Under flygturen.
Stickningar i fötterna och ben,
fotsvamp.

Mjukar upp förhårdnader.

Massage & Kroppsvård
1401

Massageolja

1402

Massagekräm

1403

M-mjölk

Är en kraftfullt verkande massageolja.
Denna olja är bland det bästa man kan
välja. Innehåller bl.a älgräs, eucalyptus
och lavendel.
Kan användas på din trötta och
stela kropp. Krämen är fylld av
hälsosamma och stimulerande örter.
Innehåller bl.a lavendel, timjan, vitpil,
älgört, salvia och rosmarin.

336,00

278,00

298,00
Har samma välgörande och behagliga
effekt som Massagekrämen, men gör
massagen överflödig. Innehåller bl.a.
Timjan, Älgört och Vide.

1404

Vårolja –
Morgonfruolja

267,00
Används som en massageolja eller som
kroppsolja efter dusch och bad. Oljan är
torr och absorberas snabbt av huden.
Skäm bort din hud med våroljan före
och efter solning. Den ger en jämnare
solbränna som varar längre. Innehåller
bl. a Lomme, Viol och Nässla.

Massörerna älskar denna.
Lättarbetad. Går in i huden,
kunden behöver inte duscha
efteråt.
Tennisarmbåge, musarm,
frozen shoulder, svullnader,
bra till små lokala partier med
värk. Massörer – lägg på vid
spänd muskel, låt verka en
stund. Gör underverk!
Vid smärta, muskelvärk,
vrickningar, stukningar,
diskbrock, svullnader,
efter träning, ischias,
åderbrock, vårt liniment. Kryp i
benen.
Bästa allround
hudvårdsolja för hela familjen,
inkl. husdjuren. Ger visst
solskydd, ger lite brun hy, bra
för gamla ärr, eksem, kan
hjälpa vita fläckar i huden
(vitiligo). Håller knott, mygg
och fästing borta från hund,
katt, häst och människa.
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Artnr: Produktnamn:
1405

Avslappningsolja

1406

Bodylotion

1407

Djävulsklo olja

1408

Hajkräm

1409

Hot Shot

1410

Avslappnande
badsalt

1411

Avsl.badsaltrefill

1412

Deodorantgelé

Hår & Bad
Schampo
1501
med örter

1502

Schampo
med havsalg

1503

Hårbalsam

Produktbeskrivning:

Pris:

Anteckningar:

Innehåller vegetabiliska oljor och örter allt komponerat för att ge en
avslappnande effekt. Flera av dessa har
milt lugnande och avslappnande
egenskaper och används med stor
framgång i många liniment och
massageoljor.
Den här lotionen innehåller örter som är
mjukgörande för din hud. Den är enkel
att applicera och ger en neutral doft.
Innehåller bl. a rödklöver, maskros, lime
och malva.
Är djupgående och används främst vid
stela kroppar. Använda oljan i
kombination med Scandinavian Herbs
hajkräm. Denna kombination ger bästa
resultatet.
Innehåller bl.a djävulsklo och vitpil.
Är en effektiv och omhändertagande
kräm som passar alla hudtyper och kan
användas över hela kroppen. Krämen
innehåller squalene-hajleverolja och
används med goda resultat vid omhändertagande av din mycket torra hud.
Hajkrämen innehåller endast naturliga
ingredienser.
Är en avslappnande och omhändertagande specialkräm. Den är behaglig att
massera in på bröstet, bihålorna och
tinningarna. Älgört, är en av krämens
välgörande örter som även ger en doft
av liniment.
Hjälper din stela, trötta, ömma, spända
och kropp att slappna av. Det fungerar
också, tack vare sin speciella
sammansättning, som aromaterapi. Det
stärker också huden och tillför den
näring.
Scandinavian Herbs deodorant
innehåller 100% naturliga ingredienser
och kan användas av alla. Dofterna från
de eteriska oljorna håller dig fräsch hela
dagen. Innehåller inte aluminium.

259,00

Tandgnissling. Magkatarr.

299,00

481,00

385,00

349,00

164,00

Ledvärk, artros,
inflammationer, gikt, värk,
tennisarmbåge, fibromyalgi,
hälsporre, ischias.
Används ihop med Hajkräm.
1.Djävulsklo 2. Hajkräm
Psoriasis, problemhy,
svårläkta sår. Men även bra
tillsammans med djävulskloolja
vid; Ledvärk, artros,
inflammationer, gikt, värk,
tennisarmbåge, fibromyalgi,
hälsporre, ischias.
1.Djävulsklo 2. Hajkräm
Huvudvärk, förkylning, migrän,
mensvärk, acne, bihålor
Snarkningar (vid näsan).
Klåda vi myggbett.

Muskelvärk, ledvärk,
tennisarmbåge.

129,00
190,00

För alla hårtyper. Ger hår och hårbotten 176,00
naturlig balans och skyddar utan att
skapa irritation. Utmärkt för varje-dagbruk. Koncentrerat och mycket drygt.
Innehåller 14 olika örtextrakt och 8
eteriska oljor
Avsett främst för torrt hår. Ger hår och
176,00
hårbotten naturlig balans och skyddar
utan att skapa irritation. Utmärkt för
varje-dag-bruk. Koncentrerat och
mycket drygt.
Innehåller havsalg och välgörande oljor.
Tillför hår och hårbotten extra skydd.
176,00

Fri från aluminium. Väldigt
dryg.

Bra varje dag schampo.
Normalt till fett hår.

Bra vid mjäll. Bra vid psoriasis
i hårbotten. Torrt hår.

