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STORPACKSPRISLISTA 
FÖR ALLA TILLVERKARE 

Du har väl inte missat någon av våra nyare råvaror för 
din tillverkning at sunda produkter? Nedan ser ni ett 
axplock  med nyheter och vi lyfter även fram några 
intressanta i strålkastarljuset.  

 

Naturkosmos AB - www.naturkosmos.se 
Telefonnr 046 - 2717900 
Order@naturkosmos.se 
Öppettider mån-tors 8.30 - 18.00 fre 8.30 - 16.30 
  
Samtliga priser exkl moms. 
AA = Fraktfritt över 500 kr 
CA = Kunden betalar frakten 
Vi reserverar oss för snabba prisändringar samt tryckfel.  

 

 

FLASKOR  
   

 

 

7225 Glasflaska 30 ml klar fyrkantig med rund 

silverkork    

AA 10 st 8,80 kr  144st 8,32 kr 
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ETERISKA OLJOR (vegan) 
    

 

1187 Palo Santo   

AA 5 ml 92,80 kr 

AA 10 ml 172,80 kr 

AA 100 ml 1 218,40 kr 

AA 500 ml 4 647,20 kr 

CA 1 kg 10 200 kr 

CA 5 kg 48 500 kr 5 kg x 2 47 000 kr/st 
 

1195 Lavendel Bulgarien   

AA 10 ml 52,80 kr 

AA 30 ml 127,20 kr 

AA 100 ml 300,80 kr 

CA 500 ml 750 kr 

CA 1 kg 1 350 kr 

CA 5 kg 6 275 kr 

CA 25 kg 28 125 kr 
  

1194 Tuja Cederblad    

AA 5 ml 40 kr 

AA 10 ml 65,60 kr 

AA 30 ml 160,80 kr 

AA 100 ml 387,20 kr 
 

1193 Vinterkyndel    

AA 5 ml 40 kr 

AA 10 ml 68,80 kr 

AA 30 ml 168,80 kr 

AA 100 ml 412,80 kr 

CA 500 ml 1 147 kr 
  

1192 Lärk eko    

AA 5 ml 49,60 kr 

AA 10 ml 88 kr 

AA 30 ml 218,40 kr 

AA 100 ml 528 kr 

CA 500 ml 1 380 kr 
 

1191 Röllika blå    

AA 5 ml 109,60 kr 

AA 10 ml 192 kr 

AA 30 ml 485,60 kr 

AA 100 ml 1 112 kr 
 

 

1190 Gullris  

AA 5 ml 72 kr 

AA 10 ml 120 kr 

AA 30 ml 305,60 kr 

AA 100 ml 692 kr 

CA 500 ml 2 800 kr 
 

1188 Kryptimjan eko   

AA 5 ml 41,60 kr 

AA 10 ml 72 kr 

AA 30 ml 176,80 kr 

AA 100 ml 432 kr 

CA 500 ml 1 200 kr 
  

1185 Clementin eko   

AA 10 ml 62,40 kr 

AA 30 ml 152,80 kr 

AA 100 ml 368 kr 

CA 500 ml 1 110 kr 

CA 1 kg 1 969 kr 

CA 5 kg 9 240 kr 
 

1184 Lavendel vit eko    

AA 10 ml 43,20 kr 

AA 30 ml 103,20 kr 

AA 100 ml 228,80 kr 

CA 500 ml 756,25 kr 

CA 1 kg 1 045 kr 
 

 

1183 Lavandin grosso eko   

AA 5 ml 40 kr 

AA 10 ml 68,80 kr 

AA 30 ml 168,80 kr 

AA 100 ml 412,80 kr 

CA 500 ml 1 262 kr 
 

1182 Copaiba balsam eko    

AA 10 ml 59,20 kr 

AA 30 ml 145,60 kr 

AA 100 ml 348,80 kr 

CA 500 ml 1 045 kr 

CA 1 kg 1 925 kr 
  



3

FETT & VAX (vegan) 
    

 

3544 Sumak vax  

AA 50 gr 76,80 kr 

AA 100 gr 110,40 kr 

AA 500 gr 348 kr 

AA 1 kg 536 kr 1 kg x 5 424 kr/st 

CA 25 kg 5 700 kr 

Information 

Sumak är en buske som växer i Japan och Kina. Vaxet är veganskt och kallas även japanvax. Vaxet har en mjuk, ej 

klibbig, smörliknande konsistens. Kristalliserar sig inte som kakao- och sheasmör.  

Den friska frukten krossas och kokas i vatten. Denna process får fram vaxet som filtreras, renas och bleks i solljus. 

Vaxet har en smältpunkt mellan 44-54 C, alltså lägre än bivax. Den innehåller främst C 16-18 mättade fettsyror som 

palmitinsyra, stearinsyra och fri palmitinsyra (ej bundet till glycerol).  

Användning 

Används främst inom kosmetik för att ersätta bivax, salvor, hårvax, hårpomada, mascara, läppcerat m.m och likaså i 

cremer samt lotioner där den ersätter konsistensmedel som cetylalkohol och andra fettalkoholer. Vid tillverkning av 

vegansalvor eller cerat tillsätts karnaubavax och/eller candelillavax för att ge produkterna en högre smältpunkt och 

därmed mer fasthet och vaxkänsla. Sumak vax används också i bonvax, trävax m.m.  
 

