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Välkommen till Crearome - från naturen till dig

Nyheter

•	 Nya	kryddor	&	örter; Backtimjan, spetsgroblad, röllikablom, helig 
basilika, harpagoört, brännässlerotspulver m fl

•	 Nya	vegetabiliska	oljor; Bomullsfröolja
•	 Nya	eteriska	oljor; Oregano eko, petitgrain citron, muskotnötsolja 

eko, vetivertgräs, indisk rosenträ och kardemumma eko.
•	 Ny	Good	food; maca pulver, lucuma pulver, camu camu, baobab 

pulver, aprikoskärnpulver bitter, korngräsjuicepulver, vetegräsjuice-
pulver, hampproteinpulver 50% m fl.

•	 Annat; Örtsalt, buljong utan jästextrakt, potatispulver, lökbitar m fl.
•	 Gourmetsalt;	12 olika fina salt från hela världen! 
•	 Aromaköket; eteriska oljor för matlagning!

Här följer ett litet urval av de
 nyheter som vi tagit in inför 2015!
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Välkommen till Crearome - en spännande skapandets värld!
Välkommen till Crearome - en värld av skapande - en värld av inspiration och mer än 1000 
produkter som kan användas till hud- och hårvård, make up, naturkosmetik, rökelse, aroma-
terapi, massage, bad & spa samt för en sundare kosthållning med örter, teer, kryddor, super-
food, salt, kosttillskott och naturliga hjälpmedel för mat! Mer än 200 produkter kommer från 
ekologiska odlingar!

Vi fortsätter ett år till med en extra tjock katalog på 84 sidor i extra stort format med plats för 
inspiration! De sista 19 sidorna innehåller en liten del av vårt utbud av våra övriga varumärken 
med bestsellers! Certifierad o kontrollerad naturkosmetik från Sante, Logona, Heliotrop, The 
Spirit of OM (eko yogakläder) och nya franska Acorelle med naturliga solskyddsprodukter, par-
fymer, mister, parfymroll-on och hårborttagning!

Våra egna serier Ask & Embla, Lendelundens Naturprodukter, Senses by nature, Lendelun-
dens Lantlif för häst o hund samt wellnessprodukter som vetekuddar, skrubbar, borstar och aro-
malampor - inte att förglömma!  Vi säljer nu även ridutrusning med inriktning islandshäst! Detta 
då vi numera driver en islandshästverksamhet med avel och utbildning!

Komplett sortiment av samtliga varumärken finner du lätt på vår hemsida! Genom vår starka 
passion för naturliga produkter och råvaror fortsätter vi att utveckla vårt sortiment och vår kun-
skapsbank på vår hemsida www.naturkosmos.se! Följ också våra åsikter på vår blogg naturen-
tilldig och gilla oss på Facebook!

Varsågod och ta för dig av detta breda, härliga smörgåsbord och tusen tack för att även du gillar 
våra produkter!

Elisabeth o Finn med personal

tel. 0493-539 99 · fax 0493-126 30 · www.crearome.se · e-post: oder@crearome.se
Alfabetiskt register hittar du på s 83

Gilla oss på våra olika 
facebooksidor och du slipper 
missa erbjudanden, tips och 
alla nyheter! 
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PSkapa dina egna hud- & hårvårdsprodukter

r
Här följer ett litet urval av de

 nyheter som vi tagit in inför 2015!

Vi har allt du behöver för att tillverka egna hud- och hårvårdsprodukter
Att göra sina egna hud- och hårvårdsprodukter är roligt, enkelt och lärorikt. 
Det ökar din medvetenhet om vad det är du dagligen smörjer på Dig. Till stora delar är det nämligen Du själv och ingen 
annan som bestämmer vad som skall vara i produkterna. En annan sida är den ekonomiska - Du sparar en hel del 
pengar på att göra dina egna hud- och hårvårdsprodukter. 
Vi vill glänta på en flik in i den hemlighetsfulla  kosmetiska världen, och visa att det inte är så märkvärdigt att framställa 
kosmetiska produkter. I ditt eget kök kan Du göra dina egna naturbaserade hud- och hårvårdsprodukter!

Råvaruinformation - 
guide till våra råvarusidor
Crearome har ett stort sortiment av produkter som är helt na-
turliga,  men  så snart vi kommer in på olika kosmetiska råvaror, 
såsom behandlade naturråvaror, är det svårare att definiera 
dessa. Exempel på sådana är alla tvättaktiva ämnen som finns 
i schampon och kroppstvålar - även s k naturtvål. Ursprungs-
materialet kan vara kokos/palmkärnsolja.

Vid framställning av tvättaktivt ämne tar man fram en fettsyra 
av oljan som sedan ofta omvandlas till t ex en fettalkohol. 
Fettalkoholen förtvålas sedan till ett tvättaktivt ämne med hjälp 
av kemikalier. Frågan är då om det färdiga tvättaktiva ämnet 
fortfarande är naturligt?

Så här identifierar Du råvarans grad av naturlighet!
Vi vill gärna på ett enkelt sätt berätta mer om våra råvaror och 
har valt att göra det genom ett “kod”-system där varugruppen 
eller varan är markerad med följande bokstäver (alla råvaror på 
s. 7-21 är märkta, samt vegetabiliska fetter, oljor och äkta aro-
mämnen). Vi har försökt att klassificera våra råvaror utifrån den 
kunskap vi har just nu. Vill du veta mer om de olika råvarorna så 
kan du läsa mer på www.crearome.se samt i våra böcker. 

Därför skall Du själv göra Dina  hud- och hårvårdsprodukter!Du bestämmer i stora drag själv vad du vill ha i dina produkter. 

Är du allergisk mot något, går det oftast bra att utesluta det.JResultatet kan mycket väl jämföras med de finaste 
märkesprodukterna i fackhandeln. JDu ökar din medvetenhet om vad det är som vi dagligen smörjer på oss.

J
Du sparar pengar.

JSist men inte minst: det är roligt, enkelt och kreativt!

Vi  vill gärna göra dig uppmärksam på att vi inte kan ta 
ansvar för produkter som tillverkas av våra råvaror med våra 
recept eller dina egna recept, som inte blir som du trodde. 
Det är alltid viktigt att göra små satser - och låta dem stå flera 
veckor eller längre, innan större satser tillverkas!

Gilla oss på våra olika 
facebooksidor och du slipper 
missa erbjudanden, tips och 
alla nyheter! 

ECOKONTROLL
För oss är ekologiska produkter och råvaror ingen modenyck eller trend - utan helt enkelt 
en grundsten i vår affärsidé från tidernas begynnelse - dvs sedan 1986 då Finn grundade 
företaget! 

Ekologiska odlingar kan man hitta över hela världen, men för att vi som 
leverantörer ska kunna garantera ekologisk kvalitet finns numera ett 
stort antal certifieringsföretag för ekologisk odling av produkter, råvaror. 
Exempel på sådana är EcoCert, SKAL, BCS-ökogarantie, KRAV, Soil 

Association, m fl. Vissa är lokala som KRAV, andra globala som EcoCert som certifierar 
odlingar och  produkter över hela världen. Dessa samverkar genom IFOAM för att alla ska 
följa samma standard eftersom produkter som ska certifieras kontrollerad i t ex Sverige där 
produkten ska säljas, kontrolleras i ursprungslandet av lokala certifieringsorgan.
Inom EU finns en gemensam EU-märkning för ekologiskt odlade produkter och i Sverige 
är KIWA ett av flera kontrollorgan. KIWA kontrollerar att vi följer strikta rutiner som full 
spårbarhet,  att alla råvaror är ekocertifierade i sitt ursprungsland osv. Inga matprodukter 
som marknadsförs ekologiska får säljas inom EU utan ekokontroll och märkning. 
För ickelivsmedel finns det ingen EU-kontroll, men vi har valt ett oberoende kontrollor-
gan; EcoControl, för dessa råvaror. De certifierar inte produkterna i ursprungslandet men 
kontrollerar att vi som företag hanterar detta korrekt. EcoControl kontrollerar att det vi 
säljer som ekologiskt odlat också är det. De går igenom certifikaten 
från våra leverantörer, våra rutiner och att våra inköp stämmer 
med det vi säljer.En garanti för dig som är kund hos oss! Kodsystem till kosmetiska råvaror

A =

N =

NK =

NB =

NS =

S =

NI =

Råvaror av animaliskt ursprung som blivit framtagna 
med hjälp av djur utan att de har blivit dödade, t ex 
bivax.

Naturråvaror framtagna med naturliga metoder typ 
destillation, pressning, torkning, jäsning, kylning, ol-
jeextraktion och CO₂ extraktion. Exempel  på dessa är 
örter, eteriska oljor, kallpressad vegetabiliska oljor m fl. 

Naturråvaror framtagna (extraherade) med kemikalier 
såsom lösningsmedel som dock inte finns kvar i natur-
råvaran, t ex jasmin absolu och ros absolu.

Naturråvaror behandlade för att få fram andra kvalifi-
kationer hos råvaran, t ex omvandling av palmfett till 
emulgeringsmedlet MF-fett.

Naturråvaror behandlade och sammankopplade med 
kemikalier/syntetiska råvaror, t ex omvandling av ko-
kosfett till tvättaktiva ämnen såsom betain, omvand-
ling av guarmjöl till kosmetiskt guarmjöl.

Syntetiska råvaror som är framställda på fabrik. 
Utgångsmaterialet kan vara naturråvaror eller råvaror 
från den petrokemiska industrin. Exempel på dessa är 
propylenglykol som finns i t ex glycerintvål.

Naturidentiska råvaror. Syntetiskt framställda ef-
terlikningar av naturliga ämnen, t ex naturidentiskt 
E-vitamin. 
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Tips

Tvål - skapa personliga tvålar

Piffa Dina tvålar med örter, kryddor, kaffe, 
choklad osv. Listan kan göras lång! Allt för 
att ge dem fina effekter, peelingkänsla, doft, 
färg, lyster mm

Fast glycerintvål
Gör dina egna unika och roliga fasta glycerintvålar! Du smälter vår milda glycerin-
tvålmassa, doftsätter därefter med eteriska oljor och färgar massan med valfri färg. Du 
får då färgade, genomskinliga tvålar. Om du vill ha vit tvål eller ogenomskinliga färger, 
använder du den vita tvålmassan. Därefter stöps tvålarna i våra formar eller formar 
efter eget tycke och smak. Du kan tillsätta vegetabilisk olja, örter, kli, blommor, peeling-
ämnen eller vad Du själv vill ha i din tvål. 
Varför inte stöpa in små plastdjur? Bara Din fantasi kan begränsa Dig!

Vi kan erbjuda...                       
glycerintvålmassa utan 
propylenglykol, SLS, SLES 
och glycerintvålmassa eko 
certificerat!

4209-4210		Tvålmassa	glycerin	natur		
	 											semitransparent
	
Helt vegetabilisk glycerintvål tillverkat av nästan 
enbart naturliga ingredienser och fri från tensider,  
propylen-glykol och SLS/SLES. Rik på glycerin som ger 
mycket fukt ch en god hudkänsla. Neutral doft som gör 
det lätt att doftsätta tvålen. PH 8,0-9,0.

INCI-namn: Aqua, Sodium Stearate, Sodium Oleate, Sor-
bitol, Sodium Laurate, Sodium Myristate, Sodium Chlo-
ride, Stearic Acid, Lauric Acid, Pentasodium Pentetate, 
Tetra sodium Etidronate. 

4209		 1kg	118:-							10x1kg			950:-	

4210			 11,5	kg		943:-

Våra snygga  tvålformar; 
Rosor, Hjärtan och Cirklar!

Missa 
inte!

Tvålformar	-	6	st	läckra	tvålar	per	form

Äntligen har vi fått hem nya tvålformar i lätthanterbar silikon. 
Tillverka egna, läckra tvålar med Crearomes olika tvålmassor. Vi 
har nu även Tvälmassa eko samt natur. Du kan tillsätta örter för 
struktur och peelingeffekt. Du kan färga din tvål och pryda den 
med örter! Doftsättningen är också rolig, möjligheterna är oändli-
ga med Crearomes eteriska oljor eller färdiga aromablandningar! 
Kanske Detox, Romantik? Eller kanske Lavendel?

4234	 Tvålform	Hjärtan		ca	115g	 			1	st	59:-	10 st 50:-

4235	 Tvålform	Rosor	ca	95g	 			1	st	59:-	10 st 50:-

4233	 Tvålform	Cirklar	ca	70g									1	st	59:-	10 st 50:-
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Tvåltillverkning kan göras på flera olika vis!
1. Det gamla viset: Fett/olja förtvålas med kaustiksoda (lut, soda) vilket kan göras på 
olika sätt. Detta finns beskrivet i många engelska böcker, på nätet och i en översatt 
bok av Tatyana Hill Wahlströms förlag ISBN 91-32-32569-X. Boken kan hittas på 
bibliotek eller kanske begagnad. Denna typ av tillverkning kräver stor noggrannhet, 
mycket träning och ordentlig skyddsutrustning eftersom lut är mycket frätande för 
hud, ögon osv.
2. Tvålpellets: (dvs färdig tvål i pelletsform) används av många tillverkare - det kräver 
speciella maskiner och utrustning som kan värma och blanda och knåda pelletsen 
med önskade färger, dofter, örtextrakter, vitaminer osv. Massan måste sedan pres-
sas i olika formar.  
3. Glycerintvål: Glycerintvål: En blandning av olika typer av tvålråvaror, tensider, gly-
cerin och propylenglykol. De två sista råvarorna gör ger glycerintvålens dess unika 
transparenta utseende. Unikt med glycerintvål är också att man lätt kan värma upp 
den i vattenbad och själv stöpa och gjuta egna tvålar med valfria tillsatser av örter, 
eteriska oljor, färgämnen för att skapa önskade dofter, färger och texturer på tvålarna 
som kan få helt olika fomer beroende på vilken form du använder. 

Crearome erbjuder tre olika typer av glycerintvål: 
Transparent med propylenglykol 4200, 4202 SLS/SLES fri
Semitransperant, samtliga utan propylenglykol, SLS och SLES 4206, 4209, 4210, 
4208.
Ogenomskinlig (glycerintvål tillsatt sheasmör och/eller titandioxid) 4204 varav 4205 
är utan propylenglykol. Ingen av glycerintvålmassorna innehåller animaliska råvaror

Tvålform hjärtan 

Tvålform cirklar

4

4206-4208	Tvålmassa	glycerin	
eko	semitransparent
	

Innehåller inte propylenglykol (SLS eller SLES). 100% vegetabilisk 
(vegan). Innehåller enbart tensider som är tillåtet att använda i eko/
naturkosmetik. Har en naturlig ljusbrun färg som kommer från eko-
logiskt socker och naturliga, ekologiska vegetabiliska oljor. Mycket 
fukt från högt innehåll av glycerin som ihop med Aloe ger en mjuk 
och behaglig känsla på huden. PH 8,0-9,0 neutral doft vilket gör att 
den är lätt att doftsätta.

15% av glycerinet är från certifierad eko olja. 72% eko ingredienser. 
Certifierat av Soil Association.
** tillverkat av certifierad eko oljor
*** certifierade ekologisk råvaror
INCI-namn: Aqua, Glycerin*, Sodium Palmate**, Sucrose***, Sodium Cocoa-
te**, Decyl Glucoside, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Citrale, Sodium 
Palm Kernelate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder***

4206		 1	kg	133:-		10	kg	980:-	

4208								11,5	kg		1058:-



Du kan variera Dina 
tvålar i det oändliga, och 
ge dem din egen personliga 
prägel! Som presenter är 
de helt unika och mycket 
uppskattade!

Intresserad av större 
mängder tvålmassa, 
kontakta vår 
kundservice!

Tips!
Skrubb till Dina tvålar, se sid 11.  
Glöm inte att örter, kryddor som gurkmeja, paprika, 
grönt och rött te också kan ge fin färg och textur åt 
Dina  egentillverkade tvålar! 

4204	 Tvålmassa	glycerin	vit	ogenomskinlig
Glycerintvål med tillsatt titandioxid som gör tvålarna vita och 
ogenomskinliga. Rik på återfuktande glycerin. Neutral doft som 
gör det lätt att doftsätat tvålen. Ph-värde 8,0-9,0. 

INCI-namn: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Sorbitol, Sodi-
um Laurate, Propylene Glycol, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Chloride, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Titanium Dioxide, 
Stearic Acid, Lauric Acid, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium 
Etidronate

1	kg	115:-	10	x	1	kg	910:-

4205	 Tvålmassa	glycerin	sheasmör	vit	
	 ogenomskinlig
(Innehåller ej Propylenglykol och tensider som sodium Laureth-
sulfat och Sodium lauryl Sulfate. SLES, SLS).
7% rent och oförtvålat sheasmör är tillsatt, vilket ger en lite 
fetare känsla till tvålen och även gör den ”vit”. Rik på återfuk-
tande glycerin. Neutral doft som gör det lätt att doftsätat tvålen. 
Ph-värde 8,0-9,0.

INCI-namn: Glycerin, Aqua, Sodium Palmate, Sodium Palm 
Kernelate, Sorbitol, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), So-
dium Hydroxide, Palm Acid, Palm Kernel Acid, Sodium Citrate, 
Titanium Dioxide, Pentasodium Pentetate, tetrasodium Etidro-
nate
1	kg	122:-	10x	1	kg		kg	930:-

4202	 Tvålmassa	glycerin	SLE/SLES	fri
							 transparent
Glycerintvål utan SLS och SLES men lika transperant som 
4200. Rik på återfuktande glycerin. Neutral doft som gör det 
lätt att doftsätat tvålen. Ph-värde 8,0-9,0.

INCI-namn: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Sodium Stearate, Sodium 
Laurate, Propylene Glycol, Sodium oleate, Sodium myristate, So-
dium Chloride, Cocis nucifera, Glyceryl mono laurate, Cocamido-
propyl betaine, Sodium thiosulphate, Sodium citrate, Citric acid, 
Trisodium sulfosuccinate, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium 
Etidronate

1	kg	109:-	10	x	1	kg	880:-

Få mer inspiration från vår 
broschyr 7123! (omarbetad)

Köp tvålfat till Dina vackra tvålar! 
Dessa är i trä, för tvålfat i keramik se sid 19!  
8726	Tvålfat	i	ljust	trä	1	st	36:-	10	st	32:-	50	st	27:-
8727	Tvålfat	i	mörkt	trä	samma	(priser som ovan)

4239	 Tvålform	Elefant	Delfin
Tvålform till två söta tvålar! 
En elefant och en delfin. 1st 10:- 

Form till tvålblock
4245	 Tvålform	Block
Ger stora tvålblock att skära lämpliga bitar arv. Härlig 
att göra med färger/mönster i olika lager, eller med in-
stöpta tvålbitar/föremål. Storlek: 9x18 cm. Det går åt ca 
800 g tvålmassa.
1st 55:- 10 st á 47:-

3707	Tvålfat	Kokos

8727	Tvålfat	i	mörkt	trä

8726	Tvålfat	i	ljust	trä
5

3707	Tvålfat	Kokos	1	st	49:-

nyhet

nyhet

4247	 Loofagurka	i	bit	med	snöre
Används som hudskrubb och kan fyllas med tvålmassa, 
Klä gurkan med plastfolie runtom och fyll den sedan 
inuti med den flytande tvålmassan. Används sedan som 
mysig och effektiv skrubbtvål. Du kan också skära den i 
skivor då den stelnat! 13 cm.
1st 25:-  

8732	 Loofagurka	hel	30	cm
Torkad, naturlig loofagurka. Används som hudskrubb 
och kan fyllas med tvålmassa, Klä gurkan med plast-
folie runtom och fyll den sedan inuti med den flytande 
tvålmassan. Blir en mysig och effektiv skrubbtvål. Du 
kan också skära den i skivor då den stelnat!
1st 59:- 10st 49:-/st 

4251	 Loofagurka,	liten
Torkad naturlig loofagurka som används till stöpning 
av skrubbtvålar eller som hudskrubb. Det går åt ca 150 
g tvålmassa till en loofagurka. Storlek: ca 10 cm lång.

INCI-namn: Luffa cylindrica        
1 förp. med 5 st loofagurka 19:-

Så här enkelt gör Du tvålar!
1) Väg upp den mängd du vill smäl-
ta.
2) Smält i vattenbad ( använd rost-
fri skål eller labriatorieglas). Värm 
till 75°. Håll massan varm medan 
Du tillsätter doft och andra aktiva 
ämnen.
3) Vill du slippa luftbubblor i två-
len, låt den stå varmt i 20 min. - rör 
inte.
4) Häll försiktigt tvålen i olika for-
mar. Hälls den för snabbt blir det 
lätt luftbubblor i tvålen.              

5) Låt tvålen stå kallt ca 12 ° i ca 
20-30 min. och ta sedan försiktigt 
tvålen ur formarna. Packa in tvålen 
ordentligt.

4200	 Tvålmassa	glycerin	transparent
Den ursprungliga transperanta glycerintvålen! Rik på glycerin 
som ger fin fukt åt huden och god hudkänsla! Neutral doft som 
gör det lätt att doftsätat tvålen. Ph-värde 8,0-9,0. 

INCI-namn: Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Gly-
kol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Stearic Acid, Lauric Acid, 
Pentasodium Pentatate, Tetrasodium Etidronate

1kg	109:-	 10kg	880:-



9468     Startpaket Ringblomsalva & Tigerbalsam
Ringblomsalva skyddar huden och ger näring. Tigerbalsam är skönt att 

använda på trötta och spända muskler.

Komplett startsats för tillverkning av 4x50 ml ringblomsalva och 

4x25 ml tigerbalsam.

Innehåller: 250 ml sesamolja, 100 g bivax, 5 g ringblomsextrakt i jojoba-

olja, 5 ml lavendelolja, 10 ml eterisk oljeblandning ”tigerolja”, 4 st blå 

glasburkar 50 ml med lock, 4 st bruna glasburkar  

25 ml med lock, 1 st mätbägare 30 ml, 1 st mätsked 5 ml, 1 ark etiketter 

samt recept.

1 st 350:-      ENKELT

9477    Startpaket Bodylotion
Härligt, mjukgörande bodylotion för hela kroppen med ekologisk 

rapsolja, sheasmör och squalane.

Innehåller: Fettdel: rapsolja eko, sheasmör, cetylakohol, basemulgator, 

squalane, rosmarin antioxidant. Vattendel: destillerat vatten, phenoxyg-

lycerine, fucogel, xantangum, glycerol. 5 ml aromablandning citrus frisk. 

2x150 ml plastflaskor. 1 ark etiketter samt recept.

1 st 195:-      MEDELSVÅRT

forts tvål

Startpaket
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Tvålfärglösning
Vattenlöslig färg för fast tvål och andra vattenlösliga produkter t ex 
hårshampo, kroppstvål, badsalt, kroppspolish och badgel. Kon-
serverade med phenoxyglycerin. Obs! Används ej till badbrus då 
produkten ”växer” om vatten tillsätts. Färgerna är mycket dryga: 
dosering med 2-6 droppar räcker till 100 g/100 ml produkt. 

4218	 Orange
CI-namn: Food Yellow 3   CI-nummer: 15985 S 
10ml 35:- 100ml 135:- 1L 651:-

4214	 Röd
CI-namn: Food red 7  CI-nummer: 16255 E 124 S 
10ml 35:- 100ml 135:- 1L 651:-

4224	 Svart
CI-namn: Pigment black 7  CI-nummer: 77266 S
10ml 35:- 100ml 135:- 1L 651:-

4216	 Blå
CI-namn: FoodBlue 2  CI-nummer: 42090   E 133 S 
10ml 35:- 100ml 135:- 1L 651:-

4217	 Grön
CI-namn: Food Yellow 4, Food Blue 2    S
CI-nummer: 19140, 42090 
10ml 35:- 100ml 135:- 1L 651:-

4215	 Gul
CI-namn: Food Yellow 4   CI-nummer: 19140   E 102 S 
10ml 35:- 100ml 135:- 1L 651:-

4238	 Tvålform	Hjärta
Ger dubbelsidig, tredimensionell 
tvål. Det går åt ca 70 g tvålmassa.  
Bredd: ca 7cm.
1st 58:- 10st à 50:-

4244	 Tvålform	Rund
Ger dubbelsidig, tredimensionell 
tvål. Det går åt ca 70 g tvålmassa.  
Bredd: ca 7 cm.
1st 58:- 10st à 50:-

Crearome Startpaket
Våra startpaket är framtagna för att du själv (eller 

tillsammans med en vän/väninna) skall kunna 

göra egna förstklassiga hud-och hårvårdsproduk-

ter. Paketen innehåller råvaror, 

förpackningar, etiketter, recept och anvisningar 

på hur du går till väga. Startpaketen är perfekta för 

nybörjaren såväl som den vana tillverkaren. Du 

köper allt på ett ar nr. Snabbt och enkelt! Observera 

att Du klarar att tillverka produkterna i samtliga paket 

utan att behöva köpa hjälpmedelspaket på nästa sida. Tillverknings-

hjälpmedel inklusive vågar se sid 22. Lycka  till!

9469    Startpaket Läppcerat
Komplett startsats för tillverkning av 20 st 

läppcerat med två olika smak/doft. 

Innehåller: 30 g bivax, 20 g kaka-

osmör, 100 ml mandelolja, 5 ml 

grönmyntsolja, 5 ml apelsinolja, 

20 st läppcerathylsor 4,5 ml, 1 st 

bägare 100 ml, 1 ark etiketter, 1 st 

mätbägare 30 ml samt recept. 

1 st 340:-      ENKELT
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4009		 Azulen	Blå	
En helt  naturlig blå färg men också ett aktivt ämne 
till känslig, irriterad, oren hy. Används i creme, 
lotion, salvor, kroppsoljor. INCI se sid 17.
10 ml 104:-  30 ml 258:-  100 ml 624:-  
N

6

Tvålformar som ger tredimensionella, helt runda tvålar!

Vinterpaketet 9472    Startpaket Tvål Winterheart
Tvålar som förgyller ditt eller din väns badrum. 

Underbar doft av kryddor, pomeransskal och mys!

Komplett startsats för tillverkning av fasta tvålar.

Innehåller: 500 g Sheasmör tvålmassa, 5 ml aromablandning 

kryddstämning, 15 g krossad kanel,15 st kryddnejlikor hela, 

1 st silikonform hjärtan samt tillverkningsanvisningar.

1 st 200:-      ENKELT

Ge bort i 
julklapp!
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9478    Startpaket Creme
Vitamincreme med nyponrosfrö- och svartvinbärsolja! 

Ger en omega 3-kick till Ditt ansikte. 

Komplett startsats för tillverkning av 4 x 50 ml vitamincréme.

Innehåller: Fettdel: rapsolja eko, aprikoskärnolja, sheasmör, cetylal-

kohol, VE-fett. Vattendel: MF-fett, destillerat vatten, glycerol, phenox-

yglycerine. Vitamindel: E-vitamin, nyponrosfröolja, svart vinbärsolja. 

5 ml aromablandning ros bouquet. 4x50 ml crémeburkar. 

1 ark etiketter samt recept.

1 st 230:-      MEDELSVÅRT

9466     Startpaket Hårschampo
Milt hårschampo med svag balsam-effekt som passar de flesta 

hårtyper. 

Komplett startsats för tillverkning av 6 x 250 ml hårschampo.

