
FOOD SUPPLEMENTS 
AG2309 - Balsamic Syrup with Echinacea 200 ml  205 kr
AG2058 - Propolis 20 ml     111 kr

HOUSE DETERGENTS EKO - EKO RENGÖRINGSPRODUKTER FÖR HEMMET 
AG2085 - Biolavo fönsterputs 300 ml    156 kr
AG2060 - Biolavo diskmedel 1 liter    144 kr
AG2061 - Biolavo ull tvätt 1 l iter  150 kr
AG2062 - Biolavo tvättmedel � ytande 2 liter 255 kr
AG2104 - Biolavo tvättmedel � ytande 1 liter  164 kr

DEMETER LINE
AG2074 - Hypericum oil lotion - johannesört 30 ml  193 kr
AG1154 - Hypericum oil lotion johannesört 125 ml  276 kr
AG2079 - Ointment with goat’s rue - salva 50 ml       299 kr

BABY LINE 
AG2106 - Protective Cream - Skyddande 50ml -  126 kr

MIFIDO LINE (COSMETICS FOR PETS) PRODUKTER FÖR DJUR A/F 3
AG2179 - Mi Fido Hygienizing Hair Shampoo 250 ml - 195 kr
AG1041 - Mi Fido Vegetal Conditioner Balsam 250 ml - 185 kr

SANITIZING LINE 
AG2424 - Sanitizer spray for masks and the environment 290 ml - 209 kr
AG2422 - Sanitizing herbal spray for hands -örtrengöringsspray för händerna 100 ml - 139 kr
AG2421 - Sanitizing herbal liquid soap for hands, � ytande örttvål för händerna 250 ml - 149 kr
AG2420 - Universal sanitizer for surfaces - allrengöringsspray 290 ml - 136 kr

TESTER 
AG2181 - Restructering Mask for Hair  - regenererande hårinpackning 20 ml - 10 kr
AG2100 - Personal Hygiene Soap - Intimtvål 20 ml - 10 kr
AG2035 - Allergen Free Hand Cream  10 ml - 10 kr
AG2136 - Baby Protective Cream 10 ml - 10 kr
AG2035 - Allergen Free Violet Cream 10 ml - 10 kr
AG2096 - Shampoo for Normal Hair - Shampoo för normalt hår 20 ml - 10 kr
AG2147 - Purifying Shampoo 20 ml - 10 kr
AG2145 - Liquid Soap - Flytande tvål 20 ml - 10 kr
AG2146 - Relaxing Shower Gel - Rogivande duschgel 20 ml - 10 kr
AG2081 - Linden Bath Shower - Lindbloms bad/duschtvål 20 ml - 10 kr
AG2053 - Chamomile Cream - Kamomill kräm med ringblomma 10 ml - 10 kr
AG2055 - Echinacea Cream - Echinacea kräm 10 ml - 10 kr
AG2234 - Arnica Cream 10 ml - 10 kr
AG2152 - Whitening Soap 20 ml - 10 kr
AG2144 - Hand Cream 10 ml - 10 kr
AG2245 - Eucalyptus Cream 10 ml - 10 kr
AG2242 - Omeobital Toothpaste 10 ml - 10 kr
AG2243 - Denite Toothpaste 10 ml - 10 kr
AG2250 - Eye Mask 10 ml - 10 kr
AG2248 - Hygienizing Shampoo 20 ml - 10 kr
AG2253 - Mi Fido Hair Conditioner 20 ml - 10 kr

En unik lera
Med sitt ursprung i havet så är den rik 
på mineralsalter och spårämnen som 
bidrar till att göra leran särskilt aktiv. 
Åldern är på mellan 6 och 16 mil-
joner år, en geologisk period under 
vilken jorden var särskilt rik på vitala, 
livgivande kra� er. En gynnsam kra�  
som  leran  har bevarat över tid och 
som vi får tillgång till varje gång vi 
använder den i form av en tandkräm, 
ett schampo, en mask eller i ett bad. 
Leran innehåller bivalent järn: en 
yngre och mer e� ektiv form av järn 
som ger leran en färg som sträcker sig 
från grön till turkos, i kontrast till den 
röda färgen hos lera med ett övervä-
gande innehåll av trivalent järn. 
När den blandas med vatten förvand-
las Argitals  gröna  lera  till en vacker 
och krämig grön pasta som är full av 
lyster och rik i konsistensen. Så snart 
pastan kommer i kontakt med huden 
så skapas en njutbar känsla av välbe-
� nnande. 

