
ART NR PRODUKT A-PRIS ANTAL/FÖRP

Emulgeringsmedel

4703-1 VE-fett vegetabilisk 20 kg 2 365,00

4704-1 MF-fett vegetabilisk 25 kg 6 850,00

4707-1 Vegetal 25 kg 7 876,00

4708-2 Basemulgator 25 kg 3 949,00

4709-4 Turkisk rödolja 25 liter 2 550,00

4709-6 Turkisk rödolja 135 kg BV 10 550,00

4710-4 Lipotensid 120 kg 13 850,00 

4710-5 Lipotensid 25 liter 4 250,00

Konserveringsmedel

4909-4 Acett konservering 1 kg 1 245,00 5,00 1 125,00

Emulgeringsmedel: Att blanda vatten och olja är inte lätt. Det är där emulgeringsmedel kommer in i bilden 
och gör att två ej blandbara ämnen kan förenas och bilda en creme eller lotion (eller i matindustrin: margarin 
och majonnäs). 
Vi tycker att emulgeringsmedel ska vara gjorda av naturliga ämnen såsom vegetabiliska oljor och andra råvaror 
från naturen.

Konserveringsmedel: Mikroorganismer som bakterier, svamp och mögel, trivs i alla miljöer där det �nns 
vatten, och utan dem fanns det inte något liv på jorden. De spelar en stor roll i framställning och omsättning 
av ”dolt” material till näring för växter. De �nns överallt i naturen, i jorden, vattnet, lu�en, på växter och inuti 
och utanpå människor och djur samt givetvis också på och i en del av de råvaror som används till hud- och 
hårvårdsprodukter.

Många råvaror är utsökt näring för dem i rätt miljö. Hud- och hårvårdsprodukter är alltså o�ast rena godiset 
för dem och utan någon typ av ämnen som stoppar tillväxten förstörs de �esta produkter som innehåller vat-
ten på kort tid. Därför är det nödvändigt att använda ämnen som stoppar tillväxten i alla produkter som inte 
används upp inom några dagar. Ett undantag är alla produkter utan vatten som massageoljor, salvor, cerat och 
till viss del även �ytande tvål och schampo om det används upp inom 3-4 veckor.
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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. 
Kunden betalar den faktiska frakten.
BV = Beställningsvara
Vi reserverar oss för snabba prisändringar samt tryckfel.  