Innehåller: 50 ml olivåterfettning, 20 g guarmjöl, 10 ml phenoxygly-

cerine, 10 ml limeolja, 250 ml laureth sulfate, 250 ml sockertensid, 

10 ml gul färglösning, 6 st petflaskor med snäppkapsyl, 1st mätbäga-

re 30 ml, 1 st mätsked 5 ml, 1 ark etiketter samt recept.

1 st 350:-      MEDELSVÅRT

 

9482    Kom igång paket Mineralsmink
Innehåller basingredienserna för att du ska kunna komma igång med 

att  göra ditt eget mineralsmink, foundation, veil, rouge och ögonskug-

ga. Det är roligt och du sparar pengar!

Innehåller: 10 gr sidenvitt, 10 gr pärlemovitt, 10 gr Djupsvart  pigment, 

10 gr guldpärlemo-pigment, 10 gr Koppar pärlemopigment, 10 ultra-

marinblått, 10 gr Gult pigment, 10 gr ockra, 10 gr Rödbrunt pigment, 

50 gr Titandioxid, 10 gr Rött pigment, 50 gr Zinkoxid, 50 gr Kaolin-

lera, 50 gr Porcelain powder, 50 gr magnesium stearate, 5 minerals-

minksburkar med sikt. 

1 st  560:-      MEDELSVÅRT

1. Värm fettfasen och vatten-
fasen i varsin skål på vatten-
bad, tills allt har smält och 
temperaturen har kommit 
upp i 70-75°C.

2. Häll fettfasen i vattenfasen 
i en tunn stråle under omrör-
ning (vispning). Håll créme-
blandningen varm och vispa 
i ca 3-4 minuter.
 

3. Kyl av blandningen under 
konstant omrörning. Vid ca 
45°C tillsätts aktiva ämnen. 
Vid 25°C tillsätts eterisk olja.

Creme och lotion - Så här gör Du:

Salva - Så här gör Du:

Läppcerat - Så här gör Du:

Tvålgjutning - Så här gör Du:

Info

1. Smält bivax och olja i vat-
tenbad. 

2. När bivaxet är helt smält tas 
skålen ur vattenbadet. Salvan 
vispas till temperaturen har 
sjunkit till ca 40-45°C. 

3. Vispa därefter ordentligt 
i andra eventuella ämnen, 
som du vill ha i salvan. Häll 
upp på burkar.

1. Alla ingredienser utom 
den eteriska oljan värms upp 
över vattenbad i bägaren. 

2. När allt är flytande tillsätts 
den eteriska oljan. 

3. Massan hälls snabbt upp 
på hylsor, som får stå några 
minuter. Sätt sedan på lock-
en. Tänk på att inte skruva 
upp ceraten förrän de sval-
nat.

1. Smält tvålmassan i en eld-
fast skål över vattenbad. Låt 
svalna något. 

3. Häll tvålen i form. Låt två-
len stelna 30 minuter till 2,5 
timmar. Gärna i kylskåp.

2. Tillsätt färg och doft.

Ytterligare information om startpaketen. 
gratisbroschyr art. nr. 7120. Vi håller även 
kurser i tillverkning av hud- och hårvårds-
produkter. Läs mer på s. 65 och på vår hemsida 
www.crearome.se 

9449 Startpaket Smink
Ett roligt paket där Du får möjlighet att tillverka Ditt eget smink!

Komplett startsats för tillverkning av två mascara, fyra läppstift, två läppglans, två ögonskuggor, två rouge samt en 

färgad dagcreme. 

Innehåller:  2 x 10ml ricinolja, 10g vitt bivax, 10g sojavax, 10 g karnaubavax, 10g cetylalkohol, 20g Ve-fett, 20g MF-

fett, 10 ml phenoxyglycerin konservering, 10g brun färgblandning, 10g sidensvart, 10g bordeuxrött, 10g pärlemor 

vitt, 2 st mascarahylsor, 1st cremeburk 50ml, 2st läppglanshylsor, 2st cremeburkar 15 ml, 4st läppstiftshylsor, 2st 

ögonskuggsburkar, Glasbägare 50 ml, Doseringsspruta 10ml, Mätbägare i plast 30ml, Etiketter samt recept!

1 st  399:-          MEDELSVÅRT
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forts. Startpaket

9451 Stort Creme- och Lotionspaket
Komplett startpaket för tillverkning av 30 x 50 ml ansiktscréme och 

30 x 150 ml kroppslotion.

Innehåller: 60 st etiketter, 1 st plastsprits, 100 ml aprikoskärnolja, 100 ml man-
delolja, 500 ml tistelolja, 100 g sheasmör, 100 g cetylalkohol, 100 g VE-fett, 
2x100 g MF-fett, 250 ml glycerin, 30 ml phenoxyglycerine, 2x10 ml naturlig 
E-vitamin, 10 ml mandarinolja, 10 ml rosenträolja, 10 ml  ylang ylangolja, 2x30 
ml aloe vera koncentrat, 30 st crémeburkar 50 ml, 30 st plastflaskor 150 ml, bok 
”Skapa din egen naturkosmetika” eller ”Handgjord naturkosmetik”.

1 st 1675:-

9450 Stort Salv- och Ceratpaket
Komplett startpaket för tillverkning av 30 x 50ml ring-

blomsalva och 100 st läppcerat à 4,5 ml.

Innehåller: 130 st etiketter, 4x100 g bivax, 1 liter olivolja, 
500 ml mandelolja, 50 g sheasmör, 10 g karnaubavax, 10 
ml citronolja, 2x10 ml lavendelolja, 3 g ringblomsextrakt, 
30 st salvburkar i brunt glas 60 ml, 100 st läppcerathylsor 
4,5 ml, bok ”Handgjord naturkosmetik”.

1 st 1600:- 

9452 Stort Hår- och Kroppsrengöringspaket
Komplett startpaket för tillverkning av 30 x 150 ml hårschampo och 30 x 150 ml kroppstvål. 
Innehåller: 60 st etiketter, 2x1 liter laureth sulfate, 1 liter betain, 2x250 ml sockertensid, 2x100 g olivåterfettning, 100 ml mjölksyra, 2x30 ml 
phenoxyglycerine, 100 ml silkesprotein, 100 g guarmjöl, 2x10 ml rosmarinolja, 2x10 ml tangerineolja, 60 st plastflaskor 150 ml samt bok 
”Skapa din egen naturkosmetika” eller ”Handgjord naturkosmetik”.

1 st 1750:-

9474    Startpaket Bodybutter
Hjälp din torra hud att bli rikligt återfettad 

och återfuktad. Underbar ekologisk doft av 

exotisk ananas och fruktig hallon.

Komplett startsats för tillverkning av 2 x 100 ml bodybutter av de 

skönaste, smörigaste fetterna.

Innehåller: 100 ml fettdel (kokosfett, rapsolja, sheasmör, mang-

osmör, squalene, bivax, cetylalkohol, vegetal  

samt E-vitamin), 100 ml vattendel (destillerat vatten,  

glycerol, phenoxyglycerine), 5 ml vardera av ananasarom och  

hallonarom, 2 x 100 ml frostad crmeburk samt recept. 

1 st 225:-      MEDELSVÅRT 

9475    Startpaket Läppglans
Vackra, glänsande läppar med varsam färg och god ekologisk 

karamell- och jordgubbsarom. Läppglans som både förskönar och 

vårdar.

Komplett startsats för tillverkning av 12 läppglans a´ 7,5 ml i färger-

na bordeauxrött och pärlemorvitt.

Innehåller: 100 ml ricinolja, 5 g vitt bivaxgranulat, 5 ml jord-

gubbsarom, 5 ml karamellarom, 1 g vitt pärlemorpigment, 1 g 

bourdeauxrött pärlemorpigment, 12 st läppglanshylsor a´ 7,5 ml, 

glasbägare,  1 st 100 ml glasbägare, samt informationsbroschyr och 

etiketter.

1 st 215:-      ENKELT
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9479    Startpaket Glycerintvål Ros
Rosentvålar som förgyller ditt eller väninnans badrum. Tillverka med 

eller utan skrubb/rosenknoppar.

Komplett startsats för tillverkning av fasta glycerintvålar.

Innehåller: 500 g glycerintvålmassa, 10 ml röd tvålfärg, 5 ml aro-

mablandning ros bouqet, 10 g rosenblad, 10 g Nyponfröpulver,1 st 

silikonform rosor samt tillverkningsanvisningar.

1 st 220:-      ENKELT

9480    Startpaket Glycerintvål Lavendel
Runda, milda lavendeltvålar som förgyller ditt badrum. Med laven-

deldoft och tillsats av äkta lavendelblommor.

Komplett startsats för tillverkning av fasta glycerintvålar.

Innehåller: 500 g glycerintvålmassa, 10 ml blå tvålfärg, eterisk 

lavendelolja, 10 g torkad lavendelblom, 

10 g Nyponfröpulver,1 st silikonform cirklar samt tillverkningsan-

visningar.

1 st 220:-      ENKELT

9470    Startpaket Hjälpmedel
Användbara hjälpmedel för tillverkning av hud- och hårvårdspro-

dukter.

Innehåller: termometer som mäter upp till 100°C, 250 ml glasbäga-

re, glasstav, gummiskrapa, 100 ml mätcylinder i plast, 2 mätskedar i 

plast 5 ml samt 2 mätbägare i plast 30 ml.
 

1 st 305:-

Samla vännerna, gympalaget eller sportklubben och till-
verka egna hud- och hårvårdsprodukter. Även lämpligt 
för skolor, fritidsgårdar och till annat undervisningssyf-
te. Paketen innehåller recept, vägledning, råmaterial, 
etiketter samt flaskor och burkar till produkterna. Vi tror 
och hoppas att ni skall få några innehållsrika timmar när 
ni skapar dessa produkter. Det bästa är att arbeta i min-
dre grupper på 4-6 personer, och tillverka små satser om 
fem burkar/flaskor. Hållbarheten på de färdiga produkter-
na är minst två år vid normal användning och förvaring.                                                                                                              
Obs! Det blir alltid lite grann kvar av vissa ingredienser efter till-

verkning. Vatten ingår ej. Du står själv för vispar, mått, kastruller, 

termometer, våg o s v - allt som vanligtvis finns att tillgå i ett kök. 

Lycka till med tillverkningen!

Startpaket för större grupper 

PERFEKT FÖR SKOL-KLASSER, FOTBOLLS-KLUBBAR MM!!!
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Konserveringsmedel
Mikroorganismer som bakterier, svamp och mögel, trivs i alla miljöer där det finns 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 finns överallt i naturen, i jorden, vattnet, luften, 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 oftast rena godiset för dem och utan 
någon typ av ämnen som stoppar tillväxten förstörs de flesta produkter som innehåller vatten 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 flytande 
tvål och schampo om det används upp inom 3-4 veckor.

4907		 Phenoxyglycerin	konservering
Konserveringsmedel baserat på Phenoxyethanol 90% och med 

10% Ethylhexylglycerin vilket gör det mera effektivt mot bakte-

rier. Används med 0,5-1,1% i alla typer av produkter och kan 

ersätta paraben. 

INCI-namn: Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin S

10ml	28:-	 30ml	53:-	 100ml	125:-	 1liter	580:-

4908	 Benzylalkohol	konservering
Används med 0,3% (Shampo, flytande tvålar) – 1% (cremer,lo-

tioner). 

OBS: Fungerar endast effektivt i produkter med PH-värde under 

5 – Använd 0,5% mjölksyra,citronsyra för att sänka PH-värdet. 

Detta konserveringsmedel är tillåtet att använda i BDIH- och 

EcoCert-kontrollerad naturkosmetik. 

OBS: doftar bittermandel och kan ge doft åt produkterna.

INCI-namn: Benzyl Alcohol, Glycerin, Benzoic Acid, Sorbic 

Acid.     NI

10ml	30:-	 30ml	64:-	 100ml	150:-	 1liter	760:-

5	liter	2600:-

 

4901	 Natriumbensoat
Pulver. E211. Konserverar mat som t ex sylt, saft mm. Fungerar i 

flytande tvålar, men ej ensam i cremer/lotioner. Måste användas 

tillsammans med mjölksyra eller citronsyra - Ph under 6 i färdig 

produkt! Dosering ca  1 %.  

12 % matmoms ingår.  INCI-namn: Sodium Benzoate NI

100g	56:-	 1kg	190:-	 5x1kg	760:-

4903	 Paraben
Flytande. Olika parabener med stark effekt på mikroorganismer. 

Tåls av de flesta. E214/E216/E218. Dosera 0,5%, ca 10 droppar. 

OBS innehåller EJ butylparaben.

INCI-namn: Phenoxyethanol, Metylparaben, Ethylparaben and 

Propylparaben   S

10ml	23:-	 30ml	46:-	 100ml	111:-	 1L	485:-					

4904	 Optimal	konservering
Effektiv konservering för alla typer av produkter som 

innehåller vatten. Doseras med 0,5-1,5 %.  Phenoxyethanol 

är starkt bakteriedödand och genom tillsats av Caprylyl Gly-

col ökar effektiviteten mot ett brett spektrum av micro-orga-

nismer. Fungerar i sura miljöer som PH 3-4 ända upp till ca 

8-9.  INCI: Phenoxyethanol and Caprylyl Glycol S

10ml	45:-	 30ml	105:-	 100ml	215:-	 		1L	1100:-

4909	 Acett	konservering
Ny acett med bättre löslighet. Vattenlösligt salt av 

Dehydroättiksyran är ett vitt, svagt surt pulver och med ett 

brett spektrum. Konserveringsmedel som kan användas 

i alla typer av hud- och hårvårdsprodukter. Den har ett 

bredspektra mot olika mikroorganismer och kan användas 

med 0,2-0,6%. Minst i schampo och tvål, och mest i cremer 

och lotioner.

Pulvret löses enkelt och lätt i ljummet vatten och tillsätts 

i cremer/lotioner under avkylning (30-40*) i den färdiga 

produkten.

Det är inte giftigt, icke irriterande och ej allergiframkallan-

de. För att få bästa effekten måste pH värdet på produkten 

vara under pH7.

pH värdet sänkts med citronsyra eller mjölksyra.

Tillåten att använda i EcoCert cosmos samt BDIH cosmos 

certifierade hud- och hårvårdsprodukter. 

INCI-namn: Dehydroacetic acid sodium salt               S

30g	109:-	 100g250:-	 500g		795:-

INFO
Nu finns det flera olika konserveringsmedel att 

använda när du tillverkar egna hud- och hår-

vårdsprodukter som innehåller vatten. 

Paraben, mycket vanligt konserverings-

medel även i livsmedel, läkemedel och na-

turläkemedel. Paraben är ett samlingsnamn 

för besläktade ämnen; (estrar av p-hydroxyl-

bensoesyra), och framställs kemiskt av benso-

esyra och karbolsyra (phenol). P-hydroxyl-

bensoesyra och vissa estrar finns t ex i vissa 

bär som lingon, (därav lingonens självkonser-

verande effekt). De har en bred bakterie-, jäst-, 

svamp- och mögelhämmande effekt. Inga pa-

rabener är förbjudna att använda i kosmetik, 

men E216 propylparaben får ej användas i livs-

medel ( men är fortfarande tillåten i läkemedel 

och sk naturläkemdel). Den mest hormonlik-

nande parabenen (butylparaben) finns inte i 

den paraben vi säljer. 

De olika parabenerna blandas med Phe-

noxyethanol för att göra dem flytande. Det är 

ett ämne som också är omdiskuterat, men som 

efter parabendebatten har fått ersätta paraben i 

många hudvårdsprodukter och som är huvud-

beståndsdelen i både Optimal och Phenoxyg-

lycerinkonservering. De båda är  som paraben 

utifrån att de är lätta att använda och dosera 

och de kräver ingen ph-balansering, dvs ingen 

sur miljö, som däremot 4908, 4901 och 4909 

gör! Dessa tre konserveringsmedel kräver alla 

en sur miljö för att de ska fungera. 

Ska du göra stora satser av produkter bör 

du göra många tester i liten skala först och be-

lasta dem med värme, fingrar i burken osv, så 

du ser om de verkligen håller sig. 

Råd för god hygien vid tillverkning av hud- och 
hårvårdsprodukter för eget bruk i ett vanligt kök!

Använd ”rent” vatten - destillerat köpt vatten eller på annat sätt renat vatten. Används kranvatten så ska det kokas minst 10 minuter. 
Detta fungerar utmärkt till rengöringsprodukter medan krämer och lotioner kräver renat vatten. 
Vid vattenextraktion av örter - se till att vattnet håller sig mycket varmt (över 80 grader) under hela extraktionen. Så snart extraktio-
nen är klar filtreras örtextraktet mycket nogrannt i filter som tar bort alla smådelar från örterna. Kyl ner snabbt eller tillsätt varmt i 
t ex krämer. Konservera extrakten direkt efter avkylning eller medan extraktet fortfarande är varmt. Var noga med rena händer och 
kläder vid tillverkning, använd gärna hårskydd och rör inte vid de färdiga produkterna med händerna. Använd ett rent damm- och 
djurfritt kök och använd hushållspapper att torka med. Viktigt också att de tillverkningshjälpmedel och redskap du använder är ny-
diskade och skållade med kokande vatten. Man kan torka av dem med sprit som etanol eller ispropanol. 
Förpacka produkterna i rena emballage. Den bästa typen är stängda förpackningar med doseringspump (airlessförpackningar). 
Dosering av konserveringsmedel måste anpassas efter förpackningen och efter produkten. Ju mer vatten/örtextraktioner samt öppna 
burkar desto mer konserveringsmedel  (som krämer, geler och lotioner). Ju mindre vatten och uteslutande av t ex örtextraktioner 
samt stängda förpackningar ju mindre konserveringsmedel behövs då!

VI	TAR	INTE	ANSVAR	FöR	EVENTuELLT	
FöRSTöRDA	PRODuKTER	mED	NåGOT	
AV	VåRA	KONSERVERINGSmEDEL

nyhet

Produkter utan 
vatten behöver man inte 

konservera men 
däremot skydda mot 

oxidering med 
antioxidanter!



(Ghassoul). En speciell sorts lera som använts sedan Antikens dagar, och som 
utvinns i Atlasbergens underjordiska gångar. Rasulleran har rengörande effekt 
- den absorberar fett och smuts från hud, hår och hårbotten utan att skada hårets 
struktur och hudens naturliga fettlager. Ger len hud och blankt hår. 

Om du inte tål tensider (tvättaktiva ämnen) eller har mycket känslig hud, är 
detta ett bra alternativ till rengöring!

Gör så här: 15 g rasullera pulver (ca 15 ml) absorberar 25 ml vatten (hydro-
later, örtavkok) och sväller till 35-40 ml. Detta räcker till en hårtvätt/kroppstvätt. 
Gör man större mängder, håller blandningen en till två veckor i burk med lock. 
Kan också användas som rengörande ansiktsmask eller kroppsinpackning. Låt 
sitta 15-20 min, spola sedan av med vatten. 

Bitarna används på samma sätt som pulvret, eller tvåla upp en bit direkt i 
handen med varmt vatten. Finns även i 25-kg säck! Vi importerar direkt från         
Marocco.

För Dig som är känslig 
för - eller inte  vill   
använda vanliga 
tensider!

Naturleror - för en ren och fräsch hud

Lera kan också 
användas i tvålar 
för att ge färg 
och  textur!

Läckra, sköna leror i olika färger för olika hudtyper från 
Frankrike som kan användas på både människor och djur. 
Lera är djuprengörande och sammandragande för huden. Den 
tar bort orenheter och bidrar med spårelement och mineraler. 
Används till ansiktsmasker, omslag, schampo, cremer, inpack-
ningar och i bad. Blandar sig lätt med vatten: pudra 115-130 g 
lera över 100 ml vätska och låt sjunka utan omrörning. Tillsätt 
10 dr paraben eller annan konservering, om masken ej skall 
användas direkt. Låt stå i några minuter, rör sedan ihop bland-
ningen. Tips: har du torr och känslig hud kan du smörja in dig 
med vegetabilisk olja innan påföring av leran. Var uppmärk-
sam på att lerorna kan färga handdukar och kläder - tvätta dig 
ordentligt. 
Andra ämnen kan också tillsättas såsom örtextrakter, alger, 
vegetabiliska oljor, vitaminer samt övriga aktiva ämnen. Alla 
leror finns också i 25 kg-säckar, hör av er för prisuppgifter.  

Soltorkad 100 % naturlig 

utan konserveringsmedel

4023 Lera grön finkornig
För normal och fet hud samt problemhud. Djuprengörande, 
balanserande och högabsorberande.
INCI-namn: Green Clay  N
300g 99:-

4033 Lera grön finkornig
Samma som 4023. För normal och fet hud samt problemhud. 
Djuprengörande och högabsorberande. 
INCI-namn: Green Clay  N
1kg 195:- 5x1kg 800:-

4052 Lera grön, pasta burk
Färdigblandad med vatten - klar att använda. För normal 
och fet hud samt problemhud. Djuprengörande och högab-
sorberande.
INCI-namn: Green Clay  N
1,5kg 295:- 

4053 Lera grön, pasta tub
Pasta i tub. Se 4052.
INCI-namn: Green Clay  N
400g 230:- 

4066  Lera grön, pasta tub  
Pasta i tub Se 4052   N
150 gr 95:-

4027 Lera rosa finkornig
För torr och känslig hud. Förbättrar hudens mjukhet.
INCI-namn: Pink Clay  N
200g 99:-

4032 Lera rosa finkornig
Samma som 4027. För torr och känslig hud. Förbättrar hu-
dens mjukket.
INCI-namn: Pink Clay  N
1kg 195:- 5x1kg 800:-

Rasul - marockansk tvållera

4100 Rasul - Marockansk tvållera pulver
INCI-namn: Moroccan Lava Clay   N
100g 30:- 500g 82:- 1kg 135:- 5x1kg 575:- 

4101 Rasul - Marockansk tvållera i bitar
INCI-namn: Moroccan Lava Clay   N
400g 70:- 1kg135:- 5x1kg 575:-

	4025 Lera röd finkornig
För normal hud. Innehåller järnoxid, bra vid utvidgade ka-
pillärer.   INCI-namn: Red Clay                   N
200g 99:-

4030 Lera röd finkornig
Samma som 4025. För normal hud. Innehåller järnoxid, bra 
vid utvidgade kapillärer. 
INCI-namn: Red Clay  N
1kg 210:- 5x1kg 875:-

 4024        Lera vit finkornig
För känslig hud, babystjärtar och till hårinpackning för att nor-
malisera hårbottenproblem.
INCI-namn: White Clay  N
200g 99:-

4029 Lera vit finkornig (kaolin)
Samma som 4024. För känslig hud, babystjärtar och till hårin-
packning för att normalisera hårbottenproblem.
INCI-namn: White Clay  N
50g 28:;- 1kg 180:- 5x1kg 725:-

4031 Lera gul finkornig
För blandhy. Djuprengörande och högabsorberande. 
INCI-namn: Yellow Clay  N
200g  99:-

4026 Lera svart finkornig
Svart lera från Australien med högt järninnehåll. Järn och an-
dra mineraler skyddar hudvävnaden från fuktförluster. Om 
huden har ett lågt mineralinnehåll, kan den bli torr och få 
ett trött utseende. Har rengörande, konditionerande och av-
giftande egenskaper - särskilt bra till vårda och nära huden. 
Används även i tvålar, som färg i puder, läppstift och mascara 
- samt utblandad med andra leror till ansikts- och kroppsin-
packningar.  Man behöver oftast använda olja för att helt få 
bort leran från huden. (Kan ge fläckar på tyg). 
INCI-namn: Black Clay  N 
100g 49:- 500g 132:- 1kg 208:-

Färdig lermask på 
100 grams-tuber 
Gjord av finaste lera.  
För användning, se texter till  
vänster på 200 gr. förpackningarna.
 

4059  Lermask Grön 
100 g i tub. 97:-
 

4060  Lermask Vit 
100 g i tub. 97:-
 

4061  Lermask Rosa 
100 g i tub. 97:-
 

4062  Lermask Röd 
100 g i tub. 97:-
 

4063  Lermask Gul 
100 g i tub. 97:-

!

tel. 0493-53999 fax 0493-12630, www.crearome.se, e-post: order@crearome.se

Recept och ytterligare information hittar 
du i art. nr. 7133 och 7126 (receptblad) 
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Helt naturliga ämnen för mjuk eller kraftig peeling som du kan tillsätta dina 
hemgjorda - men givetvis också köpta - cremer, geler, fasta- och flytande 
tvålar   o s v.  Blanda peelingämnena i produkten med en tesked. 
Tillsätt lite i sänder. 

Lera kan också 
användas i tvålar 
för att ge färg 
och  textur!

Peeling- och skrubbråvaror

4353	 Algmix	stärkande
Sammandragande och renande grön algmix av Laminaria 
digitata och Lithothamnium calcareum samt salt. Rik på järn 
och zink. Tips! Du kan också använda algmix stärkande i an-
siktet: gör en mask där hydrolater och t ex sojaprotein utgör 
en fuktighetsbevarande verkan (dosera ca 5% sojaprotein).

INCI-namn:  Algae   N
100g 96:- 500g 231:- 1kg 368:- 5x1kg 1375:-

 
4354	 Algmix	slimmande
En aktiverande och slimmande grön algmix med de aminosy-
rarika algerna Fucus vesiculosus, Ascophyllum nodosum och 
Laminaria Digitata som har en slimmande effekt. 

INCI-namn: Algae    N
100g 96:- 500g 231:- 1kg 368:- 5x1kg 1375:-

 
4365	 Spirulina	Eko
Nu ekologisk kvalitet.  Matkvalitet. Näringsrik, mineralrik 
sötvattensalg. Används på samma sätt som de andra algerna 
till berikande inpackningar och ansiktsmasker. Är ett bra och 
nyttigt näringstillskott: strö 1-2 tsk pulver över frukostfilen, 
yoghurten o s v. Obs. 12% moms

INCI-namn: Spirulina pacifica  N  
50g 50:- 250g 160:- 1kg 550:- 5x1kg 2250:-

5503	 Chlorella	Eko	pulver
se 4365.  En encellig grönalg, rik på protein och andra viktiga 
näringsämnen. i torkad form ska den innehålla ca 45% pro-
tein, 20% fett, 20% kolhydrater, 5% fiber och 10% mineraler 
och vitaminer. Används som hälso- eller/och kosttillskott värl-
den över! 12 % moms.

INCI-namn: Chlorella vulgaris
50g  55:-  250g  180:-    1kg   620:-

Alger - för välgörande inpackningar

4014	 Aprikoskärnmjöl
Till skrubbcremer och tvålar för kraftig peeling. Obs! Används 
ej i ansiktet. Dosera 1-5%.
INCI-namn: Apricot Seed Powder N  
25g 45:- 100g 125:- 1kg 579:-

4036	 Jojobapeelingkorn	blå
Doseras 2-10% i duschtvålar, geler och cremer (stabilisera 
produkten med cellulosa). Obs! Bör ej uppvärmas över 60°C.
INCI-namn: Hydrogenated Jojobaoil, Ultramarine Blue. 
CI-nummer: 77007   NS
25g 80:- 100g 280:- 500g 830:- 2x500g 1480:-

 
4037	 Jojobapeelingkorn	vita
Doseras 2-10% i duschtvålar, geléer och cremer (stabilisera 
produkten med cellulosa). Obs! Bör ej uppvärmas över 60°C.
INCI-namn: Hydrogenated Jojobaoil N
25g 80:- 100g 262:- 500g 760:- 2x500g 1240:-

	
4034	 Nyponfröpeeling
Milt och naturligt peelingämne för ömtålig hud, som t ex an-
siktet. Ger också lite rosa färg till produkten. Dosera ca 3-5 ml. 
INCI-namn: Rosa affinis fubiginosa seed powder  N
50g 66:- 100g 95:- 

Bas recept
för alginpackning

Vispa ihop en del algblandning med en fjärdedel vatten 
till en jämn pasta. Du kan använda 

Örtinfusion, aloevera juice eller hydrolat i stället för 
vatten för en aktivare produkt. Eteriska oljor kan också 

tillsättas. Algblandningen kan förtjockas med 
kosmetisk stärkelse, gummi arabicum och xantangum, 

detta för lättare applicering. Algerna. kan du också 
använda tillsammans med lera som då binder ihop det 

till en pasta eller strö direkt i badvattnet. 
Användning: Låt blandningen reagera några minuter, 
blöt kroppen, applicera i tjocka lager på en kroppsdel i 

taget och massera med cirkelrörelser, täck området med 
plast och lägg om en varm filt och/eller 

vetekudde. Vila i 20 min och 
duscha sedan av.