Lera  är en uråldrig substans; en av 
jordens huvudkomponenter. Dess 
formbara egenskaper gör den till en 
unik råvara. Man skulle kunna säga 
att lera förvandlas av vatten: den kan 
lätt formas för hand och i sin tur så 
kan den forma och anpassa sig när 
den kommer i kontakt med kroppen. 
Argitals  gröna  leras livgivande kra�  
har sitt ursprung i Siciliens substrat 
och varm energi som absorberats 
från solen under torkningstiden. Den 
kommer från ett stenbrott på södra 
Sicilien, en ren plats som är solig 
året runt med en behaglig bris. Den 
tillvaratas under sommarmånaderna, 
då solens kra� er är starkare och mer 
intensiva, och den kan sedan använ-
das året runt. 
Tack vare sina extraordinära kra� er 
så gör Argitals  lera  huden ungdom-
lig, smidig och jämnare. Innehållet 
av kiseloxid hjälper till att sakta ner 
åldringsprocessen, vilket gör att Argi-
tals lera har exceptionella anti aging-
egenskaper. 

Argital 
Hudvård från Italien med antroposofiskt tänk 
& kraftfull, unik grön lera från Sicilien!
Du kan läsa mer om leran här till höger!

Argital använder enbart naturliga och ekologiska råvaror av högsta kvali-
té. Det läggs extra mycket fokus på produktionsfasen för att slutresultatet 
ska vara så hälsosam kosmetik som möjligt.

Argitals arbete är grundat på fyra fundamentala principer:

Kärlek för människan
Skönhet och välmående ligger alltid i centrum för Argitals produkter.

Kärlek för naturen
För att undvika ökenspridning så använder Argital demeter- och ekologiskt certi� erade råvaror 
i sina produkter.

Kärlek för miljön
Alla förpackningar är 100% återvinningsbara. Argitals produktformuleringar har ingen, eller 
minsta möjliga miljöpåverkan.

Kärlek för djuren
Råvarorna använda i Argitals produkter är varken djurbaserade eller testade på djur.

GREEN CLAY - GRÖN LERA 
AG2040 - Ventilated Activated Green Clay 500 g - 99 kr
AG3012 - Clay Tube Argiltubo 250 ml - 144 kr
AG2041 - Fine Green Clay 1 kg - 114 kr
AG2042 - Fine Green Clay 2,5 kg - 155 kr
AG3013 - Cream Clay 1 kg - 129 kr 

ANSIKTSPRODUKTER FÖR TONÅRSHY 
5 produkter som kan användas individuellt eller tillsammans 
för en komplett behandling:
s Allergen-Free Violet Cleansing Milk: applicera på ditt ansikte och massera 
medsols i några minuter
s Composed water: spraya direkt på ansiktet eller blöt in en bomullstuss, appli-
cera försiktigt på huden, och låt torka.
s Burdock Cream: applicera i ansiktet massera medurs tills den är helt absorberad
s Argiltubo: applicera direkt i ansiktet med � ngertopparna. Smörj ut ett milime-
tertjockt, jämt lager. Låt verka i 10-20 minuter och torka sedan bort överskottet 
med en fuktad svamp eller handduk.
s Echinacea Cream: applicera och massera motsols tills det är helt absorberat.

Naturkosmos - Från naturen direkt till dig - info@naturkosmos.se - 046-2717900