 

HYDROLATER & ÖRTVATTEN (vegan) 
   

 

 

2822 Jasmin blomvatten eko   

AA 100 ml 108 kr 

AA 1 liter 536 kr 

AA 5 liter 1 875 kr 
 

2820 Passionsfruktvatten 

AA 100 ml 88,80 kr 

AA 250 ml 161,60 kr 

AA 1 liter  388 kr 

AA 5 liter 1 364,80 kr 
  

2821 Vattenmelonvatten  

AA 100 ml 72,80 kr 

AA 250 ml 128 kr 

AA 1 liter 303,20 kr 

AA 5 liter 1 192,80 kr 
 

2819 Gurkvatten    

AA 100 ml 66,40 kr 

AA 250 ml 113,60 kr 

AA 1 liter 260,80 kr 

CA 5 liter 1 293,68 kr 
  

FÖRTJOCKNINGSMEDEL (vegan) 
   

 

 

4314 Agar agar  

AA 50 gr 62,50 kr 

AA 100 gr 109,82 kr 

AA 500 gr 450 kr 
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Information 

Agar är en polysackarid (en speciell kolhydrat som också kallas slemämne). Den utvinns ur rödalger och har främst 

använts i Asien som geleringsmedel, förtjockningsmedel, stabilisator istället för gelatin, då den är helt vegansk! Den 

är rik på jod och spårämnen som kalcium. 

Agar agar används ofta ihop med andra liknande förtjockningsmedel som t ex guarmjöl i glass, godis, desserter och 

sötsaker. 

  

Användning  

Låt pulvret dra i vätska 5-10 min, koka upp det försiktigt under omrörning/vispning tills allt har löst sig i vattnet (den tål 

uppvärmning till 80-90 grader). Den börjar att stelna vid 35-40 grader. Häll den i form eller små skålar som den är 

eller över lätt kokta grönsaker, rå frukt, bär som till pudding eller aladåb. Ska gelen förvaras måste den konserveras! 

Den har E-nummer 406 men har ingen ADI värde, och är, rätt använd, helt ogiftig. Den tas inte upp av tarmen men 

sväller ännu mer och måste alltid intas efter att den har svällt i vätska och aldrig förtäras direkt som pulver. Har 

tidigare används som bulkmedel. Förvaras oåtkomligt för barn och djur! 

Innehåller inga kända allergener. 

  

Hud/hårvård  

Används som förtjocknings och stabiliseringsmedel i naturlig kosmetik. Främst i vattenhaltiga produkter som hudgel, 

hårgel (ger volym) och för att stabilisera produkter med både vatten, olja och emulgeringsmedel som t ex lotioner, 

krämer och hårbalsam. Dessa produkter måste alltid konserveras! 
 

 

  
  

 

4313 Glucomanna  

AA 50 gr 73,21 kr 

AA 100 gr 109,82 kr 

AA 250 gr 218,75 kr 

AA 1 kg 535,71 kr 

Information 

Mjölet innehåller en fiber (glucomannan) som är sammansatt av ett nätverk av sockerarterna glukos och mannose. 

Glucomannan utvinns ur mjölet och användas främst som stabilisator och förtjockningsmedel i många olika typer av 

mat. Den gör vätska tjockflytande och kan användas i alla typer av mat som innehåller vätska; gel, soppor, grytor, 

såser, stuvningar mm. Man använder ca 0,5-1 %. Glutenfri - vegan - laktosfri - GMO fri 
 

 

6510 Majsstärkelse eko   

AA 400 gr 58,04 kr 

AA 1 kg 108,04 kr 

AA 25 kg 1 289,29 kr 
 

4312 Arrowrot stärkelse eko  

AA 50 gr 73,21 kr 

AA 100 gr 109,82 kr 

AA 250 gr 218,75 kr 

AA 1 kg 535,71 kr 
  

VEGETABILISKA OLJOR (vegan) 
  

 

 

 

3542 Kaktusfikonfrö eko 

AA 10 ml 127,20 kr 
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AA 30 ml 340 kr 

AA 100 ml 799,20 kr 

CA 500 ml 5 760 kr 

Information 

Kaktusfikonfröolja, även kallad Prickly pear seed oil har blivit en mycket populär och exklusiv ansiktsolja, och smakar 

det så kostar det! 

Oljan utvinns genom mekanisk kallpressning (helt utan lösningsmedel och uppvärmning) av de små fröna från kaktusen prickly pear. 

Fröna är mycket hårda och innehåller max 5 % olja. Det behövs 30 kilo frön från 1000 kilo frukt för att producera en enda liter ren 

kaktusfikonfröolja. Därav priset.  

Som många vegetabiliska oljor domineras kaktusfröolja av omega 6 fettsyran linolsyra som är bra för huden då den hjälper huden att 

hålla sig frisk och elastisk. Oljan hjälper huden att hålla kvar fukten så att huden ej blir så torr vilket gör att rynkor lättare bildas. Den 

lugnar på så vis ner åldringsprocessen, skyddar huden och ger samtidigt näring. Linolsyran tas upp av huden.  