Peeling- och skrubbguiden
•	Jojobapeelingkorn

Jojobapeelingkorn framställs ur jojobaolja. Färger är tillsatta. De är runda och 
jämna i kanterna för att inte skapa irritation i huden. Den fina storleken gör att 

kornen verkligen peelar bort döda hudceller och sätter igång cirkulationen 
istället för att rulla runt på huden. De kan tillsättas vid tillverkningen eller vid 

användandet.

•	Salt	och	socker
Olika sorters salt är skrubbråvaror med tradition, som ger ganska kraftig peeling 

- beroende på kornens storlek. Lämpar sig ej till ansiktet. Socker används på 
samma sätt. Socker eller salt till kroppsskrubb - det spelar ingen roll!  Tänk på att 

de endast kan användas i produkter utan vatten.

•	Aprikoskärnmjöl	
Passar till lite kraftigare peeling - inte till känslig hud som ansikte och hals. 

•	Nyponfröpulver
Ger en mild och mjuk peeling för alla hudtyper och måste

 provas av även Dig som har känslig hy!

4301	 Carrageentång	bitar
Mjukgörande och skyddande för huden.

Vetenskapligt namn: Chondrus crispus  N
100g 91:- 500g 205:- 1kg 373:-

4048	 Carrageentång	pulver
Mjukgörande och skyddande för huden. Kan 
användas som mild peeling i fasta tvålar, 
i bad mm

Vetenskapligt namn: Chondrus crispus  N
50g 68:- 250g 160:- 1kg 436:-

Bokstavsförkortningarna vid varje vara 
anger hur råvaran blivit framtagen 

(läs mer på s. 5). 
Annat som skrubbar skönt och kan användas 

i bad/mask är finmalda örter på s. 46-50.
          Nn

Läs mer i broschyren  
”Ansiktsmasker och 

kroppsinpackningar”     
art. nr. 7133. s. 62.

Dessa algmixer av oklanderlig kvalitet, kommer ifrån det största området med alger som växer i vatten 
i Europa. Noggranna analyser genomförs regelbundet för att försäkra sig om riskfriheten att använda 
produkterna. Alla har de den karakteristiska havsdoften.
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Spirulina- & Chlorella 
tabletter se sidan 39

Tång - för sköna bad
Carrageentång innehåller naturliga polysack-

arider, så kallade slemämnen, och kan använ-

das i t ex kroppstvål för att göra den mjukare och 

skönare för huden. I örtbad kan man använda 

tången för den mjukgörande och skyddande ef-

fekten - den är speciellt bra vid irriterad hud och 

vid  klåda. Gör ett avkok med 2-3 gram alger per

 deciliter vatten. Låt småkoka under lock

15-20 minuter (kokar lätt över) till ett tjockt 

gel har bildats. Sila sedan bort resterna av tång-

en. 12	%	moms.



Salt - välgörande och hudstimulerande
- Salt är välgörande och hudstimulerande. Det 
tillför mineraler och spårämnen till din hud -

En del salter 

finns också i  större  

förpackning!
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Natur-gourmetsalt - Till mat, dekoration, wellness, spa och hudvård

•	 Utvinning och produktion av salt sker antingen från havsvatten genom extraktion genom kok-
ning eller genom avdunstning i stora bassänger och med hjälp av solen. Detta ger HAVSSALT.

•	 Salt kan också utvinnas i gruvor, där det finns saltavlagringar som bildats för miljoner år sedan 
och är salt helt utan föroreningar. Detta kallas BERGSALT.

•	 Inget salt innehåller några allergener! Kan användas i alla typer av mat.
•	 Inga kemikalier används vid framställning/torkning av salt, dvs inget är borttaget och inget är 

tillagt.

SALT till SPA/Wellnes/Hudvård - Ett mångsidigt hälsomedel för huden
Kroppspeeling: Salt är bra som naturlig peeling för hela kroppen. Enklast är att ta ett fint salt och gnugga 
den fuktiga huden. Eller göra en olje/saltpeeling (se sidan 13 m fl).

Ansiktspeeling: Välj ett riktigt fint salt och gnugga försiktigt och varsamt – eller ännu bättre- gör en olje/
saltpeeling.

Fotvård: För grova förhårdnader , tex på fötterna, ta ett grövre salt.

Bad:  Salt kan användas i alla typer av bad; fot/handbad och helkroppsbad. bada ca 20 min och låt 
huden självtorka!

Nagevård:  Salt kan användas som naturligt blekmedel vid missfärgade naglar. Blanda lika delar fint salt 
med bikarbonat, tillsätt några msk citronsaft. Badda naglarna med en bomullstuss indränkt i blandningen. 
Efter en stund är färgen borta och nagelbanden har också blivit mjukare.

Tandkräm: Salt fungerar också som milt blekmedel för tänderna. Strö fint salt över tandborsten och borsta 
med detta. Efter några gånger börjar missfärgningen att minska. Tänk på att inte borsta för hårt.

4363	Gourmetsalt.	Pagoda	flingsalt	
Havssalt från havet runt Bali, ser ut som små 
pagoder, helt vita med fin struktur. Dessa små 
pagoder är formade genom en speciell metod 
att hantera saltet under torkningsprocessen.
Anrikt och ovanligt. Nästan för unikt för att 
ätas. Ett självklart bordssalt och ett vackert 
dekorationssalt. (OBS finns från nov 2015). 
Ingredients: 100% havssalt  Bali
100g 85:- 250g 160:- 1kg 373:- 

4360		Gourmetsalt	Vita	Flingor
Kristalliskt, pyramidiskt bordssalt som smälter 
på tungan. En delikatess från gudarnas ö (Cy-
pern), framställt enligt traditionell kunskap. 
Pyramidliknande saltkristaller med en helt 
autentisk smak och delikata att se på. Bords-
salt som smälter på tungan. Även vackert som 
dekorationssalt. 
Ingredients: 100% havssalt Cypern
100g 73:- 250g 120:- 1kg 282:-

4344	Gourmetsalt	Persian	Blue	Grovt
Ett 100% bergssalt utvunnet för hand i Iran.
Blåvita, ljusbruna kristaller som gör detta gro-
va salt till ett fantastiskt dekorationssalt som 
används både till mat och t ex badsalt.
En raritet bland salt, med en unik färg som 
uppstår genom en optisk effekt i saltkristaller-
na. Persian Blue-salt med sin milda smak-
sättning tar fram den bästa smaken i varje 
maträtt.
Ingredients: Bergssalt      Iran
100g 67:- 500g 170:- 1kg 235:-

4345	Gourmetsalt	Persian	Blue	–	Fint
Ett 100% bergssalt utvunnet för hand i Iran.
En raritet bland salt, med en unik färg som 
uppstår genom en optisk effekt i saltkristaller-
na. Persian Blue-salt med sin milda smak-
sättning tar fram den bästa smaken i varje 
maträtt. Ingredients: Bergssalt  Iran
100g 63:- 500g 136:- 1kg 210:-

4364	Gourmet	havssalt	–	Flor	de	Sal
Fina, vita kristaller av salt. Allt salts Rolls 
Royce! Skördas för hand i stora bassänger i 
Algarve. Detta är den bästa och finaste de-
len av saltet - nästan som flingsalt. Mycket 
smakrik med utsökt arom och sälta. 
Små flagor krossas mellan fingrarna direkt 
på maten. Saltet kompletterar det moderna 
gourmetköket och är ett salt som de bästa 
kockarna mer än gärna väljer.
Ingredients: Havssalt         Algarve Portugal
500g 94:- 1kg 138:-

4342	Gourmet	källvattenssalt	Inka	Solsalt	
Grovt
Vita, svagt gula och röda kristaller som 
utvinns ur källvatten med hög salthalt från 
en lokal underjordisk källa i Maras, Peru. 
De åtrovärda kristallerna soltorkas. Ett fint 
dekorationssalt – men också ett gott salt för 
all sorts mat.
Även ett utmärkt bra salt för t ex fotbad, 
handbad och kroppsbad.
Ingredients: Källvattenssalt Peru
100g 61:- 500g 128:- 1kg 198:-

4343	Gourmet	havssalt	Svart	Lava	Grovt
Ett svart, riktigt läckert kristallhavssalt som 
utvinns ur havet vid en vulkanö. Den svar-
ta färgen fås fram genom en blandning av 
havssalt och aktivt, vegetabiliskt kol. Har 
en intensiv saltsmak.
Fantastiskt att använda som dekoration till 
fisk-, kött- eller grönsaksmenyer samt som 
svart frosting på cocktails och drinkar på 
glaskanten! 
Ingredients: 97% havssalt, 3% vegetabi-
liskt aktivt kol         Molokai Island, Hawaii
100g 65:- 500g 154:- 1kg 222:-

4347	Gorumetsalt	Kalahari	–	Fint
Bergssalt, ett fint, vitt kristallbergssalt
Utvinns från en ökensjö i Kalahariöknen, 
långt från civilisationen. Soltorkas. Kan 
användas till alla typer av mat.
Ingredients: Bergssalt                Sydafrika
500g 94:- 1kg 138:-

4341Gourmetsalt	“Sweet”salt	–	Fint
Vackra vit/bruna, transparanta saltkristaller!
Utvinns från saltgruvor i bergen i Utah, USA. 
Spår av vulkanisk aska ger saltet sin bruna 
färg. Mycket fin, unik smak. Rik på mineraler 
och innehåller naturligt jod.
Ett mjukt salt för det universella köket. Kan 
användas i alla typer av mat. Ger en mjuk 
saltsmak.
Ingredients: Bergssalt              Utah, USA
500g 112:- 1kg 178:-

4349	Gourmethavssalt	Alaea	–	Fint
Rött, fint kryddat havssalt med en stark 
saltsmak. Milt bordssalt som har använts på 
Hawaii sedan lång tid tillbaka. 
Saltet för alla fester, det harmoniserar bra 
med soppa och i såser, även till kött och 
grönsaker. Ger en slags jordig smak i matlag-
ningen.
Även ett bra salt till fotbad, kroppsbad och 
saltpeeling.
Ingredients: 99,6% havssalt, 0,4% röd lera 
(aloaea)         Molokai Island, Hawaii
100g 69:- 250g 102:- 1kg 246:-

4348	Gourmethavssalt	Alaea	–	Grovt
Rött, fint kryddat havssalt med en stark 
saltsmak. Milt bordssalt som har använts på 
Hawaii sedan lång tid tillbaka.
Saltet för alla fester, det harmoniserar bra 
med soppa och i såser, även till kött och 
grönsaker. Ger en slags jordig smak i matlag-
ningen.
Även ett bra salt till fotbad, kroppsbad och 
saltpeeling.
Detta salt är ett vackert salt att dekorera med 
eller att ha i saltkvarnen.
Ingredienser;: 99,6% havssalt, 0,4% röd lera 
(aloaea)’        Molokai Island, Hawaii
100g 69:- 250g 102:- 1kg 246:-

4346	Gourmetsalt	”Kala	Namak”	–	Fint
Brunt bergssalt med mild saltsmak.
Traditionellt tillverkat genom att bergsalt 
bakas tillsammans med en vildväxande 
saltört (Salsola Stocksi, tidigare Haloxylon 
recorvum) som är rik på mineraler, speciellt 
järn. Den fascinerande, rökta smaken med 
anstrykning av svavel gör varje efterrätt till 
sitt bästa. Bäst för användning i chutney, yog-
hurträtter, salladdressingar. Används mycket 
i Ayurvedisk matlagning. Rekommenderas ej 
i varm mat.
Ingredients: 95% bergssalt, 5% aska från 
Salsola Stocksii                       Pakistan
500g 74:- 1kg 110:-

4340	Gourmetsalt	Bokrökt
Cyperns havsalt röks under flera dagar i en kall 
bokrök. Detta salt uppskattas till fisk, kött och 
blandas i kallt eller varmt smör. 
Populärt bland vegetarianer och veganer på 
grund av den intensiva och rökta aromen. 
Ingedients: Rökt havssalt  Cypern
100g 70:- 250g 130:- 1kg 282:-

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet
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nyhet

nyhet

nyhet

nyhet



Gör	så	här:
1.	Dosera	Himalayasalt/havssalt		
				i	nässköljaren
2.	Tillsätt	ljummet	vatten
3.	Skölj	näsan
4.	Snyt	näsan	efteråt

Dosering	2-2,5	ml.	 
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Havssalt	-  för peeling och sköna bad
Högkvalitativt havssalt från det naturskydda-

de området ”Ria Formosa” beläget i Portugals 

vackra Algarve. Saltet samlas upp för hand, och 

får sedan torka i solen. Ingen maskinell pro-

duktion! Det används till kroppspeeling och 

badsalt. 

Saltet är av mycket god och fin matkvalitet, 

och används på de finaste restauranger i Euro-

pa! I gourmetbutiker hittar man saltet till ett pris 

av 3-5 gånger så mycket som detta. 

4350	 Salt	finkornigt
INCI-namn:	Sea Salt	 	 N
500g	37:-	 1kg	56:-	 5kg	196:-

4351	 Salt	grovkornigt
INCI-namn:	Sea Salt	 	 N
500g	37:-	 1kg	56:-	 5kg	196:-

Nässköljare	med	Himalayasalt
Läkare rekommenderar ofta nässköljning med 

salt vid besvär i näsa och bihålor. Denna prak-

tiska nässköljare hjälper snabbt och effektivt. 

Sköljer varsamt bort sekret och smuts. Lätt att ta 

med på resor! Med nässköljaren följer 

20 engångsdoser Himalayasalt.
50126	 Nässköljare	inklusive
20	engångsdoser	Himalayasalt
1	st	175:-

Döda	havssalt -  för sköna bad
(Ej för invärtes bruk). Naturligt salt från Döda havet 

som använts i bad genom tusentals år vid olika 

hudproblem. Saltet är utvunnet genom naturlig 

avdunstning av vattnet. Därefter är saltet soltorkat. 

Inga tillsatser eller kemikalier används under kris-

talliseringsprocessen. Innehåller lite lera som gör 

saltet grått och som i kombination med saltet ger 

de positiva effekterna!

Vattnet i Döda havet innehåller 32-34% salt 

- jämfört med ca 4% i andra hav. Det innehåller 

också 21 naturliga mineraler som magnesium-, 

natrium- och potassiumklorid och kalcium. När 

du badar med Döda havssalt, bör salthalten vara 

så hög som möjligt - 2-3% är bra. Kan också an-

vändas med 3-10% i flytande tvålar, cremer och 

lotioner.
4361	 Döda	havssalt
INCI-namn:	Sea Salt 	 N		
500g	59:-	 1kg	94:-	 5kg	325:-

Salt	från	Himalaya
Välgörande salt som kommer från Himalayas 

berg, med ett ursprung som sträcker sig miljoner 

år tillbaka. Innehåller hela 84 olika mineraler och 

spårämnen. Det fina saltet kan användas till pe-

eling, alla varianterna som vanligt matsalt, bitarna 

till bordsdekorationer och enligt följande beskriv-

ning:

         I badet
Välgörande och hudstimulerande. Lös upp 300-

500 g himalayasalt direkt i badet. Bada i ca 20 mi-

nuter, och låt huden självtorka när du stiger upp.

           Saltdryck för invärtes bruk
Utrensande, tillför mineraler och spårämnen. Salt-

drycken är en traditionell kur med Himalayasalt. 

Tag ett stort glas fyllt med vatten (ca 3 dl), och blanda 

i 50-60 g Himalayasalt. Låt saltet lösa upp sig helt. 

Tillsätt ytterligare salt och rör om, tills vattnet är helt 

mättat av saltet, och olösta saltkristaller finns kvar. 

Tag 1 tsk av drycken i ett glas vatten varje morgon, 

på fastande mage.

4357	 Himalaya	kristallsalt,	fint	
INCI-namn:	Salt	 N
500g		42:-						1kg	72:-						5x1kg	290:-

	4356	 Himalaya	kristallsalt,	grovt	
INCI-namn:	Salt	 N
500g		42:-						1kg	72:-						5x1kg	290:-

4359	 Himalaya	kristallsalt,	i	bitar	
INCI-namn:	Salt	 N
500g		42:-						1kg	72:-						5x1kg	290:-

Bittersalt/Epsomsalt -  

för ömma kroppsdelar 
Bittersalt används för hud- och hårvård i bad, som 

badsalt för trötta och ömma muskler. Kan också 

användas i hårshampo, till saltskrubb- och utlöst i 

vatten för omslag på ömma muskler.    OBS: Finns 

också i 25 kg säck!

4043	 Bittersalt
INCI-namn:	Magnesium Sulfate	 N		
500g	58:-	 1kg	78:-	 5x1kg	315:-

Obs!   Inga av våra sal-
ter innehåller klumpfö-
rebyggande medel - och 
kan därför klumpa sig  - 
vilket enkelt kan krossas 
med fingrarna, med slag 
eller med några bitar rå 
potatis i saltet!

Näss
köjare-så gör du!

magnesium	salt -  för ömma kropps-

delar 
Magnesium salt för användning till fot, 

hand och helbad m.m. Är bra för olika 

hudproblem. Mjukar upp huden och gör 

den len samtidigt som den förbättrar hu-

dens struktur. Magnesium salt bad  är också 

bra vid överansträngda muskler som efter 

träning och hårt kroppsarbete. 

Kan också användas för att göra sk. Mag-

nesiumolja. Ca 30 g till 100 ml vatten. Låt 

saltet lösa sig helt i vattnet. Därefter spraya 

på kroppen/kroppsdelarna!

4352	 magnesium	salt
INCI-namn:	Magnesium chloride	 N		
500g	45:-	 1kg	78:-	 5x1kg	315:-

     Skön Duschpeeling
En allt-i-ett produkt för både kvinnor 
och män. Sätter igång blodcirku-
lationen, avlägsnar döda hudceller 
samtidigt som den hjälper huden att 
regenereras.
Följande ingredienser behöver Du:
95 ml Flytande tvål 4207 s. 19
•	 1 g Havssalt
•	 5 ml Destillerat vatten
•	 5 ml Jojobapeelingkorn vit
•	 5 dr Cypress
•	 10 dr Cederträ
•	 5 dr Grape
Gör så här: 
1. Lös saltet i vattnet. 
2. Häll ner saltvattnet i en tunn stråle i 
tvålen under omrörning. 
3. Tillsätt peelingvaxet och de eteriska 
oljorna, cypress, cederträ, grape. 
4. häll upp på flaska.
 

Recept Tips!

Fleur de sel - 
“flower of the salt”

”när du under vinter 
kall och frusen är, 
ska du ta ett bad och 
hälla i det här”

Gör egen så kallad

Magnesiumolja
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Aktiva ämnen - Örtextrakter glycerol

Aktiva ämnen - 
Örtextrakter CO₂

Örtextrakter speciellt tillverkade för Crearome i Provence, Frankrike av färska, ekologiskt  odlade eller vildväxande örter (kontrollerade av EcoCert). 
I glycerolextraktet utvinns de flesta vattenlösliga samt vissa fettlösliga ämnen i växten. Extrakterna kan tillsättas olika produkter baserade på vatten: 
shampo, flytande tvål, deodoranter, cremer, lotioner, hudgel, ansiktsmasker, hårinpackningar, tandkräm m.m. De som är märkta Eko, är tillverkade med 
eko glycerine, och hela produkten blir således ekologisk.  Successivt kommer allihop att bli tillverkade med ekologiskt glycerin. 
Dosera 3-6% i tredje fasen vid 35-45°C. Läs mer om örterna i boken ”Skapa din egen naturkosmetika” (se sidan 63). Tänk på att glycerol också verkar 
fuktbindande för huden. En plus-effekt. Har du redan glycerol i ditt recept, utesluter du det om du tillsätter dessa extrakter. Extrakterna kan också använ-
das invärtes (dock ej vallörts/arnicaextrakt).

5805	 Johannesört	glycerolextrakt
Utvinns ur johannesörtsblommornas grenspetsar. 
Innehåller hypericin, eterisk olja, saponiner och 
garvämnen. Verkar välgörande och lugnande. An-
vänds i efter-sol-produkter, massage- och hudge-
ler, ansiktsvatten och bad.  
INCI-namn: Hypericum Perforatum and 
Glycerine                     
N
30ml	36:-	100ml	88:-		500ml	308:-		1liter	498:-

5806	 Kamomill	glycerolextrakt	Eko
Utvinns ur kamomillblommor. Innehåller eterisk 
olja, bisabolol och slemämnen. Har lugnande 
effekt. Används bland annat i produkter till barn, 
shampo, flytande tvål och cremer.
INCI-namn: Matricaria Chamomilla Extract  and 
Glycerine     N
30ml	58:-	100ml	140:-		500ml	465:-		1liter	790:-

5808	 Lindblom	glycerolextrakt	
Utvinns ur lindblommor. Innehåller eterisk olja, 
slemämnen, garvämnen och saponiner. Verkar 
lugnande och mjukgörande. Används i bland an-
nat ansiktsvatten, hårinpackning, omslag, kom-
presser samt gelé och cremer.
INCI-namn: Tilia Cordata Extract and Glycerine N
30ml	36:-	100ml	88:-		500ml	308:-		1liter	498:-	

Örtextrakter framställda med hjälp av koldioxid (en luftart)
CO-extraktioner kan man inte göra själv. Ringbloms- och kamomill-
extrakten är mycket koncentrerade. Morotsextraktet är utspätt med 
jojobaolja.  Alla extrakterna ger färg till produkterna Du tillverkar.  

Arnica-tinkturen är framställd genom spritextraktion.

5802	 Ringblomsextrakt
Innehåller ringblommans oljelösliga ämnen: eterisk olja, karotin, färgämnet 
xantofyll, fotosterin, harts och cuticolarvax. Har en möjlig verkan på känslig 
och irriterad hud, men passar alla hudtyper. Doseras med 0,1-0,3% i pro-
dukter, löses bäst upp vid 35-40°C. Ej vattenlösligt. Används i cremer, lotion-
er, salvor och oljor.
INCI-namn: Calendula Officinalis Extract    N 
3g	63:-	 10g	160:-	100g	1200:-	

5804	 Ringblomsextrakt	Eko
Innehåller ringblommans oljelösliga ämnen: eterisk olja, karotin, färgämnet 
xantofyll, fotosterin, harts och cuticolarvax. Har en möjlig verkan på känslig 
och irriterad hud, men passar alla hudtyper. Doseras med 0,1-0,3% i pro-
dukter, löses bäst upp vid 35-40°C. Ej vattenlösligt. Används i cremer, lotion-
er, salvor och oljor.
INCI-namn: Calendula Officinalis Extract    N
3g	57:-	 10g	140:-	100g	990:-

5801	 morotsextrakt	(i	jojobaolja)
Innehåller naturligt karotin - 3 300 IU pro vitamin A per gram. 
Utspädd med jojobaolja. Har en livgivande och uppbyggande verkan på alla 
hudtyper. Doseras med 1-2% i produkter. Ej vattenlösligt. Används i cremer, 
lotioner, salvor och oljor.
INCI-namn: Daucus Carrota Extract, Simmondsia Chinensis N  
5ml	43:-	10ml	74:-	 100ml				406:-
 
5800	 Kamomillextrakt
Innehåller oljelösliga ämnen från kamomillblomman: bisabolol, alfa bisab-
ololoxid, matricin, kolin m.m. Har en skön verkan på känslig och irriterad 
hud. Doseras med 0,1-0,3% i hudvårdsprodukter, löses bäst upp vid 35-
40°C. Ej vattenlösligt. Används i cremer, lotioner, salvor och oljor.
INCI-namn: Matricaria Recutita Extract    N 
3g	72:-	 10g	190:-	100g	1450:-

5819	 Arnica	liniment	(tinktur)
Spritextrakt på arnica (slåttergubbe). Kan användas i produkter som 
arnicasalva, arnicagel, arnicacreme eller till omslag.
INCI-namn: Arniva montana extract alcohol  N
300ml	199:-

EtErisk oljE-guidE 
till bad

Avslappnande -
lavendel, romersk kamomill, mejram, 
muskatellsalvia, rosenträ, vetivergräs 

Upplyftande -
apelsin, bergamott, citrongräs

Aktiverande - 
rosmarin, citron, lagerblad
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5812	 Ringblom	glycerolextrakt	Eko
Utvinns ur ringblommor. Innehåller eterisk olja, 
karotin, xantofyll och slemämnen. Har lugnande 
och lenande effekter. Används i cremer, lotioner 
samt schampo och hårinpackningar vid torrt hår/
irritation i hårbotten.
INCI-namn: Calendula Officinalis Extract and 
Glycerine    N
30ml	58:-	100ml	140:-		500ml	465:-		1liter	790:-

5813	 Salvia	glycerolextrakt
Utvinns ur salviablad. Innehåller garvämnen och 
eterisk olja. Verkar bakteriehämmande och sam-
mandragande. Används främst till deodoranter, 
ansiktsvatten, hårinpackningar och schampo samt 
i fotbad vid fotsvett.
INCI-namn: Salvia officinalis Extract and 
Glycerine    N
30ml	36:-	100ml	88:-		500ml	308:-		1liter	498:-

5814	 Vallörtsrot	glycerolextrakt	Eko
Utvinns ur vallörtsroten. Innehåller slemämnen, 
garvämnen och allantoin. Verkar lenande och 
fuktbevarande. Används bland annat omslag, 
rakcreme, rakvatten, schampo och ansiktsvatten. 
Ej för invärtes bruk.
INCI-namn: Symphyti officinalis Extract and 
Glycerine    N
30ml	36:-	100ml	88:-		500ml	308:-		1liter	498:-

5809	 Arnica	glycerolextrakt
Kan användas istället för arnicatinktur. Utvinns ur 
arnicablommor. Innehåller eterisk olja och xanto-
fyll. Har värmande effekt på huden. Används i 
bland annat värmande massagegel, omslag, fot-
bad samt andra massageprodukter. Ej för invärtes 
bruk.
INCI-namn: Arnica Montana Extract and 
Glycerine    N
30ml	36:-	100ml	88:-		500ml	308:-		1liter	498:-

5807	 Hamameliss	glycerolextrakt	Eko
Utvinns ur bladen på hamameliss. Innehåller gar-
vämnen och saponiner. Verkar sammandragande 
och bakteriehämmande. Används i bland annat 
ansiktsvatten, cremer, geler och deodoranter. Ha-
mameliss/trollhassel anv. ofta i anti age produkter!
INCI-namn: Hamamelis Virginiana Extract  and 
Glycerine     N
30ml	58:-	100ml	140:-		500ml	465:-		1liter	790:-

5811	 Hästkastanj	glycerolextrakt	Eko
Utvinns ur kastanjerna. Innehåller saponinämnet 
aescin och flavonoider. Verkar sammandragande. 
Används främst i bengel, hemorrojdprodukter och 
lotioner.
INCI.-namn: Aesculus hippocastanum and 
Glycerine    N
30ml	58:-	100ml	140:-		500ml	465:-		1liter	790:-



Emulgeringsmedel

Naturliga förtjocknings- & geleringsmedel

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 emulgeringsmedlen skall vara gjorda av naturliga ämnen såsom 
vegetabiliska oljor och andra råvaror från naturen.  Tyvärr har naturen själv enbart framställt ett fåtal emulgatorer såsom lecitin och 
äggula, dessa fungerar tyvärr inte alltid som de skall i andra miljöer. Av de emulgatorer som vi säljer lever Vegetal, Basemulgator, Tur-
kisk rödolja, VE- och MF-fett samt Emulgator L upp till våra kriterier medan Lipotensid ej gör det - men vi har valt att sälja den då vi för 
närvarande inte har hittat något bättre. Den kommer att bytas ut när vi hittar en bättre, naturlig emulgator.

