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På Naturkosmetikkompaniet finns 
stor, gedigen och långvarig kunskap 
om naturliga råvaror, dess egen-
skaper och användningsområden! 
Naturkosmetikkompaniet starta-
des 1986 av Finn Lendelund, som 
idag fortfarande driver det som ett 
familjeföretag tillsammans med Eli-
sabeth Lendelund. Företaget är nu 
störst i Skandinaviens på bland an-
nat eteriska- och vegetabiliska oljor, 
men har många fler ben att stå på.

Företaget producerar även egna fär-
diga produkter i varumärkena Sen-
ses by Nature, Lendelundens Natur-
produkter, Ask & Embla, Crearome 
m fl.

Naturkosmetikkompaniet är även 
distributör för ett antal andra varu-
märken däribland Logona, Sante, 
Heliotrop och The Spirit of OM - 
ekologiska yogakläder - för att bara 
nämna några.

Naturkosmetikkompaniet ställer 
höga krav på sina produkter. Läs 
gärna mer på:
www.kosmetikkompaniet.se
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Vi på Naturkosmetikkompaniet är stolta att meddela att våra två varumärken 
Sante och Logona har mottagit priset GREEN BRANDS.

GREEN BRANDS är en internationell, fristående organisation som ger nominering-
ar till företag, serviceinrättningar produkter, initiativtagare osv.  De ger GREEN 
BRANDS kvalitetstämpel för dess ekologiska tillvägagångssätt och åtagande för 
klimatet.

Logona och Sante mottager GREEN BRANDS pris i november 2013/2014. 
Läs gärna mer på www.logocos.de

Dessutom mottog Logona VICTORIE BEAUTÈ AWARD 2013/2014. Det är ett pris 
som den franska organisationen ”Victoire de la beaute Award” delar ut varje år till 
en kosmetisk produkt eller salong. Logona fick pris för Logona Age Protection 
lifting serum - med direktverkande effekt.

Logona Age protection lifting serum -  är en ytterst koncentrerad hudvårdsprodukt som 
ger ett omedelbart resultat. Den rika kombinationen av havtornsbärextrakt och hyalu-
ronsyra stimulerar cellförnyelsen, minskar fina linjer och hjälper till att förebygga rynkor. 
Produkten är NaTrue-märkt.
Mer information hittar du här,  http://kosmetikkompaniet.se/product.html?product_id=3000

Med vänlig hälsning

Finn och Elisabeth Lendelund