Oljan är också rik på E-vitamin och steroler och det är det som är det speciella med oljan. Dessa ämnen ger oljan en möjlighet att 

påverka rynkbildning och åldringsprocesser i huden, och gör att den har en kraftig regenerations- och återuppbyggande effekt.  

Oljan är det man kallar en torr olja och har man själv torr hud kan det vara lämpligt att blanda den med andra feta oljor som avocadoolja, 

macadamiolja, sesamolja eller karanjaolja.  

Användning 

Kaktusfikonfröoljan används som ansiktsolja och anti-ageolja, men ett stort plus är att den även kan användas på de 

känsligare partierna runt ögonen. Det är också en fin nagelbandsolja. Oljan används droppvis direkt från flaskan eller 

ihop med andra vegetabiliska oljor och i olika ansiktscremer.  
 

 

    

 

3540 Paprikaolja kallpressad 

AA 100 ml 110,71 kr 

AA 500 ml 330,36 kr 

AA 1 liter 509,82 kr 1 liter x 5 376,82 kr/st 

Information 

Olja från odlad paprika som har kallpressats i Ungern. Denna mycket speciella olja utvinns ur fröna och domineras av 

omega 6 fettsyra. Paprikaoljan har en läcker röd färg. Smaken är kraftfull med pepprig arom och den mörkröda 

färgen visar att den är fylld med naturlig karotin. Förutom att peppra upp maträtter ger den också maten en härligt röd 

färg. 

Användning 

Oljan används flitigt inom matlagning, framförallt till kall mat som sallad och i smoothie. Genom sitt innehåll av 

capsarin stimuleras aptiten och förbränningen av fett, vilket kan påverka viktminskning. 

  

Utvärtes kan oljan användas i hud- och olika massageoljor, speciellt vid vård av ömma kroppsdelar t ex efter träning. 

Den används som den är eller blandas med andra vegetabilska oljor. Paprikaoljan är en halvfet olja, passar bra till fet 

hud och används den som den är ger den genom sin karotin även färg till huden. (OBS kan färga kläder och tyg). 

Oljan blandas med fetare oljor för användning på torr hud. 
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3077 Passionsfrukt kallpressad eko 

AA 30 ml 42,40 kr 

AA 100 ml 104,80 kr 

AA 500 ml 315,20 kr 

AA 1 liter 487,20 kr 

AA 5 liter 1 700,80 kr 

Information 

Passionsfruktolja kallas även passionsblomolja, vilket är lite missvisande eftersom den utvinns ur fruktens frön. Den 

kommer ursprungligen från Sydamerika. Passionsfruktsoljan är en ljusgul olja utan tillsatser, kallpressad och filtrerad. 

Lämpar sig utmärkt i kosmetik pga dess rika innehåll av viktiga näringsämnen, vitaminer, mineraler och oxidanter.  

Användning 

Passar utmärkt till alla typer av massageoljor eftersom den snabbt tas upp av huden. Lämpar sig också bra till 

ansiktsolja, för den som har lite fetare hud. Väldigt rik på C-vitamin och andra oxidanter som bromsar hudens 

åldrande och kan fungera som "anti-aging". På grund av dess  höga C-vitamin halt i kombination med andra viktiga 

näringsämnen, vitaminer och mineraler så fungerar den också utmärkt till diverse hårvårdsprodukter där fokus ska 

vara glans, reparation av skadat hår och eller minskning av håravfall.  Listan kan göras lång för denna underbara 

olja.  
 

 

3098 MCT olja baserad på kokosolja 

AA 100 ml 73,21 kr 

AA  500 ml 178,57 kr 

AA 1 liter 227,68 kr 

AA 5 liter 1 097,32 kr 

CA 27 kg 4 395 kr 
 

3101 MCT olja eko från kokosolja 

AA 100 ml 89,29 kr 

AA 500 ml 250,89 kr 

AA 1 liter 388,39 kr 

AA 5 liter 1 527,68 kr 

CA 23 kg 4 757 kr 
  

3087 Chia kallpressad eko 

AA 30 ml 75 kr 

AA 100 ml 185,71 kr 

AA 500 ml 550,89 kr 

AA 1 liter 808,04 kr 
 

3083 Hallon kallpressad 

AA 30 ml 80 kr 

AA 100 ml 196,80 kr 

AA 500 ml 599,20 kr 

AA 1 liter 772 kr 
  

3081 Broccoli kallpressad eko 

AA 30 ml 108 kr 

AA 100 ml 240 kr 

AA 500 ml 788 kr 

AA 1 liter 1 192 kr 
 

3065 Blåbär  

AA 10 ml 87,20 kr 

AA 30 ml 216 kr 

AA 100 ml 524 kr 

AA 500 ml 2 035,20 kr 
  

3545 Marula 

AA 30 ml 113,60 kr 

AA 100 ml 296,80 kr 

AA 500 ml  876 kr 
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If you wish to unsubscribe from our newsletter, click here 

 