B o k s t a v s f ö r k o r t n i n g a r n a  v i d  v a r j e 
v a r a  a n g e r  h u r  r å v a r a n  b l i v i t  f r a m -

t a g e n  ( l ä s  m e r  p å  s .  3 ) . 

Till	cremer	och	lotioner

4708	 Basemulgator
Vegetabilisk emulgator tillverkad av stearin- 
och palmitinsyra. Kan användas istället för  Ve-
getal i cremer och lotioner. Enkel att använda! 
Dosera 5% i cremer och 3% i lotioner i fettfa-
sen. (Fungerar ej till feta cremer).
INCI-namn: Glycerylmonostearate  NB
50g	66:-	 250g	155:-	1kg	357:-			5x1kg	1325:-

4700	 Emulgator	L,	granulat
Vegetabilisk lotionemulgator som kan ge 
spraybara och tunna till lite tjockare lotioner 
och cremer. Doseras med 1-5% i fettfasen be-
roende på önskad tjocklek. 0,2% xantangum i 
vattenfasen gör emulsionen stabil. 
Läs mer i art. nr. 7106 och 7004.
INCI-namn: C14-22 Alkylalcohol, C12-20 
Alkylglucoside   NB
50g	96:-	 100g	150:-		500g	550:-	1kg	763:-	
5x1kg	2800:-

Bada med eteriska oljor!
Badolja: 95 ml turkisk 

rödolja, 5 ml eterisk olja
Blandningen skakas 

samman i flaska, och doseras 
med 5-10 ml per bad.

Till	bad	och	dusch

 4710	 Lipotensid	
Tensid som kan blandas med vegetabilisk olja 
till duscholja och med kakaosmör till badsmäl-
tare. Läs mer i receptbroschyr art. nr. 7124.  
INCI-namn: MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4, 
Cocoamide DEA   S
250ml	85:-				1liter	211:-			5liter	765:-
 
4709	 Turkisk	rödolja
Förtvålad ricinolja. Emulgator för eteriska oljor 
till badoljor. Dosera 70-100%. Blandar sig ej 
med vegetabilisk olja. 
INCI-namn: Sulfated Castor Oil  NB
100ml	60:-		500ml	138:-		1lit	199:-		5lit	700:-

Naturliga polysackarider som när de blandas och vispas med vatten bildar geléer vilka ger skydd och mjukhet till 
huden. Kan också användas som ”hjälpemulgatorer” i cremer och lotioner när du vill tillsätta speciella råvaror 
som mjölksyra, alun, AHA m fl (vilka gör att produkten inte håller ihop så bra, utan gärna vill dela sig). Geléer är 
utmärkta att använda när aktiva, vattenlösliga ämnen skall spädas ut för att kunna användas på huden. Exempel 
på sådana är aloegelé, cirkulationsgelé med rosmarin, arnicagelé och tea treegelé. Fler idéer och tips finner du i 
boken ”Skapa din egen naturkosmetika” art. nr. 7024, samt ”Handgjord naturkosmetik” art. nr. 7038.

4309	 Carrageenpulver	
Mixas med varmt vatten. Kan också användas 
som förtjockningsmedel till flytande tvål och 
hårshampo. Normal dosering 0,5-2%. Matkva-
litet.     INCI-namn: Carrageenan N
50g	106:-	280g	338:-	1kg	816:-		5x1kg	2955:-

4303	 Cellulosa	
Utvinns ur växtfibrer. Cellulosa ger ett fullstän-
digt klart och stabilt gelé och har en skön känsla 
på huden. Används för att göra gelé samt för 
att stabilisera emulsioner. Med cellulosa kan 
crèmer göras ganska fasta utan att så mycket 
cetylalkohol används. Kan också användas till 
schampo och balsam. Normal dosering 0,1-
2%.
INCI-namn: Hydroxyethylcellulose, Sodium 
Acetate, Water    N
50g	96:-	 250g	260:-	1kg	763:-		5x1kg	2600:-

4304	 Gummi	arabicum	
Mixas med vatten. Gummi arabicum kommer 
från trädet Acacia Senegal. Kan lösas i lika de-
lar kallt vatten till en seg massa. Glycerin håller 
gummi arabicum elastiskt. Används främst till 
mascara.  INCI-namn: Acacia  NB
50g	31:-	 250g	99:-	1kg	320:-

4311		Johannesbrödmjöl	Eko		
E410. En kolhydrat som kommer från Johannes-
brödträdets frö. Samma träd som Carob kommer 
ifrån. Används som stabilisator och förtjock-
ningsmedel i mat som t ex glass, olika typer av 
deg, dressingar mm. Används med ca 1%. Stabi-
liserar xantangumgel. Har inget ADI-värde och 
därför inga begränsningar i sitt användningsom-
råde. Intag aldrig direkt i pulverform - kan svälla 
i halsen! 12% matmoms
50g		80:-		100g	146:-		500g	418:-	1kg	731:-

4302	 Kosmetisk	stärkelse
En naturlig stärkelse med många användnings-
områden. Den stabiliserar alla typer av cremer, 
lotioner, balsam, make up och särskilt produk-
ter med lågt Ph som innehåller färger, mjölksy-
ra, AHA, DHA, örtextrakt, salt och andra råva-
ror som kan göra ”emulsioner” med vatten och 
olja instabila och den skyddar mot effekter från 
värme, kyla som också kan separera vatten/ol-
jeemulsioner. Den ger också en mjuk och skön 
balsamkänsla på huden. 1-2% räcker. Den sta-
biliserar och ger skönare känsla åt inpackning-
ar, ansiktsmasker med t ex lera och alger. ca 2-4 
%. Den får de nya tvättaktiva ämnena för två-
lar/schampo att bli blandbara och mer stabila. 
2-3%.  Ska mixas i vatten. Används också för att 
göra gel - ensam eller ihop med t ex carragen och 
cellulosa. Den gör mycket stabila geler. 2-4%.  

EtErisk oljE-guidE 
till bad

Avslappnande -
lavendel, romersk kamomill, mejram, 
muskatellsalvia, rosenträ, vetivergräs 

Upplyftande -
apelsin, bergamott, citrongräs

Aktiverande - 
rosmarin, citron, lagerblad

4704	 mF-fett
Vegetabilisk creme-emulgator. Används till-
sammans med VE-fett. Dosering 2,5-5% i vat-
tenfasen.  E481
INCI-namn: Sodium Stearoyl Lactylate  NB
50g	40:-					100g	60:-			500g	138:-		1kg	210:-						
5x1kg	800:-
	
4703	 VE-fett	
Vegetabilisk creme-emulgator. Används till-
sammans med MF-fett. Dosering 1-3% i fett-
fasen. E471
INCI-namn: Glyceryl Stearate  NB
50g	40:-					100g	60:-			500g	138:-		1kg	210:-						
5x1kg	800:-
 
4707	 Vegetal,	granulat
Vegetabilisk creme-emulgator som tillsätts 
i fettfasen. Dosering 3-5% i fettfasen. En 
RSPO-certifierad palmråvara! INCI-namn: Ce-
tearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside NB
50g	90:-				100g	150:-					500g	550:-					1kg	
763:-					5x1kg	2610:- G ö r  D i t t  e g e t  h å r g e l e :

9 4  m l  d e s t i l l e r a t  v a t t e n ,  1 - 2  g 
X a n t a n g u m  k l i b b f r i ,  2  m l 

D - p a n t h e n o n ,  3  m l  N F F, 
1 0  d r  p h e n o x y l g l y c e r i n ,  1 0  d r 

e t e r i s k  o l j a .

Den ska lösas i enbart vatten under vispning 
och sedan svälla i 4-5 min. innan något annat 
tillsätts. (Läs mer i gratisbroschyr art. nr. 7133, 
och ansiktsmasker s. 65). Förvaras kallt och 
torrt. INCI-namn: Hydropopyl Starch Phosp-
hate NB
50g	96:-		250g	306:-	1kg	763:-		5x1kg	3250:-

4308	 Xantangum	granulat
Mixas med vatten. En polysackarid som pro-
duceras av speciella bakterier (ej farliga för 
människan och naturen) vid fermentering 
(jäsning) av glykos. Normal dosering 0,1-2%. 
Bildar snabbt ett gelé som ej blir helt klart/
genomskinligt. E415. 12% matmoms se s. 53
INCI-namn: Xanthan Gum NB
50g	74:-		250g	229:-	1kg	579:-		5x1kg	1800:-

4307	 	 Xantangum	granulat,	klibbfri
Se artikel 4308. Detta xantangum känns inte 
klibbigt i färdig produkt. Passar speciellt bra i 
produkter som ögon- och ansiktsgel och sol-
produkter. Kan också användas till hårstyling-
produkter så som hårgele, hårcreme, lotion 
och pomade. Dosering 0,3-1%.      NB
INCI-namn: Xanthan Gum  
50g	96:-	 250g	298:-			1kg	816:-

4310	 Guarmjöl	Eko (matkvalitet E 412)
Stabiliserar emulgeringsmedlet och förtjockar 
konsistensen på hud- och hårvårdsprodukter. 
Kan användas i cremer, ansiktsmasker tvålar 
mm. Se även sid 52. OBS: Fungerar inte som 
4501, guarmjöl för håret! 12 % moms.  N
50g	42:-			100g		65:-	500g	154:-	1kg	245:-		
5x1kg	875:- 15



Peel off kroppsinpackningar + 

Aloe Vera 

Peel off kroppsinpackning & ansiktsmask 

tel. 0493-53999 fax 0493-12630, www.crearome.se, e-post: order@crearome.se

Gör Dina ansiktsmasker och kroppsinpack-
ningar med så kallad peel-off effekt. Dessa 
förstklassiga franska produkter är lätta att an-
vända, då de bildar ett sammanhängande gelé, 
som lätt tas bort från huden efter behandling. 

Basen i masken är helt naturliga algina-
ter extraherade från alger, som ger produkten 
den elastiska känslan. Alginaterna gör masken 
mycket mjuk och efterlämnar mjuk och skön 
hud. Alginaterna är blandade med milda salter, 
som gör att de kan bilda en sammanhängan-
de gel. Produkterna är i pulverform och bildar 
snabbt en gel, när de blandas med vätska.

Kroppsinpackning bas är en neutral bas till 
ansiktsmasker och kroppsinpackningar. Den 
har inga tillsatta aktiva ingredienser, men gör 
huden mjuk och len. Färg: vit. Doftfri.

Skräddarsy dina behandlingar! Om Du 
vill, kan Du blanda i aktiva ämnen till kroppsin-
packning bas. Tillsätter du ett flytande ämne, 
reducerar du vattnet med motsvarande mängd. 
Tillsätter du ämne i pulverform, reducerar Du 
kroppsinpackningen med motsvarande mängd.

4362	 Kroppsinpackning	bas
INCI-namn:	Diatomaceous earth, Calcium 
Sulfate, Sodium Phosphate, Algin    
100g	111:-							250g	202:-						1kg	485:-

Ämne Ansiktsmask  Kroppsinpackning Effekt

Silkesprotein 2-4 ml 5-10 ml tillför fukt

Sojaprotein 2-4 ml 5-10 ml tillför fukt

Natrium PCA 1-3 ml 5-10 ml tillför fukt

NFF 1-3 ml 5-10 ml tillför fukt

Glycerolextrakter 3-5 ml 5-10 ml örteffekt

Lera 10-15 g 50-100 g rengörande

Bisabolol 2-5 dr  för känslig hud

Lecitin 5 ml 10-15 ml för känslig hud

Squalane 1-3 ml 5-10 ml anti-age

C-vitamin 1-3 ml i vatten    i vatten anti-age

E-vitamin 1 ml  anti-age

Vegetabilisk olja 5 ml 15 ml mjukgörande

örtoljor 5 ml 25 ml mjukgörande

Aloepulver 0,5 ml 1 ml fuktbindande

Kakaopulver 10-15 g 50 g  

Eteriska oljor 1-3 dr 5-10 dr

Vattnet kan bytas ut helt eller delvis mot hydrolater,  
örtteer  eller aloe vera-juice.

Peel-off mask med choklad
30g kroppsinpackningsbas 
10g kakaopulver 3 ml soja-

protein 100 ml ljummet vatten 
eller lavendelhydrolat.

Gör så här: Blanda pulvret 
med kakaopulvret och blanda 
sedan med vattnet.Tillsätt so-
japroteinet. Applicera tjockt. 

OBS stelnar snabbt!

Ansiktsmask för känslig hy
30 g kroppsinpackningsbas 3 drop-

par bisabolol 1 ml natrium PCA 
1 ml squalane 90 ml rosenvatten 

(hydrolat)
Gör så här: Blanda de torra ingredi-

enser och de flytande. Blanda 
dessa med varandra. Applicera 

tjockt. OBS stelnar snabbt!

Kroppsinpackning med 
aloe och mandelolja 
100g kroppsinpack-

ningsbas 10ml glycerin-
10ml mandelolja 280ml 
aloejuice ev. några drop-

par valfri eterisk olja

4044		Aloe	vera	juice	100%	Eko
Ej från koncentrat. Konserverad med natriumbensoat, citronsy-
ra, askorbinsyra och kaliumsorbat. USA/Mexico
500ml 105:- 1 liter 160:-   5liter 616:-  N
(Finns också i 25 liter)

4045		Aloe	vera	koncentrat	1:10	Eko
Flytande koncentrat som späds med ca 10 delar vatten, eller 
används som den är i produkter. Konserverad med natrium-
bensoat citronsyra och kaliumsorbat. Kan användas invärtes 
efter utspädning, men smakar ej som 100% Aloe.    USA/Mexico
30ml 70:- 100ml 163:- 1liter 763:-   N

4054		Aloe	vera	pulver	200:1	Eko
Från Mexico/USA. Kan användas i alla typer av produkter där 
flytande aloe ej kan användas, t ex  pulverblandningar till an-
siktsmasker och i produkter som skall värmas upp där aloeef-
fekten skall vara stark. Dosera 0,5g per 100 ml vatten/produkt. 
Även för invärtes bruk. Utan citronsyra.
INCI-namn: Aloe Barbadensis Extract   USA/Mexico  N
10g 112:- 100g 672:-

Välgörande	aloe	vera
Aloe är välgörande vid olika hudproblem. 

Dess främsta egenskap är den sköna 
lenande effekten vid solbränna.  Aloe an-
vänds inom naturkosmetiken till cremer, 
lotioner och geler. Den verkar fuktighets-

bevarande och svalkande.

Läs mer i vårt häfte om
aloe vera   Art. nr. 7037   

Aloe vera som koncentrat eller juice. 
Nu har vi höjt kvaliteten ännu mer på våra 
aloeprodukter, med enbart ekologiskt odlad 
aloe vera. Vår aloejuicer kan drickas och an-
vändas som andra aloejuicer på marknaden. 
Juicerna är självklart även bra till utvärtes 
bruk! Samtliga våra aloe vera-produkter är 
certifierad enligt International Aloe Science 
Council. Vi garanterar dig kvalitet! (12% 
moms.)

Blanda din  eget 
aloe vera gel!
Aloe gel 1
90 ml destillerat vatten
9 ml aloe vera koncentrat 1:10
1 g xantangum
10 dr konserveringsmedel

Aloe gel 2
100 ml aloe vera juice
1 g xantangum

Gör så här: Vispa xantangum med 
aloejuice eller aloekoncentrat och 
destillerat vatten. Droppa i konserve-
ringsmedel. 

Tips: gör ett allround-gelé till ditt 
husapotek med tillsats av 1 ml laven-
delolja och 1 ml tea treeolja. (Fler 
recept i böckerna ”Skapa din egen 
naturkosmetika” art. nr. 7024 och 
”Handgjord naturkosmetika art. nr. 
7038).

Hög ekologisk kvalitet! Vår aloe är certifierad!
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Vitaminer	i	hud-	och	hårvårdsprodukter	har	två	olika	syften:

1. De flesta vitaminer fungerar som antioxidanter, d v s hindrar fett och olja att härskna i produkten och senare på 

huden.  

2. Att ha en viss effekt på huden!  

Givetvis kan vi ta upp vissa vitaminer genom huden (ett omdiskuterat faktum). Vilken nytta kan de eventuellt göra? 

Kan huden ha brist på vitaminer? Mer information finns i Guldet från växterna,  art. nr. 7041 och Skapa Din egen 

naturkosmetik, art. nr. 7024.

Vitaminer & antioxidanter för hud- & hår

Tänk på

A-vitamin, karotin och ibland E-vitamin 

bli fastare i konsistensen (lite kristalli-

serade vid lägre temperaturer 

såsom i kylskåp eller vid transport 

vintertid. De återfår sin flytande 

form i rumstemperatur - men måste 

hjälpas på traven t ex genom att flaskor-

na placeras i varmt vattenbad. Innan de 

används, skall de vara helt flytande.

4001	 C-vitamin	vattenlöslig
Speciellt utvecklat C-vitamin som inte förstörs i kontakt med vatten. 
Används särskilt i ansiktscremer för att tillföra huden vitaminet. Löses 
i vattenfasen. Dosera 1-3%.
INCI-namn: Sodium Ascorbyl Phosphate                  NI
10g 90:- 50g 325:- 100g 540:- 5x100g 2135:-

4007	 Karotin	20%	i	rapsolja
Betakarotin pro A-vitamin. Välgörande för torr, trött hud. Anv. i sol-
produkter och givetvis i morotsolja, morotscremer o s v. Obs! Kraftigt 
färgande. Doseras med 3-6 droppar/100 ml produkt. INCI: Beta ca-
roten,Brassica napus, Tocopherol NI
10ml 54:- 100ml 286:- 1liter 1406:-

4010	 Rosmarin	antioxidant	Eko
Används som antioxidant i vegetabiliska oljor och fetter. Stabilare 
än E-vitamin. Dosera 0,02-0,1% i mättade oljor (typ kokos- och 
palmolja), 0,2-0,4% i fleromättade oljor (alla helt flytande oljor).  
INCI-namn: Rosmarinus officinalis, Helianthus anuus seed oil     N
10ml 72:- 30ml 150:- 100ml 405:- 500ml 1470:-  
1 kg 2360:-

4039	 Fytinsyra	
Hjälper till att förlänga hållbarheten på alla typer av produkter.
Utvinns av riskli. Fytinsyra kan ersätta syntetiska ”metallbindmedel” 
som EDTA. Den hindrar oxidering (härskning) och missfärgning/
blekning av färg. Den stabiliserar därmed färger i produkter, 
skumbildning i rengöringsprodukter och konsistensen på cremer 
och lotioner. Den gör också andra antioxidanter mer effektiva. 
Fytinsyran binder till sig metaller från vatten, råvaror som järn och 
koppar m fl – dessa metaller är med till att påskynda oxideringen/
härskningen – och dom påverkar också emulgeringsmedlet, skum-
bildning i rengöringsprodukter och färgen i fasta tvålar. Citronsyra 
har liknande verkning men har en högre dosering. Fytinsyra är 
effektiv vid så låg dosering som 0,05-0,15% Den kan användas i 
alla produkter som innehåller vatten.
INCI-namn: Sodium Phyliate, Aqua, Alcohol
30ml 96:- 100ml 235:-     500ml 712:-        1L 1050:-

LITE	mATNYTTIGT	Om	HÄRSKNING!
Oxidation/härskning är processer som pågår hela 
tiden i naturen, med råvaror och i och på hela 
människan. Det påverkar oljor och fetter men ock-
så färger och vitaminer. Naturen har också gett oss 
verktyg för att påverka oxidationshastigheten och i 
många bär och gröna växtdelar finns det färgämnen 
som är starka antioxidanter. Andra exempel på an-
tioxidanter är E-vitamin och rosmarin antioxidant.

E-vitamin är en kraftfull antioxidant, men tyvärr så 
förbrukas den med tiden. Ett komplett antioxidant-
system för produkter med oljor och fetter och för 
produkter med antiage-effekt, skulle innefatta E-vi-
tamin som förhindrar oxidation, ascorbyl palmitate 
som regenererar E-vitaminet som annars förbrukas, 
fytinsyra (eller annan likvärdig komplexbindare) 
som inaktiverar metalljoner som fungerar som ka-
talysatorer vad gäller att få igång en oönskad oxida-
tionsprocess. 

4003	 A-vitamin	(retinolpalmitat)
1.000.000 IE/g. Används med 0,1 - max 1%. Bra vid torr och åld-
rande hud. Anses kunna reducera rynkor. Förebygger hudproblem. 
Obs! Koncentrerat A-vitamin bör ej användas under graviditet. IN-
CI-namn: Retinol Palmitate  NI
10ml 68:-    100ml 376:-    500ml 1390:-   1liter 2100:-

4005	 D-pantenol	75%	(25%	vatten)
Pro B5-vitamin (pantotensyra). Används som fuktbindare, men är 
också regenererande i hårvårdsprodukter, cremer och lotioner. Gör 
håret mjukt, spänstigt och glansigt.  Bra vid klåda och vid smärre 
hudskador. Dosera 2-4%. 
INCI-namn: Panthenol   NI
30ml 75:- 100ml 180:- 1liter 870:- 5liter 3225-
	

4006	 E-vitamin	naturidentisk
Naturidentiskt E-vitamin med vitaminbeteckning dl-alpha-tocop-
herol 920 IE/gram. Påminner om och fungerar som E-vitamin, men 
innehåller lite mindre E-vitamin än art. nr. 4000. Kemiskt fram-
ställd, men effektiv mot oxidation. Kan variera i färg från gult till 
gulbrunt. Dosera 0,5-1% i cremer/lotioner, hud- och massageoljor.   
INCI-namn: Tocopherol NI
10ml 62:- 30ml 153:- 100ml 358:- 500ml 1243:-     1liter 
1880:-  

4017	 E-vitamin	naturlig
En blandning av olika tocopheroler vilket gör denna naturliga 
E-vitamin ännu mer effektiv vad gäller att fördröja oxidation 
(härskning) av fett och oljor. Utvunnet ur icke GMO-manipu-
lerade sojabönor och utlöst i solrosolja. 70% E-vitamin och 30 
% solrosolja 1000 I E. Dosera 0,5-1% i cremer, lotioner, hud-, 
massage- och ansiktsoljor.
INCI-namn: Tocopherol Helianthus anuus Seed Oil   N
10g 74:- 30ml 182:- 100ml 406:- 500ml 1625:- 
1lit 2500:-

4000	 E-vitamin	acetat
Vitaminbeteckning d-alpha-tocopherylacetat 1.250 IE/gram. En 
skyddad form av naturligt E-vitamin. Stabil mot syre och ljus, men 
instabil tillsammans med basiska och oxiderande ämnen. Funge-
rar mindre bra som antioxidant då den inte reagerar med syre. Blir 
först aktiv vid kontakt med huden och när den absorberas av huden 
skyddar den för skador från fria radikaler ( ämnen som bildas vid 
härskning). Den blir således som en antiage-antioxidant för huden! 
Kan variera lite i färg. Dosera som 4006.
 INCI-namn: Tocopheryl Acetate                          N
10ml 74:- 30ml 191:- 100ml 460:- 500ml 1760:- 

4002	 C-vitamin	palmitat
Co-antioxidant. Framställs av askorbinsyra (vitamin C) och palmi-
tinsyra. Den är främst en antioxidant som hämmar härskning/oxi-
dering av fett och olja. Viktigaste funktionen är förmågan den har 
att regenerera E-vitamin. Den är inte 100% oljalöslig och blandas 
därför inte med veg olja. Den måste användas i produkter med 
vatten som cremer, lotioner och geleer. Förutom detta har den 
kvar sin C-vitamineffekt  och genom kopplingen med en fettsyra 
penetrerar den lättare huden och tar med sin effekt av C-vitamin in 
i huden. Dosera 1-3%. INCI-namn: Ascorbyl Palmitate   
NI
10g 60:- 50g 192:- 100g 358:- 5x100g 1243:-

Rosmarinantioxidant...
...är ett extrakt från rosmarinblad. 
Extraktionen görs med hjälp av 
koldioxid och alkohol på destille-
rade rosmarinblad. De antiox-
idativa egenskaperna sitter i ros-
marinens polyfenoler/diterpener, 
och alltså inte i den   eteriska 
oljan. Dessa äm-
nen fungerar som 
antioxidant i hu-
den, i vår kropp 
och i vegeta-
biliska oljor.  
Dessa  anti-
oxidanter har 
även andra fina 
egenskaper som Du kan läsa mer 
på sid. 118 i boken 
Guldet från växterna!

Rosmarinantioxidant	är	också	
godkänd	 för	 användning	 i	 livs-
medel!

Glöm	inte	att	kika	in	på	vår	nya	fräscha	
hemsida	nu	med Blogg!

Här kan du betala med kort 

och hitta nya recept mm. 

www.kosmetikkompaniet.se
http://naturentilldig.blogspot.se/

Lyx för ansiktshuden...
...morotsolja De luxe
40 ml avocadoolja
23 ml hampfröolja
22 ml sheasmörsolja
5 ml nattljusolja
3 ml havtornfröolja
5 ml blåbärfröolja
1 ml E-vitamin
1 ml morot CO₂-extrakt
3-4 dr karotin

En härlig lyxig olja för normal hud och 

blandadhud. Används som ansiktsolja var-

je dag - ger liv och lyster till ansiktet, och 

hjälper till att reducera rynkor. Perfekt för 

att motverka glåmig hud.

E-vitamin höjer 
effektivt 

antioxidantnivån 
i huden.
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Rengörande	ämnen

4507	 Betain	30%
Till shampo och flytande tvål. Ger bättre hudvänlighet. Godkänd av Naturskyddsfören-
ingen.

INCI-namn: Cocoamidopropyl Betaine            NS
250ml 51:- 1liter 118:- 5liter 387:-

4508	 Laurethsulfat	
Bastensid till shampo och flytande tvål. Innehåller Betain för bättre hudvänlighet. 

INCI-namn: Mipa Laureth Sulfate and Cocoamidopropyl Betaine        NS
250ml 63:- 1liter 141:- 5liter 500:-
	
4500	 Pärlemortensid	
Till shampo, flytande tvål och skumbad m. m. Godkänd av Naturskyddsföreningen. 

Ger produkten ett vitt, pärlemorliknande utseende. Används istället för Betain eller Sock-
ertensid. Dosera upptill 12%.