Hårinpackning.
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Artnr: Produktnamn:
1505

Duscholja Avslappnande

1506

Badolja Avslappnande

1507

Badolja – För stela
kroppar

Produktbeskrivning:

Pris:

Fungerar i badet som aromaterapi, i
350,00
duschen som en uppfriskande och mild
rengörande duscholja. Ger huden en
sidenmjuk känsla.
Långvarig stress kan leda till ångest,
336,00
nervositet, irritation och sömnlöshet och
andra obehagliga besvär .Fungerar i
badet som avslappning till kropp och
själ. Innehåller Kornvallmo, Kamomill
och Lavendel som är avslappnande och
effektivt
Badolja som är enormt härlig att för din 336,00
stela kropp och är även mjukgörande.
Denna badolja innehåller bl.a älgört,
timjan, kummin, maskros, vitpil,
geranium. Ger huden en silkeslen
känsla.

Anteckningar:
Stress, mensvärk,
återfuktande. Istället för tvål
vid torr hud.
Muskelvärk, förkylning.

Ledinflammation, lindrar
svullna och inflammerade
leder.

Barnvård
1601

Bossakräm för små stjärtar

Den här krämen är mycket mild och len
speciellt gjord för den ömtåliga huden
hos små barn. Idealisk att använda vid
varje blöjbyte för att mjukgöra. Denna
kräm går utmärkt att använda på hela
kroppen, då den är mjukgörande.
Innehåller bl.a lavendel och ringblomma.

274,00

Hemmorojder. Även bra som
fetare handkräm. Till extra
känsliga människor och djur.
Till eksem.

1602

Barnschampo

Ett milt schampo för dem som har
ömtålig hud.

176,00

Svider inte i ögonen

1603

Barnmassageolja

273,00

Färre örter än i
vuxenprodukter. Lugnande,
mycket lavendel. Håller löss
borta, även istället för
avlusningsschampo.

284,00

Intim för han och henne.

164,00

Doftande.

Massageolja och kroppslotion för barn.
Innehåller bl. a. Lavendel.
Kärleksvård
Kärlekens
1701
olja

1702

Kärlekens
badsalt

1703

Kärlekens badsaltRefill

1704

Secret of love

Används som välgörande massageolja,
badolja eller i aromaterapi. Innehåller 19
olika örtextrakt och 7 eteriska oljor,
speciellt utvalda för sin afroditiska
effekt. Kan med fördel användas av
kvinnor som har problem med torra
slemhinnor.
Har två verksamma effekter, den
avslappnande aromatiska känslan av de
eteriska oljorna och örtextraktens
afroditiska påverkan av sinnena.
Saltet återfuktar och ger näring till
huden.
Ett 100% naturligt glidmedel som har
afroditiska effekter och tar din sensuella
upphetsningen till en annan dimension.
Den kan också användas vid vaginal
torrhet.

129,00
251,00

Torra slemhinnor. Positiv vid
samliv. Vid torra slemhinnor
hela kroppen, vid förkylning i
näsan, vid muntorrhet. Svamp
i underlivet.
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Artnr: Produktnamn:

Produktbeskrivning:

Pris:

Anteckningar:

469,00

Nonifrukten är en gammal
medicinalväxt. Allmän
hälsoförhöjare. I Indien kallas
den för Guds frukt.

239,00

Gammal medicinalväxt.

275,00

Tar fram din egen
pigmentering. Använd morgon
och kväll två dagar innan du
vill vara riktigt brun.
Sprickor i huden. Tassalva.

Specialprodukter
5103

Nonijuice

5102

Black Seed Oil

1801

Brun utan sol

1802

Ringblomssalva

10003

Resekit

10004

Tvålset – Havtorn
och Apelsin SPA.
5 st tvålar

Har använts i över 2.000 år och tiotusentals kilo konsumeras dagligen
världen över. Ingredienser:
Morinda Citrifolia – nonifrukt
Natural sweetener - fruktessenser
Kan hjälpa alla typer av allergier,
inflammationer, menstruations problem,
depression och särskilt mot bronkit och
astma samt dålig matsmältning m.m.
Brun hy utan kemikaliebombardemang!
Ger dig en möjlighet att vara brun året
om. För bästa resultat, applicera Brun
utan sol på ett jämnt lager vårolja.
En utmärkt salva att använda vid
exempelvis torra, nariga händer och
fötter med självsprickor.
Vit nylonnecessär med ett blått tryck.
Innehåller: Schampo med örter 30 ml,
schampo med alger 30ml, hårbalsam 30
ml, vårolja 30 ml, läppbalsam 4 ml,
massagemjölk 30 ml, rengöringsmjölk
30 ml, ansiktsvatten 30 ml och duscholja
avslappnande 30 ml.
Necessärens storlek: 24 cm lång, 16 cm
hög och 5,5 cm bred. Tvättbar.
Tvålarna är svensktillverkade.
Setet innehåller 5 st tvålar:
Havtorn och Apelsin SPA.

10005

Tvålset – Olivia
Citronina. 5 st
tvålar

10006

Tvålset – Coco
Lime. 5 st tvålar

384,00

488,00

Bra till den som vill testa
mycket.

627,00

Kan säljas styckvis.

Tvålarna är svensktillverkade.
Setet innehåller 5 st tvålar:
Olivia Citronina

627,00

Kan säljas styckvis.

Tvålarna är svensktillverkade.
Setet innehåller 5 st tvålar:
Coco Lime

627,00

Kan säljas styckvis.

Har du frågor om produkterna eller vill du göra en komplettering till din beställning?
Ring mig gärna!
Ja

Jag är intresserad av en visning hemma hos mig
Återförsäljare:
_________________________________________
_____________________________________________
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