INCI-namn: Glycol Distearate, Lauramide DEA, Cocomidopropyl Betain      NS
250ml 56:- 1liter 141:- 5liter 530:-

4505	 Sockertensid	med	betain
Till shampo, flytande tvål och skumbad m. m. Godkänd av Naturskyddsföreningen. 

En	RSPO-certifierad	palmråvara!

INCI: Decyl Glucoside and Cocoamidopropyl Betaine         NS
250ml 72:- 1liter 162:- 5liter 550:-

4509	 Cocoylglutamate	(Laurylglutamate)	
Till skumbad, flytande tvål och shampo. Gör produkterna mildare och ger mer stabilt skum. 
Har en skyddande effekt på huden och håret. Är särskilt bra i produkter för barn, känslig hud 
och intima kroppsdelar. INCI-namn: Sodium Cocoyl Lauroyl Glutamate        NB

250ml 105:- 1liter 225:- 5liter 918:- 

4506	 Sockertensid							
Sockertensid utan cocoamidopropyl betaine. En mild tensid tillverkat av kokos/palmfett 
och glykose. 100% nedbrytbar. Används i alla typer av schampo, kropps- och handtvål 
med en dosering på 10-20% Men utan cocoamidopropyl betain kan den ändra konsis-
tens  och kristalliseras. Men när den blandas med varmt vatten försviner detta igen.  Värm 
vattnet till 45-50 grader och tillsätt därefter sockertensiden. När den har löst sig, tillsätt 
övriga råvaror.

En	RSPO-certifierad	palmråvara! INCI-namn: Decyl Glucoside  NB

250ml 74:- 1liter 178:- 5liter 688:-

4515	Lauryl	Betain
 Mild men kraftigt skummande amfotär tensid till hårshampo, skumbad, kropps- och 
handtvålar. Tillverkat av kokosfett.
Används med 3-15% beroende på skumeffekten i produkten.
INCI-namn: Lauryl betaine            NB
250ml 63:- 1L 141:- 5L 513:- 
 
4513	Cocoförtjockare
Mångsidig råvara för schampo och flytande tvålar. Har 3 funktioner, ger bra stabilt 
skum med rengörande effekt. Förtjockar schampo och tvålar. Ger en lätt balsameffekt 
och motverkar statisk elektricitet i håret. Används med 2-5% beroende på produkt. 
Löses i vatten (40*C) ej högre – rör tills allt är löst.
Liten mängd går snabbt, större mängd tar upp till 15 min.  OBS Används aldrig 
ensam, då är den irriterande.
INCI-namn: Sodium coco-sulfate           NB
100g 69:-   500g 156:-   1kg 241:-   5kg 981:-

4516	Cocotensid
Mild sockertensid tillverkad av kokosfett, palmfett, solrosolja, glykos och glycerin. 
65% tvättaktiva ämnen , 35% vatten. Används till badskum, schampo, babyrengö-
ringsprodukter och kroppstvålar med 10-20%. Innehåller inte konserveringsmedel 
eller lösningsmedel. Obs, kan kristalliseras vid temperaturer under 10*C men när den 
värms försvinner det. 
INCI-namn: Coco Glucoside, Glyceryl oleate                               NB
250ml 85:- 1L 199:- 5L 769:-
         	

Detta är en grupp ämnen som vi använder oss mycket av för 

att hålla oss själva, vårt hem, vår bil och våra kläder rena. Det 

är också ämnen som i olika produkter 

kan påverka oss negativt - både vad det gäller vår kropp och 

den miljö vi lever i! 

Dessa rengörande ämnen kallas för tvättaktiva ämnen el-

ler tensider. Alla dessa ämnen eller råvaror framställs kemiskt 

av både naturliga råvaror som fett, oljor, socker, stärkelse, 

proteiner mm, samt av råvaror som kommer från den petro-

kemiska industrin. 

Under de senaste åren har det tagits fram en del nya tvät-

taktiva ämnen gjorda av helt naturliga och förnyelsebara rå-

varor, som de så kallade sockertensiderna. 

Tidigare hänvisade vi till Naturskyddsföreningens kriteri-

er för tvål och schampo, men det är inte tillräckligt längre! Nu 

hänvisar vi också till certifieringsorgan för naturkosmetik som 

NaTrue, BDIH och EcoCert. Dessa är alla tillverkade av förnyel-

sebara råvaror och märkta nedan med detta märke.   

Vi har valt att fortsätta sälja en del av våra äldsta tvättaktiva 

råvaror, eftersom många av våra kunder använder dem och gillar 

dem trots att de  inte kan användas i eko/naturkosmetik-certi-

fierade produkter!  Laureth sulfat och Betain är lätta att tillverka 

med och förtjockas enkelt med salt. Det finns många  recept  med 

dessa, i våra böcker, på vår hemsida och i broschyrerna 7108-

7137.  För de nya tvättaktiva ämnena kommer ni att hitta recept 

på vår hemsida!  

Vill Du helt  und-
vika tvätt-

aktiva råvaror 
hänvisar vi Dig till 
rasullera på sid  10!
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Rengöring av hud- & hår
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Bokstavsförkortningarna vid varje vara anger 

hur råvaran blivit framtagen (läs mer på s. 3). 



Inspiration FuktbindareÅterfettning, balsam och annat

4511	 Balsamemulgator
Katjonisk fettsyraester som binder olja/vatten. Gör håret 
mjukt och lätt att kamma ut med balsameffekt, utan att håret 
känns tungt. Tillverkas av vegetabilisk stearinsyra. Fungerar 
bäst med tillsats av 0,5-1% citron- eller mjölksyra.

INCI-namn: Stearamidopropyl Dimethylamine                      NS
50g 52:- 250g 117:- 1kg 258:- 5kg 937:-

4503		Guarmjöl	kosmetisk	extra	kvalitet			
Förtjocknings- och hårkonditioneringsmedel till schampo, 
balsam, hårinpackningar mm. Dosera 0,5-1%. (Förtjock-
ning av flytande tvålar 0,3%). Detta är ett nytt guarmjöl av 
annat fabrikat och av avsevärt högre kvalitet som fungerar 
bättre med nya tensider och är mer stabilt jämfört med 4501 
(som utgår). OBS läs anvisningarna på förpackningen nog-
grant för bästa resultat och testa alltid dina recept med det 
nya guarmjölet i liten skala först så att du ser att det fungerar 
i just din formulering (blandning) med tensider och andra 
tillsatser. INCI-namn: Guar Hydroxy Propyltrimonium 
Chloride    NS
50g 106:-    100g 163:-   250g  338:-  500g 523:-    1kg 816:-    

4302	 Kosmetisk	stärkelse
Bra förtjockare till flytande tvålar, hårschampo mm.  Läs mer 
på sid. 15. INCI-namn: Hydropopyl Starch Phosphate      NB

50g 96:-  250g 306:- 1kg 763:-  5x1kg 3250:-

4510	 Olivnatur	återfettning	PEG-fri
Ett 100% naturligt, PEG-fritt återfettningsmedel baserat på 
olivolja. Används med 1-3% i alla typer av schampo och 
tvålar för att göra dem mildare och ge tillbaka fett till huden. 
INCI-namn: Olive Oil polyglyceryl- 8 esters                     NB
50ml 68:- 250ml 215:- 1liter 579:- 5liter 1944:-

4502	 Olivåterfettning
Återfettningsmedel för shampo, flytande tvål m. m. Gjord på 
olivolja, tillsätts med 1-5%.
INCI-namn: Olive Oil PEG - 10 esters NS
100g 66:- 500g 160:- 1kg 244:- 5kg 859:-

4207	 Flytande	handtvål	Eko
Flytande tvål - tillverkad genom förtvålning av fett/olja, ej av 
tensider. Färdig att använda som kropps- och handtvål. Tillsätt 
salt som förtjockare, färgsätt om du vill och doftsätt med eteriska 
oljor, aromablandningar eller naturparfymer. Certifierad av Soil 
Association och Ecocert. 74% Eko.

INCI-namn: Aqua, Potassium Oleate*, Potassium Cocoate**, 
Glycerin***, Potassium Citrate, Citric Acid.
*Framställd från ekologisk solrosolja 
**Framställd från ekologisk kokosolja  
***Ekologiskt ursprung   NB
1 liter 118:- 5 liter 450:-

återfettning,	balsam	och	annat Flytande	tvål

Här hittar Du olika återfettningsmedel både den ”gamla” olivåterfettningen som så småningom kommer att 
utgå, och den nya Olivnatur återfettningen. De gör tvål och schampo mildare och ger fett tillbaka till huden! 
Balsamemulgator som gör att Du kan göra effektiva hårbalsam som verkligen fungerar samt Guarmjöl för 
håret som både förtjockar produkten och fungerar som hårkonditioneringsmedel samt reducerar elektriskt hår!

Farnesol är en isolat (en beståndsdel) av eteriska oljor, som används till deodoranter. Den hindrar bakterietillväxt, 
och därmed svettlukt. Citronsyraester sänker hudens pH-värde, så att de luktbildande bakterierna ej kan föröka 
sig så snabbt på huden. Citronsyraester används i deodoranter samt fotprodukter i form av gel, crémer, spray. 

Enkelt 
           deorecept:
90 ml kamomillvatten, salviavatten, hamameliss-

vatten eller annat lämpligt hydrolat
10 g  deokristallsten i pulver

ev. 0,5 ml citronsyraester
ev. några droppar eterisk olja t ex grape 

Gör så här:
Lös upp deokristallsten i vattnet 50-60°. Avkyl. 

Tillsätt ev. citronsyraester och eterisk olja. Skaka 
om, och Du har en helt naturlig deospray. 

(Även bra i fotbad och som fotspray.)

Deodorantämnen

Handdukar 
(finns även i grönt o lila se hemsida och denna katalog)
Härliga handdukar i turkos bambufrotté.
W8852 Gästhandduk, 30x46 cm           156:- 
W8853 Handduk, 48x109 cm                296:- 
W8855 Badhandduk, 69x155 cm          452:- 
W8856 Badhandduk stor, 88x198 cm   571:- 
W8857 Badmatta, 48x65 cm        452:- 
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Bikarbonat används förutom till bakning 
t ex till brusprodukter för bad, peeling, deo 
och ”no poo” schamponering;  
Blöt håret och massera in 1-3 tsk bikarbonat 
blandat med lite vatten i hårbotten. Låt 
verka någon minut och skölj sen ur med 
vatten. Det sista sköljvattnet ska vara ca en 
liter vatten med ca en halv deciliter äppelci-
dervinäger och ev några droppar eterisk olja, 
som t ex lavendel. (Alternativt 5 dl vatten 
med 1 tsk citronsyra.) Gör tvätten varje/var-
annan vecka och komplettera med borstning, 
hårbottenmassage och lite olja t ex argan i 
topparna där emellan.
Bikarbonat hittar du här på sidan under deodo-
rantämnen

4011	 Farnesol
Ingår naturligt i vissa eteriska oljor. Dosera 0,5-1%.
INCI-namn: Farnesol  NI
10ml 74:- 100ml 405:- 500ml 1625:-

4051	 Citronsyraester
Dosera 2-3%, använd gärna tillsammans med 0,1% mjölksyra.
INCI-namn: Triethyl Citrate  NI 
30ml 58:- 100ml 138:- 500ml 390:- 2x500ml 660:-

4055	 Deokristallsten	i	pulver
Naturligt deostenspulver. Pulvret är sammansatt av naturligt kalium alun 
och har använts sedan antiken för sin sammandragande, mjukgörande, 
renande och bakteriehämmande effekt. Kalium alun stoppar inte den 
naturliga transpirationen utan hämmar bakterietillväxten som är uppho-
vet till svettdoften. Effekten sker på det yttersta hudlagret utan att tränga 
ner eller igenom huden. Kalium Alun är en godkänt som en naturlig 
råvara för användning i certifierade eko/naturkosmetik av Ecocert, BDIH, 
NaTrue. Obs. Den är inte ekologisk, då naturliga mineraler aldrig kan 
godkännas som ekologisk odlad. I cremer/lotioner bör man tillsätta 0,4% 
xantangum. Kan  användas i alla deorecept med 3-10% (löses upp i 
ljummet vatten eller hydrolat). OBS löser sig ej till 100%.

INCI-namn: Potassium Alum N 
100g 74:- 500g 180:- 1kg 248:- 5x1kg 1110:-

4902	 Glysal
Gjort av naturliga råvaror; alginine, lauric syra och glycerol. Godkänt 
för användning i Ecocert-produkter. 100% nedbrytbart. Kan anv. i alla 
typer av recept med vatten - speciellt lämplig för deodoranter (redu-
cerar doftproducerande bakterier), cremer och kosmetik för känslig 
hud, problem schampo och hårkurer. Har tjock glycerolkonsistens och 
doseras bäst med mätsked eller med våg. Dosera 1-3 %. 
INCI-namn: Algine, lauric acid, glycerine  N
10ml 55:-  30ml 135:-  100ml 346:-  500ml 1350:- 1lit 1950:-

6708	 Bikarbonat	(Natriumbikarbonat)
Bikarbonat dödar de bakterier som lever i vår svett och därmed även 
den lukt som kan uppstå då bakterier finns i svett.  (Vissa kryddor i vår 
mat kan ge starkare lukt åt vår svett). Bikarbonat stoppar inte kroppens 
svettproduktion. Svettning är en form av rening för kroppen! 12 % 
matmoms ingår. Se mer info på sid 21. Lämplig i deoprodukter mm.
INCI-namn: Sodium Bicarbonate                            NI 
250g 32:- 1kg 74:- 5x1kg 300:-

3799	 Deokristallsten	
Deosten som är mjukgörande, renande, bakteriehämmande och 
mycket dryg! Fukta med lite vatten och gnugga huden ca 30 sekunder.
INCI-namn: Potassium alum
75g  1 st 78:-     N

Deocreme med 
bikarbonat:

50 ml bikarbonat
25 ml stärkelse t ex 

6709 Porcelain powder eller 
6703 Talk.

25 ml Kokosolja smält 
5-10 dr eterisk olja  (t ex salvia, 
lavendel, tea tre eller liknande.

Blanda bikarbonat med Crearomes 
kokosolja och några droppar peppar-
mintsolja och borsta dina tänder! 

Köp din dryga 
och naturliga 
deokristallsten 
av oss!

Du hittar 
vackra färg-
pigment på 

s. 24

Bokstavsförkortningarna vid varje vara anger 

hur råvaran blivit framtagen (läs mer på s. 3). 
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Fuktbindare & Aktiva ämnen

4047	 AHA-extrakt	Tamarin
Glycerinextrakt av Tamarinens fruktkött. Innehåller hög mängd 
alfa-hydroxi-, citron- och malicsyra.  Verkar milt peelande och 
fuktbindande på huden. Revitaliserande för alla hudtyper, spe-
ciellt för fet hy. Konserverad med 0,1% sorbinsyra. Dosera 1-5%. 
Förvara alltid i rumstemperatur.
INCI-namn: Aqua, Glycerin and Tamarindus Indica Extract 
N 10ml 68:- 30ml 164:- 100ml 376:- 500ml 1243:-

4013	 Allantoinpulver
Aktivt ämne i vallörtsrot. Används i vattenhaltiga produkter som 
cremer, lotioner, tvålar och badprodukter. Passar bra i produkter 
med tvättaktiva ämnen för känsliga hudtyper, eftersom det kan hin-
dra reaktioner från starka ämnen. Allantoin främjar sund hud och 
hudens förmåga att hålla sig frisk.
INCI-namn: Allantoin   NI
10g 33:- 100g 125:- 500g 375:- 2x500g 580:-

4009		 Azulen	
10% i mandelolja.  Azueln är det ämne som bildas i kamomill 
under destillering! Till känslig, irriterad, oren hy. Dos. 0,5-1 %. 
Den färgar produkter mer eller mindre blå.
INCI: Prunus Amyddalus dulcis Oil Guaiazulene
10 ml 104:-  30 ml 258:-  100 ml 624:-  N

4050	 Bisabolol
Det mest aktiva ämnet i kamomillblommorna. Har en skön och 
lugnande verkan på känslig och irriterad hud. Är oljelöslig och 
kan användas i ansiktsoljor, babyoljor, cremer/lotioner (i fettfa-
sen). Doseras med 0,5-1%.
INCI-namn: Bisabolol   N
10ml 104:- 30ml 258:- 100ml 624:-

4358	 DHA	Brun-utan-sol
Aktiv ingrediens i brun-utan-solprodukter. Dosera 3-8% i framfö-
rallt gelé och spray. Hudfärgen håller i 6-8 dagar. DHA får ej uppvär-
mas över 40°C, eller användas tillsammans med titandioxid eller 
karbamid.Förvaras mörkt, svalt och torrt.
INCI-namn: Dihydroxyacetone  NB
50g 120:- 250g 344:- 1kg 918:-

4046	 Fucogel	 	
Polysackarid. 2-5% i cremer/lotioner (i tredje fasen) gör att 
produkten känns mjukare och skönare att smörja ut på huden. 
Fungerar även som fuktbindare. Minskar risk för allergier av 
andra råvaror. Passar i ögoncremer, vid känslig hud samt i baby-
produkter. Konserverad med 0,3% paraben.
INCI-namn: Biosaccharide Gum-1  NB
30ml 48:- 100ml 129:- 500ml 430:-

6502	 Glycerol	(glycerin)	99%
Fuktbindare/extraktionsmedel (fuktbindning sker i yttersta hud-
lagret). Crearomes glycerol utvinns från vegetabiliskt rapsolja och 
används med 3 till max 10%. Tillsätts högre halt, drar glycerolet fukt 
från huden istället, och din hud känns kladdig. 
INCI-namn: Glycerine   NB
250ml 49:- 1liter 145:- 5liter 535:-

6501	 Glycerol,	(Glycerin)	Eko	
Detta glycerin utvinns ur ekologisk karanjaolja (eller GMO fri 
Eko majs/soja). Den är alltså både vegetabilisk och ekologisk. Se  
6502. Glycerine
100ml 85:- 500ml 208:- 1 lit 332:- 5 lit 1240:-

6506	 Karbamid	(kristaller)
Fuktbindare, kan lösa upp döda hudceller (peelingeffekt). Tillsätts 
helst i produkten vid ca. 27°C, annars kan en ammoniumdoft upp-
stå efter en stund. Dosera 1-10%. Stora halter kan vara bra i fotcre-
mer och ansiktsmasker. Även till fot- och kroppsbad. Fuktbindning 
sker lite djupare i huden.
INCI-namn: Urea   NI 
50g 21:- 250g 51:- 1kg 118:- 5kg 419:-

4705	 Lecitin
Bra att tillsätta i produkter för användning vid torr, känslig hud och 
hudpartier med långvariga problem. Obs! Konsistensen är trög-
flytande, men kan växla från sändning till sändning. Tips - värt att 
prova i en ”superkur”: 10% lecitin, 10% E-vitamin, 10% neemolja, 
10% squalane, 30% tistelolja och 30% rapsolja. Skaka om och 
smörj lite varje dag.
INCI-namn: Lyosolecithin   N
50g 40:-  100g 60:-  500g 144:-  1kg 225:- 5kg 984:-

6503	 mjölksyra	minst	95%
Naturlig mjölksyra (ej från mjölkprodukter). Utvinns genom 
mjölksyrajäsning. Reglerar pH-värdet åt det sura hållet. Dosering 
av 1-2% sänker pH-värdet och fungerar effektivt som fuktbindare. 
Vid 5% ger den AHA-effekt.
INCI-namn: Lactic Acid   N
100ml 76:- 500ml 191:- 1liter 294:- 5liter 1163:-

6508	 Natrium	PCA
Flytande natriumproteinsalt. Ett salt som finns naturligt i huden 
och håret. Binder fukt. I hårprodukter minskar det den statiska 
elektriciteten. Används som fuktbindare i alla typer av kropps- och 
hårprodukter. Dosera 0,5-5% i tredje fasen.
INCI-namn: Sodium PCA   NB
30ml 64:- 100ml 149:- 500ml 527:-

4016	 NFF-komplex
Naturlig vegetabilisk fuktighetsfaktor. Används med 2-4% i crè-
mer och lotioner. Består av salterna natriumlaktat, natrium PCA, 
karbamid och natriumfosfat samt sparrisextrakt och vegetabiliskt 
sojabönsprotein. 
INCI-namn: Aqua, Sodium PCA, Sodium Lactate, Propylene 
Glycol, Urea, Hydrolyzed Soy Protein, Oleth-20, Asparagus offi-
cinalis, Sodium Phosphate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin 
    NB
30ml 85:-     100ml 206:-     500ml 690:-    1lit 935:-    5lit 4030:-

4018	 Silkesprotein	
Utvinns från silkesmaskens trådar, används med 1-3% i cremer, 
lotioner, shampo och balsam. Binder fukt, skyddar och stärker 
hud och hår.
INCI-namn: Hydrolyzed silk  A NK
30ml 109:- 100ml 250:- 1liter 1294:- 

6505	 Sorbitol	
Fuktbindare. Utvinns kemiskt från stärkelse och socker. Går ej 
lika djupt i huden som glycerol. Används med 3-10%. Livsmed-
elskvalitet. INCI-namn: Sorbitol                       NB 
100ml 76:- 500ml 216:- 1liter 294:- 5x1lit 1160:-

6507	 Sojaprotein	
Ett näringsrikt, vattenlösligt aktivt ämne från sojabönan (ej gen-
manipulerad). pH 5-6. Sojaprotein ökar cellmetabolismen i hud-
cellerna och ger näring genom aminosyror (30%). Det innehåller 
även mineralsalter som ökar den fuktighetshållande processen på 
hudytan.  Konserveras med phenoxyethanol. Dosera 3-5% vid 
25°C.  
INCI-namn: Hydrolyzed Soy Protein  NB
30ml 70:- 100ml 163:- 1liter 816:- 5x1liter 2955:-

6509									Stevia	pulver	
Stevia är en ört och ur denna får man fram detta pulver. Kan an-
vändas istället för socker i mat. Kan också anv. som återfuktare, i 
tandvårdsprodukter, i sensuella kosmetiska produkter. Pulvret är 
300 gånger sötare än vanligt socker och innehåller steviolglyco-
sider. Denna innehåller 60% Rebaudiosid A. 
INCI: Stevia rebaudiana bertoni extract  12% matmoms ingår.
50g 125:- 250g 525:-    1kg 1685:-

4035	 Squalane	
Ett mycket stabilt oljelösligt ämne framställt av olivolja. Squalane 
ger huden en silkig yta, verkar fuktighetsbevarande och uppmju-
kande och tas snabbt upp av huden. I produkter ökar den utsprid-
ningsförmågan på huden - känns inte kladdig. Liknar hudens 
sebum och kan spela en stor roll för att man ska uppnå en hälso-
sam hud och hindra förstörelse frn fria radikaler. Passar bra i an-
tiage-produkter, fuktighetscremer och produkter för käsnlig hud 
och after-sol-produkter. Tål temperaturer upp till 96°C. Normal 
dosering är 3-15%.   INCI-namn: Squalane                           N
30ml 108:- 100ml 270:- 500ml 778:- 1liter 1159:- 

En fin hudolja vid problemhud som flagar
45ml rapsolja - 20ml sheasmörsolja - 

15ml squalane -10 ml lecitin - 
3ml gurkörtsolja - 3 ml blåbärsolja - 
2ml nyponrosfröolja - 2ml E-vitamin.

Smörj oljan på de aktuella hudpartierna 
några gånger per dag.

Ge huden fukt och kärlek!

 Tips!
Allatoin 4013 har lugnande, 
sammandragande, fuktig-
hetsbevarande effekt på 

huden och gör den mjuk och 
elastisk. Tillsätt därför gärna 
1/4 ml  till foundationbasen 
när du gör ditt eget mine-

ralsmink.
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4021	 Citronsyra
Naturligt förekommande i många syrliga frukter och bär – finns 
speciellt i citroner och lime, ur vilka citronsyran kan utvinnas 
– med detta görs inte längre!
Den framställs numera via en typ av fermentering där socker, 
glukossirap omvandlas till citronsyra.
En viktig del av fermenteringen är tillsats av mikroorganismen. 
Aspergillus niger (en mögelsvamp), också kallat svartmögel. 
Det är den som startar processen från socker till citronsyra.
Efter fermenteringen separeras mycelium från Aspergillusniger 
från citronsyran och den renas med hjälp av kol. Sedan kristal-
liseras, torkas och packas den rena citronsyran.
Inga lösningsmedel (såsom benzen, propylenglykol, hexan, 
etanol m.fl.) används i denna process.
Citronsyra är det vanligaste surhetsreglerande medel som 
används i livsmedel och kosmetik. I livsmedel har det inget 
begränsat ADI-värde och tillsätts i läsk, godis, dessert, sylt och 
även i oljor och kött/fiskprodukter. Förutom att göra produkter-
na sura (hjälper vissa konserveringsmedel att fungera bättre) 
har det också en antioxidant-effekt då det binder till sig me-
taller som järn och koppar som gör att härsknings- och oxida-
tionsprocesser går fortare. Lite citronsaft på äpple och avokado 
förhindrar att de blir bruna!
I kosmetik används citronsyra för att reglera pH i produkter 
som flytande tvålar och – d.v.s. sänka pH vilket förbättrar pro-
duktens hållbarhet på flera olika sätt. Konserveringsmedel som 
natriumbenzoat fungerar bättre – och lågt pH har i sig själv 
en bakterie- och mögelhämmande effekt. Citronsyra används 
också för att få fram produkter som har samma pH som vår hud. 
Frisk hud håller pH 5,5, vilket gynnar de godamikroorganismer 
som vi har på huden. Skadliga bakterier och svamp trivs däre-
mot inte i den sura miljön.
I stället för citronsyra kan mjölksyra användas, som inte fram-

ställs med hjälp av Aspergillus niger.  E330. Används också till 
tillverkning av badbrus! 12% matmoms ingår. 
INCI-namn: Citric Acid  NI
100g 54:- 500g 113:- 1kg 178:-       5x1kg 695:-

6702	 Krita	
Till tandkräm. 
INCI-namn: Chalk  N 
50g 36:-  250g 82:- 1kg 199:- 5x1kg 770:-
	

6705	 magnesiumstearat
Till puder.
INCI-namn: Magnesium Stearate NS 
50g 46:- 100g 71:- 1kg 258:- 5x1kg 1045:-

	
6708	 Bikarbonat	(Natriumbikarbonat)
Bikarbonat har fått ett utökat användningsområde utöver sin 
funktion som jäsmedel vid bakning (1 tsk till ca 3 dl mjöl) och till 
neutralisering av syra.
Bikarbonat används också ihop med citronsyra till t ex badbrus-
produkter, peeling och i ”no poo” schamponering;  Blöt håret 
och massera in 1-3 tsk bikarbonat blandat med lite vatten i hår-
botten. Låt verka någon minut och skölj sen ur med vatten. Det 
sista sköljvattnet ska vara ca en liter vatten med ca en halv deci-
liter äppelcidervinäger och ev några droppar eterisk olja, som 
t ex lavendel. (Alternativt 5 dl vatten med 1 tsk citronsyra.) Gör 
tvätten varje/varannan vecka och komplettera med borstning, 
hårbottenmassage och lite olja t ex argan i topparna där emel-
lan. Till saltpeeling med olja samt badbrus och andra bruspro-
dukter för bad. Används även till tandpolering, deodorant mm. 
12% matmoms ingår. 
INCI-namn: Sodium Bicarbonate NI 
250g 32:- 1kg 74:- 5x1kg 300:-

6703	 Talk	
Till puder och tandkräm.
INCI-namn: Talc  N
50g 52:- 250g 117:- 1kg 258:- 5x1kg 1045:-

	
6704	 Zinkoxid	
Bra till ”fuktiga” hudproblem. Används i cremer, salvor och läpp-
cerat. Dosera 5%.
INCI-namn: Zinc Oxide  N 
50g 84:-    100g 125:-    500g 375:-    1kg 579:-    
5x1kg 2400:-

6709	 Porcelain	Powder
Till mineralsmink.  Ger hyn ett porslinliknande matt yta och su-
ger upp fukt och fett i  huden. Kommer från riskornet  och är 
faktiskt av finaste matkvalité. 
INCI-namn: Oryza Sativa Starch N
50g  29:-  100 gr 45:- 500 gr 109:- 1 kg 185:-

OBS!
Kaolin har utgått. Använd våra lera i stället, som vitlera, art.nr 
4024 och grönlera, art.nr 4023, se sidan 10.

Inspiration fuktbindare aktiva ämnen
Lika viktigt som det är att hålla huden mjuk och smidig med vegetabiliska fetter och oljor, är det att hålla huden ”fuktig” - eller att se 

till så att den inte torkar ut. 

För detta ändamål används en del olika ämnen som genom sina  molekylstrukturer kan hålla på vatten och binda vatten i hudens 

hornlager. Sorbitol, glycerol och NFF är de vanligaste fuktbindarna till cremer  och lotioner. Karbamid (urea) och mjölksyra är fukt-

bindare som finns naturligt i människans hud.

Pulver till puder, ansiktsmasker, 
badbrus, tandkräm mm
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Ursprung Fuktbindning 
sker

Hud/hår 
Känsla vid för hög dosering

Dosering Andra effekter Använder i Att tänka på

D-pantheol Kemisk Yttersta hudlagret Klibbig 1-4 % Helande och skyd-
dande.

Ansikts, kropps och hårpro-
dukter. Hårschampo

Bör ej värmas!

Glycerin/
Glycerol

Naturligt från fett/olja 
(crearomes glycerol)

Yttersta hudlagret Klibbig, sirapsaktig 2-5 % 
max 10 %

Använd ej mera än 
max 10 %. Kan dra 
fukt utr huden.

Ansikts produkter. Kropps 
och hårprodukter. Tvål/
schampo

Torkar ej ur!

Karbamid 
(vka)

Utvinns ur ammoniak Yttre hud och 
hornlagret

Löser upp hornlagret t ex i 
fotbad.

1- 3 % Kroppsprodukter
Speciellt fötterna

Tillsätts alltid i fas 3. (upplöst i lite 
vatten). Finns naturligt i huden (från 
svettning).

Mjölksyra Framställs genom jäsning 
av socker och stärkelse med 
mjölksyra bakterier.

Djupt i hornlagret Kan svida och ge AHA effekt. 
(Kemsik peeling av huden)

½ - 1 %
Över 3 % 
AHA effekt

Sänker produktens 
pH.

Ansiktsprodukter kropp och 
hårprodukter. Tvål-schampo

Tillsätts alltid sist i produkterna.
Mjölksyra och mjölksyrabakterier  
finns naturligt i huden. 

Natrium PCA Djupt i hornlagret 0,5 -5 % Minskar statisk 
elektricitet i håret.

Ansiktsprodukter. Kropps 
och hårprodukter. Tvål och 
schampo.

Tillsätts sist i produkterna. Finns 
naturligt i hud och hår. 

NFF Olika ursprung. Komplex 
blandning av naturliga salter 
karbamid, protein extrakt.
Konserverat!

Djupt i hornlagret Kan svida. Stramar vid 5 %. 1 - 5 % Påverkar pH värdet 
i produkter.

Ansiktsprodukter i kropp 
och hårprodukter. Tvål och 
schampo.

Tillsätts sist i produkterna.

Polysackarider som 
carrageen, xantangum, 
cellulosa, pektin

Utvinns genom extraktion av 
olika alger. Xantagum tillv av 
bakterier.

Yttersta hudlagret 
(överhuden). Bör 
kombineras med 
andra fuktbindare.

Kletigt, lite damaktigt när det 
torkar in.

Max 1 
%. Då 
den också 
förtjockar

Helande och 
skyddande vid små-
skodor på huden.

Olika typer av gel för hud 
och hårprodukter.

Torkar ut om det inte kombineras 
med t ex D-panlenol/glycerin. Stabi-
liserar emulgeringsmedel i cremer/
lotioner.

Silkesprotein Utvinns ur silkesmasken. Yttersta hudlagret Stramar 2 - 5 % Skyddande på hud 
och hår.

Ansiktsprodukter. Kropps 
och hårprodukter. 
Hårschampo.

Tillsäts till slut. Bör inte värmas.

Sorbitol Tillverkas kemiskt från 
stärkelse och socker.

Yttersta hudlagret Klibbigt, sirapsaktigt 1 - 4 %
max 10 %

Skyddande Ansiktsprodukter. Kropps 
och hårprodukter. 
Hårschampo.

Torkar ej ut

Sojaprotein Utvinns ur Sojabönan. 
Innehåller 30 % aminosyror 
och mineralsalter.

Yttersta hudlagret 2 - 5 % Skyddande Ansiktsprodukter. Kropps 
och hårprodukter. 
Hårschampo.

Citronsyra  används t ex i syltning, saftning och karamellkok-
ning.Vi har under det senaste halvåret försökt att hitta ett alternativ 
till citronsyra och det närmaste vi kommit är ren citronjuice från 
ekologiskt odlade citroner, pastöriserade. Hållbarhet i kylskåp efter 
flaskans öppnande är minst tre månader. OBS koncentrerad och 
vanlig citronjuice som säljs på marknaden innehåller nästan alltid 
tillsatt citronsyra. 

Gör formbara och 
sprudlande badbrus 

på ett enkelt sätt!



4222	 Blå
CI-namn: FoodBlue 2  CI-nummer: 42090  S 
10ml 35:- 100ml 135:- 

4220	 Grön
CI-namn: Food Yellow 4 and Food Blue 2    S
CI-nummer: 19140, 42090   
10ml 35:- 100ml 135:- 

4221	 Gul
CI-namn: Food Yellow 4  CI-nummer: 19140  S 
10ml 35:- 100ml 135:- 

4219	 Röd
CI-namn: Food red 7  CI-nummer: 16255  S 
10ml 35:- 100ml 135:- 

4248	 Badbrusform		
	 rund	liten

Två delar. Ger runda, tredimensionel-
la brus. Diameter 4,5 cm.

1st 60:-

4249	 Badbrusform		
	 rund	stor

Två delar. Ger runda, tredimensionel-
la brus. Diameter 6,5 cm.

1st 60:-

Gör formbara och sprudlande badbrus på ett enkelt sätt!

4250	 Badbrusform			
	 hjärta

Två delar. Ger tredimensionella brus. 
Bredd 5 cm.

1st 60:-

Badbrus-färglösning

Vattenlösliga kosmetiska färger för badbrus. 

Färgerna är desamma som tvålfärgslösningarna 

på sidan 8, men de är upplösta i propylenglykol 

istället för vatten. Därmed undviker man att bad-

brusen börjar att ”växa” när man tillsätter färgen.   

Färgerna är ej ljuskänsliga och färgar ej handfat 

och badkar. De är mycket dryga: dosering 3-6 

droppar till 100 g/100 ml produkt. De kan även 

användas till hårschampo, kroppstvål, badsalt, 

kroppspolish och badgel. 

Recept på badbrus
317 g natriumbikarbonat
185 g citronsyra
1,5 g cellulosa
19 ml turkisk rödolja
ca 10 dr badbrusfärglösning
ca 15 dr eterisk olja

Gör så här: Sikta samman natriumbikarbonat, 

citronsyra och cellulosa. Blanda i resterande in-

gredienser, och knåda ordentligt med händerna 

(använd plasthandskar).  Fyll varje halva av bad-

brusformen överfull och pressa samman delarna 

med en vridande rörelse. Formen kan avlägsnas 

direkt.

(Receptet ger 2 stora och 3 små brus)

Färger i kosmetik

Vårtypen
Varma, ljusa, pastelliga och 
gyllene färger
ögon:	ljus korall, turkos, mel-
lanbrun, mellangrön och guld.
Läppar: Rött med dragning åt 
gult. Guldiga, ljusa nyanser.

Hösttypen
Varma, mustiga och gyllene färger.
ögon:	Ljus korall, mörkturkos, 
olivgrön, koppar och brons.
Läppar:	Rött med dragning åt guld. 
Guldiga, mörka nyanser.

Vilka färger passar mig?

Att färgsätta produk-
ter ger nya dimensio-
ner och gör det extra 
roligt och kreativt att 
skapa egna produkter.  

Färger är så viktiga för oss, och så även i hud- och hårvårdsprodukter! Vi har länge velat byta ut 
våra badbrus/tvålfärger (sidan 8 och 18) till helt naturliga färger som också kan användas till mat, 

godis, färgsättning av flytande tvålar, schampon mm. 

Nu har vi fått upp ett spår, men det var lite svårare än vi trodde att fånga bytet och vi hann inte 
ända fram till detta katalogsläpp, MEN följ oss på vår blogg eller håll utkik efter våra nyheter på 
vår nya hemsida! Men under hösten bör det dyka upp nya färger där! Ni kan också följa oss på 
facebook där vi lägger ut sådant och där ni även kan ta del av andra kunders tips och frågor! 

Bloggen hittar ni på crearome.blogspot.com och 
hemsidan på www.kosmetikkompaniet.se.  Vi ses där!

Badbrusformar 

Sommartypen
Kalla, ljusa och pastelliga färger.
ögon: Pärlemorvitt, regnbågsblått, 
kallgrönt och ljusgrått.
Läppar: Rött och rosa med drag-
ning åt blått.

Vintertypen
Kalla, mättade och starka färger.
ögon:	Starkt blåturkos, lila, mörk-
grått, brunt med dragning åt blått.
Läppar:	Starkrött och starkrosa med 
dragning åt blått samt vinrött.
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Tips
Tillsats av vitt 

ger mer pastelliga 
färger! Tillsats 

av svart dämpar 
färgen!



  Fast tvål Flytande  Badbrus Badsalt, Smink,  Läppstift,
   tvål,   badpolish mascara, läppcerat
   shampo   cremer

 Badbrus- Kan användas. Kan användas. Bästa färgvalet Kan användas. Ej för smink. Fungerar ej.
 färglösning   till badbrus.

 Tvålfärg- Mycket bra och Bra till all sorts Kan ej användas Bästa färgvalet, Ej för smink. Fungerar ej.
 lösning lätt att använda. flytande tvål/ i badbrus. färgsätt saltet 
   shampo.  först.

	 Pärlemor- Ger mycket bra Som alla pig- Bra till badrus. Kan användas. Gjord för Gjord för
 pigment och häftiga färger. mentfärger sjunk-   smink. läpprodukter.
   er de till botten av
   förpackningen,
   om inte pro-
   dukten är tjock.    

 Normal- Kan användas Se under  Ej bra -  Ej bra - Gjord för Gjord för 
 pigment i mindre mängd- ”pärlemor- färgar badkar färgar badkar smink. läpprodukter.
  er i fasta tvålar, pigment”. och handfat. och handfat
  men kan avge   om produkten
  färg på handfat   ej innehåller
  och badkar.   tvål.

 Titandioxid Används för att Ej bra, sjunker OK. Ej nödvändig. En viktig En viktig färg 
 (Zinkoxid) göra tvålen vit. till botten.   färg för smink. för läpprodukter.

Vilka typer av färger kan jag använda?

Om Du vill färgsätta Dina egna produkter kan Du använda vilka färger du vill: matfärg (ändrar sig/bleks vid 
ljuspåverkan), kryddor och lera m. m. Men vid tillverkning och försäljning av produkter måste färgerna vara 
godkända av EU och ha ett färgindexnummer - ”Colour Index number” - som anges i innehållsdeklarationerna 
istället för INCI-namn. Naturligtvis bör Du undvika färger som inte används till mat eller kosmetika som olika 
former av målarfärger, färger till ljusstöpning, kläder o s v - dessa färger är inte tillräckligt rena. 

Färger till kosmetik
Färger utvinns eller tillverkas antingen av naturliga råvaror som jord (titandioxid och järnoxid), kryddor/växter 
(gurkmeja, henna och paprikafärg), grönsaker (karotin och rödbetsfärg), växter (klorofyll och azulen), eller så 
är de syntetiska. De flesta färger till kosmetika är kemiskt framställda - främst för att de är stabilare mot ljuspå-
verkan och därmed mer hållbara med tiden. Färger som är godkända till kosmetika kan ha olika restriktioner för 
användning. 

Varm	färgblandning	
(tillsätt lite svart pigment om 
Du har mörk hy)
15ml Gult pigment
1,5ml Rött pigment 6201
1,5ml Blått (Ultramarin) 6204
1,5ml Rött pigment 6201
0,5ml Ockra 6207

Basblandningen
5 ml Mica Sidenvitt 6101
10ml Titandioxid 6004
7,5ml Zinkoxid 6704
5ml Pärlemor vitt 6110

Mineral make up ger:
·     Ett naturligt resultat
·     Låter huden andas
·     Läker och är antiinflammatoriskt
·     Rena ingredienser
·     Ger huden ett visst skydd
·     Du vet vad som finns i då Du blandar   
      själv och Du får en perfekt nyans!

Kall	färgblandning
10,5ml gult 6202
4ml rött 6201
2ml ultramarinblått 6204

ögonskuggor
Här är det bara fantasin som 
begränsar en. Man kan använda 
pigmenten med torr eller fuktig 
pensel. Blandas de med basen så 
sitter de bättre. Önskas en mörkare 
färg blanda i lite svart eller om Du 
önskar en ljusare nyans,  blanda i 
lite titandioxid.

Basblandning	för	ögonskugga
8 g talk 6703                 
4 g kaolin 4029
6 g magnesiumstearat 6705

1,5ml kaolin lera 4029

Titandioxid  täcker, ökar pudrets vidhäftningsförmåga.
Zinoxid sammandragande.
Porcelain	powder ger porslin liknande matt yta.
Kaolinlera har en absorberande effekt på överskottsfett. 
magnesiumstearate matterande, fuktbighetsbevarande 
(håller fukt inne och stänger vatten ute)
mica	Sidenvitt naturlig mineral, ger lyster
Pärlemovitt ger fin lyster och glimmer.

Vårda huden:
För att få en hållbar och jämn 
make up applicera foundation på 
torr, rengjord och återfuktad hud. 
Mineral foundation hjälper huden 
att skydda sig från yttre påverkan. 
På kvällen är det viktigt att rengöra 
huden på ett milt sätt. Använd en 
mild ansiktstvätt eller olja. Avsluta 
med nattkräm och/eller olja som 
hjälper huden under natten och 
förbereder huden för den komman-
de dagen.

Tips!
Färgtonen på puderblandningarna kan regleras så här:
• Mer titandioxid/sidenvitt ger ljusare och mer täckande effekt
• Mer ockra ger en gulare ton
• Mer rödbrun ger en rödare ton
• Mer mörkbrun (röd+svart) ger en mörkare ton
• Mer grundpulver ger inte så kraftig färg på pudret i sin helhet.
• Ultramarin + rödbrun = lila
• Rödbrun + svart + ockra + pärlemovitt = brungrå

Allatoin 4013 har lugnande, 
sammandragande, fuktighets-

bevarande effekt på huden 
och gör den mjuk och elastisk. 
Tillsätt därför gärna 1/4 ml till 

foundationbasen.

!

Hur	går	jag	tillväga?
Gör blandningar av 3-4 olika pigment för 

att få en passande nyans på Ditt ansiktspu-

der, rouge, läppstift, make up-creme eller 

ögonskugga. Det kan vara bra att göra små 

satser i början, tills man känner sig mer 

säker på blandning av färgpigmenten. Öv-

ning ger färdighet! Färgning av puder (mi-

neralsmink) fodrar färgsinne och omsorgs-

fullhet ; blandning, siktning och blandning 

igen! Du tillverkar först en ofärgad bas-

blandning och en färgblandning. tillsätt 

sedan lite i taget av färgblandningen till 

basblandningen och prova Dig fram tills 

Du fått den nyans Du önskar. En kaffekvarn 

är bra att blanda med! 

Hur	använder	jag	mineral	make	up?
Man applicerar en mineralfoundation 

lättast med en tät borste - Kabukiborste. 

Man doppar den i pudret, skakar lätt  av 

och massera in i cirklar i huden. Detta 

värmer upp mineralerna och ger ett jämt 

och mjukt resultat. Tag lite och öka på 

efterhand för ökad täckning.

Färger i kosmetik

mineralsmink	-	Vad	är	det?
Lite förvirrande att detta skulle vara något bra 
med tanke på den negativa klang som ordet 
mineral fått då det ofta används för att beskriva 
paraffinolja eller bergsolja. Men detta smink 
har ingenting med mineralolja att göra. Nam-
net beskriver istället de mineraler som ingår i 
dessa naturliga färgämnen och i basen titan-
dioxid mm. Här handlar det om att använda 
fina pulveriserade råvaror som då de masseras 
in i huden tillsammans med hudens eget fett 
själv tillverkar en så kallad foundation. Till det-
ta läggs ögonskuggor, rouge, veil mm Fantasin 
har inga gränser och detta smink kan varieras i 
det oändliga. 1 ml = 1 kryddmått! På s 21 finns 
några av de råvaror Du ska använda.
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Färger i kosmetik

6004	 Titandioxid	
CI-namn: Pigment White 6  CI-nummer: 77891  E171    
50g 61:-  100g 83:-  500g 213:-  1kg 326:-  
N

6206	 Djupsvart	
CI-namn: Iron Oxide Black CI-nummer: 77491    
10g 50:-  100g 215:-  500g 625:-                                  
NS

6203	 Grönt	
CI-namn: Chrom Oxide Green  CI-nummer: 77288   
10g 74:-   100g 460:-        S 

6207	 Gul	Ockra	
CI-namn: Iron Oxides  CI-nummer: 77491  E172   
10g 50:-   100g 215:-   500g 625: NB

6205	 Rödbrunt/rostbrunt
CI-namn: Iron Oxides  CI-nummer: 77499  E172   
10g 50:-   100g 215:-   500g 625: NB

6201	 Rött
CI-namn: Natural red 4 (Carmine)  CI-nummer: 75470 
10g 115:-   100g 690:-        A

6204	 ultramarinblått	
CI-namn: Pigment Blue 27  CI-nummer: 77510-77019 
10g 50:-   100g 250:-         S

6105	 Bordeauxrött	
CI-namn: Mica and Iron Oxides  
CI-nummer: Mica 77491    
10g 74:-  100g 406:-      NB

6103	 Brons
CI-namn: Mica and Iron Oxides  
CI-nummer: Mica 77491    
10g 70:-  100g 376:-     NB 

6113	 Guld	
CI-namn: Mica, Titanium Dioxide and Iron Oxide  
CI-nummer: Mica 77891, 77499    
10g 71:-  100g 394:-     NB 

6104	 Koppar
CI-namn: Mica and Iron Oxides  
CI-nummer: Mica 77491    
10g 74:-  100g 406:-     NB

6110	 Pärlemorvitt	classique
CI-namn: Mica and Titanium Dioxide  
CI-nummer: Mica 77891    
10g 64:-  100g 358:-     NB 

6108	 Regnbågsblått	
CI-namn: Mica, Titanium Dioxide, Ferric Ferrocyani-
de and Berlin Blue   
CI-nummer: Mica 77891, 77510     
10g 80:- 100g 484:-   NS

6109	 Regnbågsgrönt	
CI-namn: Mica, Titanium Dioxide, and Chromium 
Oxide Green  
CI-nummer: Mica 77891, 77288    
10g 80:-    100g  484:-     NS

6112	 Regnbågsviolett
CI-namn: Mica, Titanium Dioxide and Carmine 
CI-nummer: Mica 77891, 75470    
10g 60:-    100g 390:-     NB 

6123	 Shining	red
CI-namn: Iron Oxides, Silica
CI-nummer: 77499, Silica
10g  125:- 100g   750:- NB

6121	 Blue	Purple
CI-namn: Titanium Dioxide, Mica, Silica
CI-nummer: 77891, Mica, Silica
10g  71:-  100g  394:- NB

Normalpigment
Används främst för färgsättning av oljelösliga pro-
dukter som smink: puder, läppstift och cremer som 
skall ge färg på huden. Passar ej bra i vattenlösliga 
produkter som tvål, då pigmenten långsamt sjunker till 
botten av förpackningen efter en tid. Dessutom kan de 
färga badkarskanter och handfat.

Pärlemorpigment
För färgsättning av smink, läppstift, läppglans och 
cremer som skall ge färg till huden samt till an-
dra fasta produkter såsom fast tvål och badbrus. 
Ger produkten en skimrande och glimrande färg. 
Pigmenten kan även användas i flytande tvål m. 
m. - men liksom alla andra pigment kommer de 
långsamt att sjunka till botten av förpackningen 
efter en tid, om produkten inte är tillräckligt fast i 
konsistensen. Fastnar inte så lätt på badkarskanter.  
Används pigmenten med mindre mängder i fasta två-
lar, blir tvålarna halvt genomskinliga och får en härligt 
skimrande karaktär! Pärlemorpigmenten består av 
glimmer (mica) - ett sorts kattguld - som blandas med 
titandioxid, järnoxid samt eventuellt annan färg.

6122	 Sidengrön
CI-namn: Titanium Dioxide, Mica, Silica
CI-nummer: 77891, Mica, Silica
10g  71:-  100g  394:- NB

6102	 Sidensvart	
CI-namn: Iron Oxides, Mica and Titanium Dioxide  
CI-nummer: Mica 77499, 77891    
10g 54:-    100g 286:-     NB 

6101	 Sidenvitt
CI-namn: Mica  
CI-nummer: Mica   
10g 64:-     100g 358:-     NB

6111							Smultronrött
CI-namn: Mica, Titanium Dioxide, D&C Red No. 30 
and Thioindigo  
CI-nummer: Mica 77891, 73360    
10g 74:-  100g 406:-     NS

Exklusiva pigment med 
skimmer
Underbart vackra pigment som skimrar metalliskt. 
Passar perfekt som highlights till din make up. Svaga, 
pastelliga nyanser som skiftar aningen, beroende på 
hur ljuset bryter i pigmentet. Indisk sommar är det 
enda pigmentet som har en något mörkare nyans.

6117						Karibisk	blå
CI-namn: Mica, Titanium Dioxide, Silica and Tin 
Dioxide  
CI-nummer: Mica, 77891, Silica Tin Oxide  
10g 90:-   100g 672:-     NB

6116						Nordisk	kvällssol
CI-namn: Silica, Titanium Dioxide,Tin Oxide  and 
Iron Oxides. 
CI-nummer: Silica, 77891, Tin Oxide,77491
10g 90:-   100g 672:-     NB

6119							Vulkaneld
CI-namn: Titanium Dioxide, Silica, Mica,Tin Oxide  
and Iron Oxides. 
CI-nummer: 77891, Silica, Mica, Tin Oxide,77491
10g 90:-   100g 672:-    NB

Utmärkta, då du vill skapa 

ditt eget mineralsmink.

Obs! Titandioxid 

kan användas för 

att göra en fast 

glycerintvål vit 

eller icketranspe-

rant. Det färgar 

ej av sig på bad-

karskanter och 

handfat.
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Läppstift 
Tillverka ditt eget läppstift i den färg du gillar. 
17 ml ricinolja 
2 g bivax 
2 g sojavax 
0,4 g karnaubavax 
7,5 ml pärlemorpigment, tex 
bordeauxrött 

Smält alla ingredienser, utom färgpigmentet, över 
vattenbad på spisen. När allt har smält rör du i 
pigmentet. Rör ordentligt! Häll upp 
massan snabbt på hylsor, som får stå några min. 
innan locken sätts på. Tänk på att inte skruva upp 
läppstiften förrän de stelnat helt!

CI-namn: Acid Yellow 3  CI-nummer: 47005  E 104   
10g 80:-   100g 450:-        S

6202	 Gult

Nilens Jord 
Ett skimrande färgat puder. Följande 
ingredienser behöver du: 

4 ml röd lera 
1/3 ml koppar pärlmorpigment 
1/4 ml brons pärlmorpigment 
2 knivsuddar sidensvart 
pärlmorpigment 

Gör så här: 
Skaka samman allt i en burk och fyll försiktigt 
pudret i tex en cremeburk. Tänk på 
att burken ska vara stor nog för din 
rougeborste.



Utmärkta, då du vill skapa 

ditt eget mineralsmink.

Se vår hemsida för ytterligare Rea!
I början av december  kan du följa vår 

adventskalender ända fram till jul 
med otroliga erbjudande. 

Har du vägarna förbi våra butiker är 

du självklart hjärtligt välkommen!

Rea
4905	Kalikonservering
Flytande konserveringsmedel utan parabener. OBS: Fungerar bara vid ett Ph vär-
de under 5.5. 
INCI-namn: Phenoxyethanol, Bnzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Aqua, Tocop-
herol.
10 ml 10:- 30 ml 21:- 100 ml 45:-

1729	Chypre
För dig som önskar en klassisk parfymdoft med tyngd i, utan kvalmighet. Bas och 
toppnoter på samma gång, komplett med lagom touch av sötma. 
INCI-namn: Perfyme
5 ml 15:- 10 ml 30:- 30 ml 80:- 100 ml 210:-

Aromastenar
I keramik med ingraverad text och 5 ml eterisk olja som droppas på stenarna.
7934 Ögonsten  18:-
7935 Längtan      18:-
7937 Värme         18:-

Affisch
7042 Snygg affisch informativ om vegetabiliska oljor  10:-

Dekorationsägg
Fina ägg med text på. De är som stora ägg i storleken.
7924 Älska          9:-
7925 Passion      9:-
7926 Stillhet       9:-
7927 Frid              9:-

Vetekuddar
8771 Vetekudde Allmoge grön 149:-
8764 Vetekudde Rabalder Lingon 149:-

Skrubbar
8721 Massageborste i trä                              20:-
8711 Ryggskrubb svart i halvlinne 10x60cm 99:-

Organzapåsar	och	organzapresentförpackningar
604 Organzaväska 16x6,5x26 cm  6:- 
9125 Organza röd 12x17   4:-
9136 Organza blå 20x36  4:-
9139 Organza lila 20x36  4:-
9155 Organza 12x25, hjärta  4:-

8721

8771

4065

Loofagurka
4251 Loofagurka liten 5 pack  19:-
Torkad, naturlig loofagurka som används till stöpning av skrubbtvålar. 
Det går åt ca 150 g tvålmassa att fylla en liten gurka. Denna är mjukare 
än den stora gurkan. Ca 10 cm lång.

4065	Lerkudde
Klar att använda 36 st à 25 g grön lera. Klipp av de antal kuddar som 
behövs. Lägg dem i ljummet vatten à 5 min. Låt droppa av och placera 
på önskad kroppsdel. Låt ligga i ca 1 tim. 
1 paket 99:-

 2904	Bomullsfyrkant		tidigare 30:-         12:-
  Bomullsfyrkanter för rengöring mm i ekologisk samt fair 
   trade bomull!
  Ecocert - Fairtrade - Nedbrytbara förpackningar - 
          Läs mer på s. 27.
                                 
																				Aromalampa
                      7789 Torso Lila i metall med glasskål            49:-

8780	Ryggborste	i	aprikosfärgad	plast		 10:-

25

Doftoljor	till	superpris!
Ljusdoftoljor speciellt anpassade till doftljus!
2028 Apelsin olja 30 ml 35:- 100 ml 90:-
2030 Citron olja  30 ml 35:- 100 ml 90:- *
2031 Liljekonvalj olja 30 ml 35:- 100 ml 90:-
2032 Vanilj olja 30 ml 35:- 100 ml 90:-
2033 Jordgubbsolja 30 ml 35:- 100 ml 90:-
2035 Lavendel olja 30 ml 35:-
2040 KanelApelsinolja 30 ml 35:- 100 ml 90:- *
2051 Kokosolja 30 ml 35:- 100 ml 90:- *
2052 Honungsolja  30 ml 35:- 100 ml 90:- *
2029 Äppleolja 30 ml 35:- 100 ml 90:- *
                                                               * = 1 kg 688:-
 

Gilla	oss	på	Facebook!
Där får du inspiration och de senaste nyheterna!
Du delges även erbjudanden där!
Sök på Crearome och även på Naturkosmetikkompaniet!

Parfymolja/Doftolja	till	ljus

Speciellt anpassade till doftsättning av ljus.
2048	Jordgubb	ljusparfym	
30 ml 35:-  100 ml 90:-
2049	Kaffe	ljusparfym	
30 ml 35:-  100 ml 90:-
2050	Jasmin	ljusparfym	
30 ml 35:-  100 ml 90:-
2036	Kaneläpple	ljusparfym	
30 ml 35:-  100 ml 90:-
2037	Iris	ljusparfym	
30 ml 35:-  100 ml 90:-

Vegetabiliska	oljor	o	Förpackningar

3074	 mandel	eko	deodoriserad
N. se 3007.  Prunus amygdalus nöt Spanien
100ml 86:- 500ml 221:-   1liter 343:-     5 liter 1500:-

3071	 Gurkolja	se sid. 57
 30ml 40:- 100ml 97:-  

7208-1	 Cremeburk	50ml	utan	liner	5st á 9:-

7249	 Petburk	250ml	med	vitt	lock		5st á 6:-

På bilden den vackra 
Johannesörten som har 
fantastiska egenskaper! 
Vi säljer olja, ört och  
glycerolextrakt!

Eteriska	oljor/Aromablandningar

1018	Cananga	eterisk	olja
En olja som har likheter med ylang ylang III både gällande doften och ef-
fekterna. Används mest för doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter. 
Har en kvinnlig, svagt blomliknande doft! Cananga odorata
10 ml 30:-  30 ml 70:-  100 ml 170:-

1079		Palmorosagräs	eterisk	olja
Härlig, söt och rosaktig doft. Upplyftande på sinnet! Alla hudtyper.
10 ml 26:-

1334	Cirussol	Aromablandning
Fräsch, varm citrusfylld olja som sprider friskhet och renhet ialla rum.
10ml 30:- 100ml 150:- 

1336	Frisk	luft	Aromablandning
En frisk, fräsch doft att använda för att fräscha upp rum, bilar mm
10ml 27:-  30ml 65:-  100ml 130:-
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   Tillverkningshjälpmedel och tillbehör

7509

7506

7504

7502

9101

9100

7505 (Obs! 7504 och 7505 är två artiklar)

9108

7498

7512 91139116

7500

9118

9115
9120

9119

9123

9117

9148

9105

9143

7511 7510

9124

9148	 Spatel,	metall
Spatel att använda vid tillverkning av mindre satser. För 
omrörning och kantskrapning. Längd: 18,5 cm.
1st 59:-

7506	 Termometer	+110°c
Mycket användbar och riskfri termometer utan giftigt 
kvicksilver. Har en tydlig skala av rödsprit. Mäter tempe-
raturer mellan -10°C till +100°C.                                 
1st  99:-

9119	 Tratt	liten
Tratt för upphällning i flaskor med mycket liten öppning.  
ø 4 cm.                                                                                      
 1 st 18:-

9120	 Tratt
Tratt för upphällning i flaskor. ø 5 cm.                       
1 st 25:-

9117	 Våg,	silver	0,1-300	g
Billig, liten och enkel - men noggrann - våg för uppväg-
ning av små mängder. Batteri ingår. 2 års garanti.
1 st 310:- 

9118	 Våg,	silver	1-3000	g
Billig och enkel - men noggrann - våg för uppvägning av 
större mängder. Batteri ingår. 2 års garanti. 
1 st 310:-

9124		 Slickepott	blå
Slickepott blå, silikon 
1 st 8:-

9105	 Handtag	för	bägare
En liten plasttång att använda när Du skall handskas med 
heta bägare och andra kärl.  
1st 75:- 5st/st 68:-

9143	 pH-stickor
Stickor för mer säker pH-mätning. Mäter mellan pH 2-9.
1 ask (100 stickor) 280:-

7505	 Liten	gummiskrapa
Avsedd att sättas på glasstaven. Praktisk när det gäller att 
skrapa ur det sista ur mätcylindrar, bägare o s v.    
1st 49:-

9100	 måttsked	5	ml
Bra plastmått att mäta trögflytande ämnen såsom E-vita-
min och D-panthenol samt små mängder pulver. Grade-
ring 1,25-2,5-5 ml. 
1st 1:20 10st/st 1:- 100st/st 0:80

9101	 mätbägare	30	ml,	plast
Mätbägare i plast med gradering 2,5-5-10-15-20-25-30 
ml. För mätning av mindre mängder. 
1st 3:15    10st/st 2:90 100st/st 2:50

7502	 mätcylinder,	glas	10	ml
För noggrann mätning av alla tunna vätskor. Tillver-
kad i starkt glas med stadig fot samt pip för avhällning.  
1st 150:-

9113	 mätcylinder	i	plast	100	ml	
För noggrann mätning av alla vätskor inkl. vegetabilisk 
olja. Tillverkad i plast med gradering och pip för avhäll-
ning.              1st 119:-

9115	 mätcylinder	i	plast	500	ml
För noggrann mätning av alla vätskor inkl. vegetabilisk 
olja. Tillverkad plast med gradering och  pip för avhäll-
ning.
1st 180:-

9123	 Spatel
Liten hygienisk spatel för produkter i burkar. Längd: 6 cm.
5 st/st 2:10  100 st/st 1:60

7509	 Bägare	50	ml
Med pip och gradering. Tillverkad i värmetåligt glas. An-
vänds till mindre satser av bl a läppcerat och crèmer. 
1st 59:-

7510	 Bägare	100	ml
Med pip och gradering. Tillverkad i värmetåligt glas. An-
vänds till mindre satser av bl a läppcerat och crèmer. 
1st 64:-

7511	 Bägare	250	ml
Med pip och gradering. Tillverkad i värmetåligt glas. An-
vänds till mindre satser av bl a läppcerat, crèmer, tvålar.
1st 78:-

7512	 Bägare	600	ml
Med pip och gradering. Tillverkad i värmetåligt glas. An-
vänds till mindre satser av bl a läppcerat, crèmer, tvålar.
1st 89:-

9116	 Bägare	1	liter
Med pip och gradering. Tillverkad i värmetåligt glas. An-
vänds vid framställning av bl a crèmer, schampo, tvålar.
1 st 178:-

7498	 Doftstickor	(parfymstickor)	
Ett paket innehåller 60 st stickor. Gör du dina egna aro-
mablandningar eller parfymer är dessa stickor ett måste 
för att kunna bedömma doften och flyktigheten.
1 paket 52:- 10 paket (per paket) 46:-

9108	 Doseringsspruta
Händig doseringsspruta skala 0-10 ml för eteriska oljor, 
konserveringsmedel och annat flytande. Kan suga direkt 
från flaskans droppinsats.     
1st 7:-        10st/st 6:-

7500	 Engångsplaststrut
Tillverkad i tjock plast för fyllning av cremeburkar m. m.
10st 50:- 1 rulle (100 st) 370:-

7504	 Glasstav	
För omrörning och blandning i kärl som är känsliga för 
repor. Tillverkad i starkt glas. Längd 200 mm. 
1st 32:-

26

Pryd dina 
produkter med 

handskrivna tags 
och band! 

s 27
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För ansiktsrengöring

Cotton Bomullsprodukter eko fairtrade

Organzapåsar
Vackra påsar i tunt, glest och skimrande 
organzatyg med knytband. Passar bra att 
förpacka dina produkter i, till gåvor och 
annat. 

9161									Organzapåse	midnattsblå		
																					med	guldstjärnor	11x25cm
3 st 11:-         12 st 10:- 4 48 st 9:20   240 st 8:20

9162		 Organzapåse	midnattsblå	med		
	 guldstjärnor	19x27 cm
3 st 10:30     12 st 9:30   48 st 8:50   240 st 7:50

9163		 Organzapåse	Orientalisk	guld	
 19x27 cm
3 st 11:-         12 st 10:-  48 st 9:20   240 st 8:20

Fler organzapåsar hittar Du på REA-sidan 25!

Sidenband 9399	Band	Silverfärgat
Delikat smalt silverband i organzamaterial. Utmärkt att dekorera 
produkter med, knyta fast våra presenttags och använda till vackra 
paket. 3mm brett.
10 meter, 29:-

	9395	Från	naturen	till	dig	(guld),
Ett läckert skimrande organzaband med guldlyster och texten 
”Från naturen till dig” tryckt i guld. En text som passar perfekt till 
dina egentillverkade kroppsprodukter som du vill dekorera eller ge 
bort – gåvor från naturen till dig.  Bandet är 13 mm brett.
5 meter, 25:-

Presenttags i gammal stil att hänga på dina produkter i stället för 
etikett. Ett enkelt sätt att få till den där personliga touchen.

9159	 Presenttags,		60x30mm	10 st/st   1:90  (19:-)

9160	 Presenttags,	80x40mm	8 st/st   2:40  (19,20)

Organza- och sidenband

Cotton - Bomullsprodukter eko fairtrade
Vi erbjuder dig nu även efterfrågade kvalitetsprodukter då det gäller rengöring med mera. Bomullsrondeller, 
tops för vuxna och säkerhetstops för barn, Bomullspads som även kan användas till mjuk babyvård samt 
bomullstussar, allt ekologiskt och fairtrade. Kan det bli bättre? 

2900	Bomulls	Rondeller	-	Cotton	Pads	60	st	
1 st  22:- 

2901	Bomulls	Ovaler	-	Cotton	Pads	40	st	
1 st  27:-

	
2902	Bomulls	Tops	200	st	
1 st 30:-

2903	Bomulls	Tops	för	barn	med	säkerhetsskydd	56	st
1 st  23:- 

2904	Bomulls	Fyrkanter
Cotton Pads för ansiktsrengöring men även för mjuk och skön babyvård. 7,5x7,5 cm. 
40 st/förp.  Obs,	Nu	12:-

2905	Bomulls	Tussar	-	Cotton	Balls	100	st	
1 st  35:-

8713

2903
Bomulls Tops för barn
med säkerhetsbula!

9390	Från	naturen	till	dig	(champagnefärgat)
Ett smakfullt champagnefärgat band med vacker lyster med tex-
ten ”Från naturen till dig” i kaffefärgat tryck. Bandet ger dina pro-
dukter och presenter en sober och exklusiv känsla. Din presenter 
blir helt unika. Bandet är 15 mm brett.
10 meter, 49:-

Smakfullt sidenband att förhöja produkter med, knyta fast våra 
presenttags, dekorera egna kort och använda till små paket. 
Sidenbandet är 7 mm brett.

9392	Limegrön
5 meter, 20:-

9391	Pärlemosilver
5 meter, 20:-

8791

8713	 Ansiktsrengöringspad
Praktisk rengöringspad för ansiktet. Trä in två fingrar, och an-
vänd den till din ansiktsrengöring. 100% bomull. Höjd: 7 cm, 
bredd: 5,5 cm.  1st 25:-

9140	 Rengöringssvampar
Naturlig rengöringssvamp i cellulosa att använda vid rengö-
ring och borttagning av make up. Kan tvättas. ø 8 cm.             
1 paket (4st) 48:-     10 paket  43:-/paket

3902	 Rengöringssvampar	2-pack
Naturlig rengöringssvamp i cellulosa att använda vid rengö-
ring och borttagning av make up. Kan tvättas. ø 8 cm.             
1 paket (2st) 29:-     10 paket  24:-/paket

9140

8716

Presenttags

9162 Organzapåse  Midnattsblå med 
guldstjärnor! Utmärkt för flaskor!

9161 har samma vackra mönster men 
annan storlek!

9163 Organzapåse 
Orientalisk guld

9390

9391 9392

9399

9395
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8791	 Hårband	stretch	Bambufrotte
Hårband i mjukt och strechande bambutyg som håller håret på 
plats vid behandlingar och rengöring. 
1st 39:- 5st 34:-

8716	 Hårband	
Mjukt hårband för att hålla håret på plats vid behandlingar  och 
rengöring. Med praktisk kardborreknäppning. 100% bomull. 
Längd: 65 cm, bredd: 7 cm. 1 st 23:-



Förpackningsinformation

Så här beställer Du  
förpackningar:

• Alla förpackningspriser är 
styckepriser.

• Det första antalet som står vid 
förpackningen - t ex 5 st - visar 
MINSTA MÄNGD vi säljer av 
varje vara. 

• Du kan bara köpa varan i 
mängder DELBARA PÅ DEN 
MINSTA MÄNGDEN - t ex 2x5, 
3x10 st. De varor som har 1 st 
som minsta mängd, är de enda vi 
säljer styckevis. 

• Det sista antalet visar det antal 
Du kan köpa till detta pris och 
med våra frakt- och köpvillkor 
på sid. 52. För större mängder 
finns nu en separat prislista med 
stora kvantiteter, bättre priser 
och andra fraktvillkor. Denna	
Förpackningsprislista	 har	 art.
nr	7148!

Så kallade ftalater förekommer 
inte i vårt förpackningssorti-
ment. Dessa kan däremot finnas 
i PVC-flaskor, som vi inte säljer.

Mängd i hel kartong kan variera. 
Fråga kundtjänst vid köp av större 
mängder!

7298

7297
7296

Obs! Styckpriser

7202

Vi är anslutna till REPA	-	
återvinningssystem för 
plastförpackningar, och 
SGÅ - glasåtervinning

Plastflaskor - ovala, 
semitransparenta

72157214

7280

7298	 Plastflaska	250	ml	matt,	oval
Beställ kapsyl separat - se intilliggande kapsyler. Höjd 15 cm.
10st -100st 10:90 

7297	 Plastflaska	150	ml	matt,	oval
Beställ kapsyl separat - se intilliggande kapsyler. Höjd 12,5 cm.
10st -100st 8:75 

7296	 Plastflaska	100	ml	matt,	oval
Beställ kapsyl separat - se intilliggande kapsyler. Höjd 11 cm.
10st -100st  7:25 

7303	 Snäppkapsyl,	vit
Vit snäppkapsyl som passar de två plastflaskserierna här bredvid. 
Höjd: 3 cm.
10st -100st 4:-

7302	 Kapsyl,	vit
Vit kapsyl med insats. Passar de två plastflaskserierna här bredvid. 
Höjd: 3,5 cm.
10st-100st 5:60

Plastflaskor - övriga
8901	 Plastflaska	10	ml	för	prover
Semitransparent med vit kapsyl. Insats ingår ej. Höjd 5,3 cm diam. 
2,1 cm.
10st -100st 3:75  

7220	 Plastflaska	20	ml	för	prover
Med vit kapsyl. Höjd 6,2 cm.
10st -100st 4,60

7202	 Roll-on	flaska	60	ml
Till deodoranter, men även hud- och massageoljor. 
Höjd 11 cm ø 3,5 cm.
10st -100st 10:30

Skumflaska
7304	 Skumflaska	150	ml
Vit plastflaska med ”specialpump” som gör skum av produkter som 
innehåller tvättaktiva ämnen (även små mängder). Ju mer tvättaktiva 
ämnen, desto fastare skum. Skaka ej flaskan eller vänd den upp och 
ner. Används till shampo, flytande tvål 
och olika hårprodukter. Obs! Dosera ej mer än 150 ml i 
flaskan. Höjd 16 cm 
ø 5 cm.
5st - 50st 17:20    

Så här fint blir skummet!
Flaskan skall inte vändas upp 
och ner eller skakas.

7303
7302

7220
8901

7323 8902

7290 7289

28

Plastflaskor - mjuka, 
semitransparenta
Tillverkade i extramjukt och användarvänligt 
material, s k softtouch, vilket gör dem extra bra 
till tjockare produkter som lotion, schampo, gel m fl.

7214	 Plastflaska	60	ml
Mjuk, matt, med snäppkapsyl. Höjd 9,3cm ø 4 cm.
10st - 100st 8:75 

7215	 Plastflaska	125	ml
Mjuk, matt med snäppkapsyl. 
Höjd 11,8cm ø 4,5 cm.
10st - 100st 9:50

Läppglans & mascara

7290		Läppglanshylsa	7,5	ml
Snygga läppglanshylsor för använding av flytande 
läppglans med praktisk och behaglig applicator som 
gör det lätt att stryka på läppglanset utan kladd. 
Solverfärgad hylsa och transperant behållare. 
5st 13:50 50st - 100st 12:50

7289	mascarahylsa
Hylsa för tillverkning av mascara! 
5st 16:- 50st 15:- 100st 13:50

Sminkförpackningar
7280	 Sminkdosa	ca	5	ml
Används t ex till ögonskugga. Höjd 0,9 cm 
ø 4,3 cm.    
5st 8:80 50st - 100st 7:95 

7279	 Läppstiftshylsa	ca	3	ml
Höjd 9,4 cm ø 1,3 cm.
5st 25:- 50st - 100st 23:-

Pumpflaska Airless
7401	 Pumpflaska	airless	S	ca	15ml
Höjd 7,5 cm ø 3 cm.
5st 15,65 50st - 100st 13,75

7403	 Pumpflaska	airless	S	ca	30ml
Vit pumpflaska med airlessteknik (dvs att botten följer med 
och pressar ut luften) Höjd 11 cm ø 3 cm.
5st 16,40 50st - 100st 14,50

7323	 Pumpflaska	airless	S	50ml
Vit pumpflaska med airlessteknik (dvs att botten följer med 
och pressar ut luften) Höjd 11,5 cm ø 3,7 cm.
5st 17,20 50st - 100st 15,25 

8914	 Pumpflaska	airless	S	ca	100ml
Höjd 17 cm ø 3,5 cm.
5st 17,20 50st - 100st 15,25

8902	 Pumpflaska	airless	100	ml
Vit pumpflaska med tillhörande lock med airless-teknik. 
Höjd  14 cm  ø 4,2 cm.
5st 18:75 50st - 100st 16:50

7279

74037401

Airless S - samma serie

nyhet



Förpackningar
PET-flaskor

7284

7234
7491

7219

7440

7287
7218 7257

7261 7265

7221

7493

74927262

OBS kapsyl 
ingår ej!

7488

7308
7295

7256

7484

7311

7360
 Obs! styckpriser

7408 7347

7451

7409 7345
7450

7453
7452

7497
7415

7496
72547314, 7316 7315, 7317

Kapsyler och insatser till PET-flaskor

7287	 PET-flaska	50	ml	klar
Liten flaska som passar till prover. Kapsyl utan 
insats ingår. Ersätter 7284. Höjd 9,7 cm ø 3 cm   
Nytt utseende.
10st - 100st 7:25 

7440	 PET-flaska	lång	150	ml	klar
Vit disktopkapsyl ingår. Höjd 16 cm ø 4 cm.
10st - 100st 7:85 

7219	 PET-flaska	100	ml	blå
Höjd 11,5 cm ø 4 cm.
10st - 100st 6:50   

7262	 PET-flaska	250	ml	blå
Höjd 15,7 cm ø 5 cm.
10st - 100st 10:85  

7218	 PET-flaska	100	ml	klar
Obs! Beställ kapsyl separat - se nedan.  
Höjd 11,5 cm ø 4 cm.
10st - 100st 5:60 

7257	 PET-flaska	100	ml	brun
Höjd 11,5 cm ø 4 cm.
10st - 100st 6:45 

	
7493	 PET-flaska	100	ml	frostad
Höjd 11,5 cm ø 4 cm.
10st - 100st 9:50  

7261	 PET-flaska	250	ml	klar
Höjd 15,7 cm ø 5 cm.
10st - 50st 9:60 

7265	 PET-flaska	250	ml	brun
Höjd 15,7 cm ø 5 cm.
10st - 50st 10:85  

7492	 PET-flaska	250	ml	frostad
15,7 cm ø 5 cm.
10st - 50st 12:50  

	
7221	 PET-flaska	500	ml	brun
6,5 cm.
5st - 30st 10:20 

7226	 PET-flaska	500	ml	vit
Höjd 17,5 cm ø 7,5 cm. Beställ kapsyl separat.
Följande kapsyler passar 7256, 7496, 7360.
5st - 30st 9:75

7491	 PET-flaska	1	liter	vit
Höjd 23 cm ø 8,5 cm. Beställ kapsyl separat.
5st - 30st 12:60  

7234	 PET-flaska	1liter	brun
Höjd 23 cm ø 8,5 cm. Beställ kapsyl separat.
5st - 30st 12:50 Prissänkt!  
	 	

Det finns många kombinations-
möjligheter vad det gäller olika 
kapsyler och flaskor!

Våra snäppkapsyler är praktiska!

Obs! Beställ kapsyl separat - se nedan

7401

7409	 Kapsyl,	vit,	slät	med	insats
Passar art. nr. 7261, 7265, 7492, 7262 (250 ml 
PET) samt 7221 (500 ml PET). Höjd 3 cm.
5st - 100st  3:-
 

7345	 Kapsyl,	svart,	slät	med	
insats
Passar art. nr. 7261, 7265, 7492, 7262 (250 ml 
PET) samt 7221 (500 ml PET). Höjd 3 cm.
5st - 100st 2:80

7497	 Kapsyl,	lila	och	slät	med	
insats
Passar art. nr. 7261, 7265, 7492, 7262 (250 ml 
PET) samt 7221 (500 ml PET)  Höjd 3 cm.
5st - 100st 1:40

7408	 Kapsyl,	vit,	slät	med	insats
Passar art.nr. 7218, 7257, 7219, 7493 (100 ml 
PET)Höjd 2,7 cm
5st - 100st 2:80

7347	 Kapsyl,	svart,	slät	med	
insats
Passar art. nr. 7218, 7257, 7219, 7493  (100 ml 
PET)Höjd 2,7 cm
5st - 100st 2:90

7453	 Kapsyl,	disktop	vit
Passar art. nr.  7265, 7492, , 7262, 7261 (250ml 
PET) samt 7221 (500 ml PET). Höjd: 4 cm.
5st - 100st 2:80

7451	 Kapsyl,	disktop	svart
Passar art. nr. 7261 och 7265, 7492, 7262 
(250ml PET) samt 7221 (500 ml PET). Höjd: 
4 cm.
5st - 100st 2:80

7452	 Kapsyl,	disktop	vit
Passar art. 7218, 7257, 7219, 7493 (100 mlPET)
Höjd: 3,5 cm.
5st - 100st 2:80

7450	 Kapsyl,	disktop	svart
Passar art.  7218, 7257, 7219, 7493 (100 mlPET)
Höjd: 3,5 cm.
5st - 100st 2:80

7488	 Aluminiumkapsyl	liten
Passar art.  7218, 7257, 7219, 7493 (100mlPET)
Höjd: 1,6 cm.
5st - 100st 3:10

7484	 Aluminiumkapsyl	stor
Passar art. nr. 7261 och 7265, 7492 , 7262 
(250ml PET) samt 7221 (500 ml PET). Höjd: 
1,6 cm.
5st - 100st 3:10

7314	Kapsyl	snäpp,	vit	till	250/500	
ml	PET
Passar till art. 7261, 7265, 7492, 7221, 7262 
Höjd 3cm  5st - 100st 2:80
 

7315	Kapsyl,	snäpp,	svart	till	
250/500	ml	PET
Passar till art. 7265, 7492, 7221, 7262, 7261. 
Höjd 3cm
5st - 100st 2:80
 

7316	Kapsyl	snäpp,	vit	
Passar till 100 ml PET art.nr 7218, 7257, 7219, 
7493. Höjd 2,5 cm. 
5st - 100st 2:80
 

7317	Kapsyl	snäpp,	svart	
Passar till 100 ml PET art.nr 7218, 7257, 7219, 
7493. Höjd 2,5 cm. 
5st - 100st 2:80

7255	Pumpinsats	250ml,	500ml	Vit
Inklusive rör som klipps lite snett efter flaskans 
storlek. Passar PET-flaskor art. nr. 7221, 7261, 
7265, 7262 samt 7492.
Höjd 8 cm (rör 18 cm).  10st - 100st 8:-

7254	Pumpinsats	250ml	Frostad
Inklusive rör som klipps lite snett efter flaskans 
storlek. Passar PET-flaskor art. nr. 7221, 7261, 
7265, 7262 samt 7492.
Höjd 8 cm (rör 18 cm).  10st - 100st 8:-

7307	Pumpinsats	250ml	Svart
Inklusive rör som klipps lite snett efter flaskans 
storlek. Passar PET-flaskor art. nr. 7221, 7261, 
7265, 7262 samt 7492.
Höjd 8 cm (rör 18 cm).  10st - 100st 8:-

7308	 Pumpinsats	100	ml
Passar PET-flaskor art. nr. 7219, 7218, 7493 och 
7257.  Höjd 5 cm (rör 10 cm).
10st - 100st 6:80

7295	 Sprayinsats	100	ml
Passar PET-flaskor art. nr. 7219, 7218, 7493 och 
7257. Höjd 5 cm (rör 10 cm).
10st - 100st 9:50

7360	 Kapsyl,	vit,	1	liter
Kapsyl som passar 500 ml samt 1 liters PET-flas-
korna, 7491, 7234, 7226.                
5st - 100st 3:75 

7496	 Kapsyl,	lila	500	ml,	1	liter
Kapsyl som passar 500 ml samt 1 liters 
PET-flaskorna, 7491, 7234, 7226.                  
5st - 100st 1:40

7311	 Pump	5	liters-dunk
Pump som passar till de 5-litersdunkar som säljs i 
katalogen med flytande produkter (vegetabiliska 
oljor, massageoljor, tensider mm).                                          
1st 55:-

7256	 Pumpinsats	500ml,	1	liter
Pump som passar 7491, 7226 samt 7234
1 st 11:50 10st - 100 st 10:- Prissänkt

7255

OBS kapsyl 
ingår ej!

Airless S - samma serie

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

7307

7226
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Plastburkar

7252	 Cremeburk	100	ml
Rund, i vit plast med lock och liner.  
Höjd 5,4 cm ø 6,8 cm.
5st - 100st 17:20

7208	 Cremeburk	50	ml
Rund, i vit plast med lock och liner.  
Höjd 4,8 cm ø 5,8 cm.
5st - 100st 14:10

7251	 Cremeburk	30	ml
Rund, i vit plast med lock och liner.  
Höjd 3,7 cm ø 4,6 cm.
5st - 100st 12:90

7222	 Cremeburk	15	ml
Rund, i vit plast med lock och liner.  
Höjd 3,3 cm ø 4 cm.
5st - 100st 11:60

8900	 Cremeburk	5	ml
Rund, enkel i vit plast, för prover. 
Höjd 2,2 cm ø 2,7 cm.
5st - 100st 4:60

7443			Cremeburk	frostad	100	ml
Rund, i frostad plast med lock och liner.  
Höjd 4 cm ø 8,5 cm.
5st - 50st 17:20 

7442			Cremeburk	frostad	50	ml
Rund, i frostad plast med lock och liner.  
Höjd 3,5 cm ø 6,5 cm.
5st - 50st 15:65

8930	 	Burk	i	transperant	plast	
med	lock	30	ml

7442

8930
744372227251

7208
7252

8900

8904	 PET-plastburk	med	”syltlock”	
350	ml
Snygg burk för din hemgjorda kosmetik - t ex kropps-
skrubb och badsalt. (Obs! tom burk utan innehåll). 
Höjd 10,5 cm ø 9,5 cm.
1st 37:- 10st 33:-

7266	 Läppcerathylsor	4,5	ml		
	 semitransparenta
Höjd 6,8 cm ø 1,5 cm.
20st - 100st 6:45  

7203	 Läppcerathylsor	4,5	ml
Höjd 6,8 cm ø 1,5 cm.
20st - 100 st 8:-  

7204	 Cerathylsor	17	ml
Höjd 8,1 cm ø 2,5 cm.
10st - 100st 10:90 

Cerathylsor

Lämpad till smink, puder, kräm mm 
5st - 50st 14:60 

8932		 Siktinsats	
Siktinsats till ovanstående burk vilket gör den 
utmärkt till  löst puder, lösa ögonskuggor och 
mineralsmink. 
5st - 50st 3:10  

7467						Glasflaska	med	pump	
30	ml
Glasflaska med pumpinsats och plastlock. 
Storlek: Höjd 11 cm ø 3,5 cm.
5st 20:- 50st 18:30

7465						Glasflaska	med	pump	
50	ml

Glasflaska med pumpinsats och plastlock. 
Storlek: Höjd 12 cm ø 4 cm.
5st 20:- 50st 18:30

7462							Glasflaska	med	frostad	
pump.	30	ml.
OBS Tillfälligt parti. 
5 st 20:-  50 st 18:30

7268	 Roll-on	flaska	10	ml
Används bl a till läppglans, parfym och 
ögongelé. Höjd 8,6 cm ø 2 cm.
5st -100st 10,90 

7269	 Glasflaska	18	ml
Rund glasflaska till egna aromablandning-
ar, ansiktsoljor med mera. Beställ kapsyl 
separat - 7430 eller 7270. Höjd 5,2 cm ø 
3,2 cm.
5st - 50st 8:-

7430	 Kapsyl	guld
Kapsyl till 7269. Höjd 2,7 cm ø 1,5 cm.
5st - 50st 5:60   

7270	 Kapsyl	vit
Kapsyl till 7269. Höjd 2,7 cm ø 1,5 cm.
5st - 50st 3:70   

Glasflaskor

Glasflaskor med pump

7268

7266 7203 7204

7269

7270

7467
7465

7430

Obs! Styckpriser
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7353

7207

7282

Till bodybutter 
och peeling

7456	 PET-burk	200	ml,	låg
Klar PET-burk. Passar till badsalt, peeling och 
kroppscrèmer. Den stora öppningen underlät-
tar att ta ut innehållet med handen. Höjd 4 cm ø 
10 cm. Beställ lock separat.
5st  - 50st 8:80 

7483	 PET-burk	400	ml
Klar PET-burk med vitt lock. Bra till badsalt, 
peeling o s v. Höjd 7 cm ø 10 cm. Beställ lock 
separat.
5st  - 50st 9:50 

7485	 PET-burk	600	ml
Klar PET-burk med vitt lock. Bra till badsalt, pe-
eling o s v. Höjd 10 cm ø 10 cm. Beställ lock 
separat.
5st  - 50st 10:90  

7458	 Lock		vitt	till	pet	burk
Passar 7485,7483,7456
5st  - 50st 5:60

PET- och plastburkar

7456

Obs! Styckpriser
7309

7486

7253
7213

7237

Obs! Lock ingår ej, 
beställs separat

7282	 Glasburk	15	ml	klar
Liten, klar glasburk med svart lock till salv-
or, läppsalvor  o s v. Höjd 3,5 cm  ø 4 cm.
10st - 50st 11:60
  

7253							Glasburk	50	ml	blå
Med svart lock. Höjd 4,5 cm ø 5,5 cm.
10st - 76st 15:10
 

7406	 Extra	lock	till	7253
Vid återanvändning. 
10st - 76st 4:80
 

7213	 Glasburk	25	ml	brun
Höjd 4 cm ø 4,2 cm. Beställ lock separat!
10st - 70st 7:25

7309	 Glasburk	10	ml	klar
Liten klar glasburk med svart lock till salvor 
läppbalm mm.
5st - 50st 13,50                    

7396	 Svart	lock	till	7213
10st - 70st 4:60
 

7395	 Vitt	lock	till	7213	
10st - 70st 4:60

7207	 Glasburk	60	ml	brun
Beställ lock separat, 7353 eller 7486. 
Höjd 5,5 cm ø 5,1 cm.
10st - 72st 6:50

7216	 Glasburk	60	ml	klar
Beställ lock separat, 7353 eller 7486. 
Höjd 5,5 cm ø 5,1 cm.
10st - 72st 6:50
 

7353	 Svart	lock	till	7207
Svart lock till glasburk 7207.
10st - 72st 3:60

7352	 Vitt	lock	till	7207
Svart lock till glasburk 7207.
10st - 72st 4:60 

7486	 Aluminiumlock	till	7207
Snyggt metallock till glasburk 7207.
10st - 72st 4:60
 

7237	 Glasburk	100	ml	brun
Med svart lock. Höjd 6,5 cm ø 6 cm.
5st - 50st 14:10 

Glasburkar

7489	 Aluminium	lock
Passar 7485, 7483, 7456
5st  - 50st 8:80 

7271	Plastburk	115	ml
Enkel, klar och konad plastburk med klart trycklock 
som är förseglat. Höjd 5,2 cm omkrets 6,5 cm
Lock ingår. OBS bild finns inte.
10st - 50st 6:50 Prissänkt!

7273	Plastburk	280ml
Enkel, klar och konad plastburk med klart trycklock 
som är förseglat. Höjd 5,2 cm, omkrets 9 cm
Lock ingår. OBS bild finns inte.
10st - 50st 7:25 Prissänkt!

7285	Plastburk	520	ml	
Enkel, klar och konad plastburk med klart trycklock 
som är förseglat. Höjd 11,5 cm, omkrets 9 cm
Lock ingår. 
10st - 50st 9:50 Prissänkt!

7258

7200

7212

7205
7209

7210

7211
Obs! Beställ kapsyl separat - se ovan.

7232, 7233 7259, 7260
7411

7229 72287230

7419

7267

7431

7483

7489

7258	 Glasflaska	10	ml	blå
Höjd 6 cm ø 2,5 cm.
10st - 50st 7:25
 

7200	 Glasflaska	50	ml	blå
Höjd 10,3 cm ø 3,5 cm.
10st - 90st 10:90
 

7212	 Glasflaska	100	ml	blå
Höjd 11,6 cm ø 4,5 cm.
10st - 50st 11:60

7205	 Glasflaska	5	ml	brun
Höjd 5,2 cm ø 2 cm.
10st - 50st 3:30

7244	 Glasflaska	100ml	med	
brytkapsyl
5st - 68st 10:30

7209	 Glasflaska	10	ml	brun
Höjd 6 cm ø 2,5 cm.
10st - 50st 3:30

7210	 Glasflaska	30	ml	brun
Höjd 8,1 cm ø 3,3 cm.
10st - 50st 4:60

7211	 Glasflaska	100	ml	brun
Höjd 11 cm ø 4,7 cm.
10st - 68st 6:50

7232	 Kapsyl	vit	räfflad
Med brytring och droppinsats med litet hål 
(för eteriska oljor). Höjd 2 cm.
10st - 100st 2:90
 

7487

7241
7242

7233	 Kapsyl	vit	räfflad	
Med brytring och droppinsats med större hål 
(för vegetabiliska oljor). Höjd 2 cm.
10st - 100st 2:90

7259	 Kapsyl	svart	räfflad
Med brytring och droppinsats med litet hål 
(för eteriska oljor). Höjd 2 cm.
10st - 100st 2:90

7260	 Kapsyl	svart	räfflad
Med brytring och droppinsats med större hål 
(för vegetabiliska oljor). Höjd 2 cm.
10st - 100st 2:90
 

7411	 Kapsyl	svart	räfflad	
Utan droppinsats. Höjd 1,3 cm.
10st - 50st 2:50

7417	 Kapsyl,	lila
Tunn insats
10st - 100st 1:40

7418	 Kapsyl,	
lila,	barnsäker
Tunn insats

10st - 100st 1:40

7419	 Kapsyl,	lila	
Tjockinsats
10st - 100st 1:40

7487	 Aluminiumkapsyl	
Utan droppinsats. Höjd 1,4 cm.
10st - 100st 2:35

7230	 Pipett	för	100	ml
Passar art. nr. 7211 och 7212. Höjd 12,3 cm.
5st - 100st 8:80

7229	 Pipett	för	30	ml
Passar art. nr. 7210. Höjd 9,5 cm.
5st - 100st 8:80

7228	 Pipett	för	10	ml
Passar art. nr. 7209 och 7258. Höjd 7,9 cm.
5st - 100st 8:80

7241	 Pumpinsats	18	mm
Passar art. nr. 7205, 7209, 7210, 7211, 
7258, 7200 och 7212. Höjd 6 cm (rör 9 cm).
10st - 100st 7:25

7242	 Sprayin-
sats	18	mm
Passar art. nr. 7205, 7209, 
7210, 7211, 7258, 7200 

och 7212. Höjd 6 cm (rör 9 cm).
10st - 100st 7:25

7431		 Kapsyl	Räfflad	silver
10st - 100st 1:80 Tunn insats

7417 7418 7431

7241/7242 Nu med 
bättre passning på 

glasflaskorna!
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Förpackningar

FÖRPACKNINGAR
Förpackningar är viktiga för att kunna skydda och förvara mat, 
kemikalier, kosmetik. Vårt sätt att leva på har gjort oss mer och 
mer beroende av förpackningar som fungerar optimalt i förhål-
lande till innehållet. 
Många olika material kan användas, men gäller det kosmetik/
hudvårdsprodukter är det främst plast som dominerar och sedan 
glas och aluminium. Förutom att kunna förvara produkter är 
det också viktigt att förpackningar inte innehåller ämnen som 
är giftiga och farliga för människan och naturen! Dessutom ska 
förpackningarna efter användning inte hamna i naturen utan de 
ska kunna återanvändas i så stor utsträckning som möjligt.
Förpackningsindustrin regleras genom flera olika EU-förord-
ningar och direktiv. De viktigaste är följande:

•  FÖRORDNING (EG) 1935/2004 – Ramförordning om mate-
rial och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
•  FÖRORDNING (EG) 2023/2006 – om god tillverknings 
sed när det gäller material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel.
•FÖRORDNING (EG) 10/2011 – om material och produkter av 
plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
• FÖRORDNING (EG) nr 1223/2009 (KOSMETIKFÖRORD-
NINGEN) – om kosmetiska produkter.

Inga förpackningar som vi säljer och använder får innehålla 
följande:
• Ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa 
eller för miljön upptagna på den s.k. “Kandidatförteckningen” 
SVHC (Substances of Very High Concern) av den europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA, enligt bilaga XV till REACH.
•	Ämnen av animaliskt ursprung (BSE/TSE).
• Nanopartiklar.
• Lågmolekylära ftalater (klassificerade som reproduktionstox-
iska).
• Bisfenol A (BPA).
• Plastsorten PVC.

Tillverkning av plast
Vid tillverkning av plast används huvudsakligen råolja och 
naturgas. Från råolja får vi också bensin, diesel, eldningsolja, mi-
neralolja m.m. Både olja och naturgas är fossila bränslen, d.v.s. 
de har bildats från organiskt material, som under högt tryck och 
temperatur lagrats in i berggrunden och ombildats till kolväten 
under mycket lång tid. Omkring fyra procent av världsproduk-
tionen av råolja går till plastframställning. Råolja och naturgas är 
icke förnyelsebara råvaror. 
Plastbranschen arbetar med att ta fram plaster tillverkade av 
förnyelsebara råvaror (t.ex. cellulosa, stärkelse, ricinolja) s.k. 
biobaserad plast/bioplast. Dessa plaster kan brytas ner naturligt 
genom kompostering.

Kol och väte är de två grundämnen som bygger upp de flesta 
plaster. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer (en 
lång kedja av många små identiska molekyler, s.k. monomerer). 
Genom att variera vilka tillsatser som används och vilken typ 
av monomerer och polymerkedjans längd kan man få fram en 
mängd olika typer av plast. 

Råmaterialet till förpackningarna tillverkas av vissa företag och 
sen tas själva förpackningstillverkningen över av andra som 
utifrån olika plastråvaror gör de färdiga förpackningarna – och 
de färdiga förpackningarna kan bestå av flera olika typer av plast 
(och andra ämnen i t.ex. kapsyler).

OLIKA typer av plast:
PET (eller PETE) är en förkortning för polyetentereftalat och är 
en termoplastisk polyester. Materialet är lätt och starkt, gastätt 
och relativt aromtätt. PET används huvudsakligen i returflaskor 
och livsmedelsförpackningar för flytande livsmedel, men även 
i grönsakstråg, ugnståliga förpackningar och i tygmaterialet 
polyester. PET anses vara icke-giftigt och säkert material för för-
varing av livsmedel. PET är ett kostnadseffektivt och miljövän-
ligt förpackningsalternativ.

Återvinningssymbol:  

PE är en förkortning för polyeten (= polyetylen) som är en 
termoplast, en s.k. polyolefin. Materialet är lätt och har hög 
hållfasthet och kemikalieresistens. PE har god fukttäthet men 
släpper lätt igenom aromer och gaser. Beroende på densitet så 
får PE olika egenskaper. PELD/LDPE (Low Density) är mjuk och 
seg och PEHD/HDPE (High Density) är lite hårdare. Polyeten är 
den mest använda hushållsplasten idag, den används i plastpåsar, 
plastfilm, och i mjuka burkar och hinkar. PE har inga kända 
hälso- och miljörisker. PE kan sopsorteras som hård plastför-
packning.

Återvinningssymbol:   

PP är en förkortning för polypropen (kallades förr poly-
propylen) som är en termoplast, en s.k. polyolefin. Materialet 
är lätt och har hög hållfasthet, dock kan det bli sprött vid -10 
till -20 °C och det bryts ner av UV-strålning. PP tål temperatu-
rer mellan -40 °C och +120 °C och kan därför maskindiskas i 
överkorgen. PP finns i många livsmedelsförpackningar (allt från 
sugrör till ketchupflaskor) och förpackningar som ska värmas i 
mikrovågsugn. PP anses ha låg miljöbelastning, PP kan sopsor-
teras som hård plastförpackning.

Återvinningssymbol:  

UF är en förkortning för urea-formaldehydpolymer, den kallas 
även för ureaplast/karbamidplast och tillhör gruppen härdplas-
ter. Materialet är hårt, reptåligt och har god kemisk resistens 
mot f.a. fetter och organiska lösningsmedel. Huvudparten av 
ingredienserna i UF består av förnyelsebara råvaror. 

EPE är en förkortning för Expanderad PolyEten. Det är en sorts 
skumplast eller cellplast som tillverkas av polyeten som utsätts 
för värme, tryck och jäsmedel (för uppskumning). EPE är lätt, 
böjbart, stötdämpande, vattentätt, kemikalietåligt. Återvinns 
som PE.

PvDC är en förkortning för polyvinylidenklorid och kallas även 
för Saran. Den är en sorts termoplast som har mycket goda 
barriäregenskaper mot vatten, syre, doft/smak och överlägsen 
resistens mot syror, baser, fetter, oljor och organiska lösnings-
medel. Tål dock ej att värmas över 125 °C. PvDC har ett brett 
användningsområde, men används mest i förpackningar för mat 
och läkemedel.
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ANDRA material:
Glas tillverkas av naturliga råvaror som sand, soda och kalk. Det 
material som används i förpackningar är huvudsakligen sili-
katglas, även kallat sodaglas. Det framställs av kiseldioxid (från 
kvartssand), soda (natriumkarbonat) och kalksten (kalciumkar-
bonat). Tre fjärdedelar av silikatglaset är kiseldioxid. Tillsats av 
järn- eller kopparoxid ger grön färgton och tillsats av mang-
anoxid ger brun färgton. Innehållet av tungmetaller (såsom bly, 
kadmium, kvicksilver, krom) i nytillverkat glas regleras i EU’s 
lagstifting och får inte överskrida 100 ppm, och halten av arsenik 
får inte överskrida 0,1 ppm – dessa ämnen är bundna i glaset! 
Glas är ett stabilt material, det är ogenomträngligt för gaser och 
vätskor, det påverkar eller påverkas inte av innehållet i förpack-
ningen. Glas går att återvinna och blir till nya glasförpackningar, 
glasull eller mals ner och blandas i betong.  Endast glasflaskor 
och glasburkar kan lämnas till glasåtervinningen. 

Återvinningssymboler: 

GRÖNT GLAS   BRUNT GLAS   OFÄRGAT GLAS 

Aluminium är jordens vanligaste metall. Det ingår i ett flertal 
olika mineral och någon absolut fysisk resursbrist på grundäm-
net kan inte förekomma. Aluminium är mycket energikrävande 
att renframställa, dock ger låg vikt lägre bränsleåtgång vid 
transporter. Lämpligaste utgångsmaterialet för aluminiumfram-
ställning är naturligt förekommande fyndigheter av relativt ren 
aluminiumhydroxid – bauxit. Aluminium har unika barriäre-
genskaper mot ljus, luft/syre, fukt, bakterier, smak/doftämnen. 
Kapsyler och lock av aluminium kan läggas i fack för metallför-
packningar vid källsortering av sopor. Aluminiumet sorteras ut 
och återvinns. 

ÖVRIG INFORMATION:
Om bisfenol A

Användning
Bisfenol A, vanligen förkortat BPA, är en av världens vanligaste 
plastkemikalier. Det används huvudsakligen i polykarbonatplas-
ter och i epoxilack. Polykarbonat är ofta genomskinlig och kan 
till exempel användas i nappflaskor, matlådor, CD/DVD-skivor 
och tandfyllningsmaterial. Epoxiplast kan användas i konserv-
burkar, vid ”relining” av vattenrör och i lim och ytskikt. Ett 
annat användningsområde för BPA är som färgframkallare i 
termopapper som används bland annat i kvitton, biljetter och 
kölappar.

Vad är det?
BPA (A=Aceton), kallas även för 4,4’-Isopropylidendifenol. 
Det framställs genom reaktion mellan fenol och aceton, två 
kemikalier som kan tillverkas antingen av antingen förnyelseba-
ra råvaror eller av olja/naturgas. BPA är ett godkänt ämne i plast 
enligt förordning (EG) nr 10/2011 som bland annat reglerar vad 
som får finnas i plast. Det finns ett gränsvärde som bestämmer 
för hur mycket av BPA som tillåts vandra över till livsmedlet. 
Omfattande studier har visat att bisfenol A är lätt nedbrytbart i 
miljön enligt OECD’s kriterier. 

Hur får vi i oss det?
De flesta får i sig större delen av bisfenol A via maten, framför 
allt från konserverad mat där det finns i plasten på insidan av 
burken. Även papper som används vid utskrifter, exempelvis 
kvitton.

Om ftalater

Användning
Omkring 90 procent av ftalaterna används som mjukgörare 
i plast. Ftalater tillsätts ofta PVC för att göra plasten mjuk, 
flexibel och lättarbetad. Detta gäller särskilt för produkter inom 
byggsektorn och bilindustrin men används även till möbler och 
konstläderprodukter. Exempel på andra användningsområden är 
i gummiprodukter, färg, lim och tätningsmedel. 

Vad är det?
Ftalater baseras på ämnet ftalsyra. De beskriv ofta som ett ämne, 
trots att det rör sig om en grupp av ämnen med olika egenska-
per och skilda användningsområden. Ftalaterna delas in i två 
undergrupper:

• Lågmolekylära ftalater är klassificerade som reproduktions-
toxiska och räknas därför som särskilt farliga ämnen enligt 
kemikalielagstiftningen, de tillhör SVHC (Substances of Very 
High Concern). De utgör idag 11 % av de ftalater som används i 
Europa, och användningen har minskat kraftigt under de senaste 
tio åren.
• Högmolekylära ftalater är registrerade i enlighet med EU:s 
kemikalielagstiftning REACH. De är inte reproduktionstoxiska 
och oklassificerade vad gäller hälso- och miljörisker. 

De mest använda ftalaterna i Europa, de högmolekylära, är inte 
hormonstörande ämnen. Studier som visar potentiellt hormon-
störande egenskaper för ftalater har fokuserat på lågmolekylära 
ftalater och deras nedbrytningsprodukter (metaboliter). 

Hur får vi i oss det?
Både människa och miljö exponeras för ftalater från många 
olika källor. Tänkbara sätt som vi får i oss ftalater kan vara ge-
nom födan, via luften och genom huden. Ftalater är vitt spridda 
i miljön, men endast i mycket låga nivåer eftersom de bryts 
ner relativt snabbt, fotokemiskt och biologiskt. De flesta högre 
organismer (t.ex. fisk) bryter snabbt ner ftalater utan synbar 
påverkan. Därför sker ingen ackumulering (biomagnifiering) i 
näringskedjan. 

Förbud mot ftalater
Efter augusti 2015 kommer de lågmolekylära ftalaterna inte att få 
tillverkas eller introduceras på EU-marknaden utan ett särskilt 
godkännande. De får idag inte användas i kosmetikaprodukter, 
leksaker eller barnartiklar. DEHP, di(etylhexyl)ftalat, är totalför-
bjuden i leksaker och barnvårdsartiklar. Den räknas som en av 
de tre farligaste ftalaterna tillsammans med DBP, dibutylftalat, 
och BBP, bensylbutylftalat. 
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Naturliga aromer 
och doftspridning

P g a lagstiftningen i Sverige får vi inte vara 
utförligare om de eteriska oljornas verk-
ningar än det vi skriver om respektive olja 
på kommande sidor. Vi hänvisar istället till 
litteratur om ämnet. 

Se sid 63.!

Eko
Eko V

O
T

V

Oljan är kontrollerad och godkänd i res-

pektive leverantörsland av de kontrollor-

gan som finns där. Detta gäller både oljor 

som är vild växande (märkta Eko V) och 

odlade (märkta Eko).

Odlad på ”vanligt” sätt. 

Odlad på traditionellt sätt utan konstgöd-

sel och kemikalier. Men ej ekocertifikat.  

Vildväxande

Eteriska	oljor	-	essensen	i	växter!
Eteriska oljor är lättflyktiga och aromatiska 
ämnen med lång tradition för naturlig an-
vändning till örtmedicin, parfym, rökelse, 
hudvård, friskvård, mat och aromaterapi. De 
tas fram på två olika sätt:
• Vatten/ångdestillering - den vanligaste 
framtagningsmetoden. Eteriska oljor från 
frön, rötter, ved, blad och blommor tas fram 
på detta sätt.
• Pressning - sker av skalen på olika citrus-
frukter. Det är enbart citrusoljor som tas fram 
genom pressning, men de kan också utvinnas 
genom destillering. 
Extraktion med lösningsmedel är ett sätt som 
vissa  oljor  tas  fram  på. Dessa kallar vi inte 
eteriska oljor, utan äkta aromämnen (absolu-
er, resinoider) eftersom de också innehåller 
ämnen som ej är flyktiga. De finns på s. 41. 
Mer information finns i vår broschyr om 
framställning av eteriska oljor art. nr. 7021.

manipulerade	oljor
Den bransch som har sålt eteriska oljor de senaste 
150 åren har efterhand anpassat sig till sina kunder: 
parfym-, kosmetika-, läkemedels- samt godis- och 
matindustrin. Branschen tar givetvis fram det som 
industrin vill ha. Exempel på detta kan vara laven-
delolja som luktar på samma sätt år efter år, peppar-
myntsolja med samma innehåll av mentol år efter 
år och doftämnen med likadana innehåll. Pris och 
standard har blivit det viktigaste. 
Detta gör att många av de eteriska oljor som säljs är 
manipulerade oljor blandade från olika växter el-
ler med syntetiska aromakemikalier. Dessa bland-
ningar är säkert bra för sitt ändamål - att enbart ha 
en behaglig doft och smak. Men om de säljs som 
äkta eteriska oljor från en viss botanisk växt och 
skall ha en terapeutisk effekt, skall man ha klart för 
sig att dessa manipulerade oljor inte har någon ef-
fekt alls eller har en helt annan effekt än den som 
beskrivs i litteraturen.

Rätt	botanisk	växt?
Under de 25 år som aromaterapin har vuxit fram 
har kravet på äkta eteriska oljor också vuxit. Inte 
enbart kravet på att den eteriska oljan skall vara 
äkta, utan också att den kommer från rätt botanisk 
växt och växtdel och för vissa oljor även krav på 
kemotyper. 

Att	tänka	på...
Eteriska oljor är små droppar med stora effekter. De 
är mycket koncentrerade, och för att få glädje av 
dem skall de användas på rätt sätt. Vid överdosering 
kan de vålla skador! De får inte komma i direkt 
kontakt med slemhinnor och givetvis inte heller 
ögon. Använd dem ej outspädda direkt på huden 
Eteriskaoljor bör förvaras mörkt och svalt samt oåt-
komligt för barn. 

Vi tycker att du skall sätta dig in i de eteriska 

oljornas användningsområden och eventuella ef-

fekter innan du använder dem - se den litteratur vi 

har att erbjuda på s. 63 (broschyrer om dosering av 

eteriska oljor art. nr. 7103 och 7130, broschyr om 

säkerhetsinformation art. nr. 7117).

Vissa eteriska oljor måste användas med extra för-

siktighet. Dessa är markerade med följande texter:
1. Används med försiktighet - sätt dig in i oljans 
fullständiga verkningar.
2. Fotosensibiliserande (påskyndar pigmentbild-
ning vid utvärtes bruk i solsken och kan ge ökad risk 
för brännskador om man har känslig hud).

Några oljor kan förändras i konsistensen (kris-

talliseras) om de blir avkylda. Detta är ett helt na-

turligt beteende hos oljorna, och är ett tecken på att 

de har rätt innehållsämnen - att de är äkta. De åter-

får sin flytande konsistens vid 20-25°C. Till dessa 

oljor hör anisolja som kristalliseras vid 18°C, rose 

otto-olja vid 16°C samt japanmyntsolja vid 5-10°C.

Växtsätt
Förklaring till de bokstavsförkortningar som finns 
under varje olja på de följande sidorna (bokstäver-
na visar under vilka förhållanden som växterna har 
vuxit):

 

Med följande exempel vill vi visa varför dessa re-
dovisningskrav är viktiga. Inom lavandulafamiljen 
finns det tre arter av lavendelolja (och många unde-

rarter). Lavandinolja är den billigaste ”lavendelol-

jan”, och den mest aktiverande. Äkta lavendelolja 
är dyrare och verkar avslappnande. Stora mängder 
av den billigaste lavendeloljan som säljs är anting-
en syntetisk, eller så är det lavandinolja som säljs 

som äkta lavendelolja. Citronmelissolja är en av 
de dyraste eteriska oljor som produceras. 100-150 
kg tas fram varje år på världsbasis. Trots dessa små 
mängder säljs tonvis av så kallad citronmelissolja 
till ett pris av 25-50 SKR för 10 ml. Oftast är den 
oljan helt syntetisk, eller så är det en blandning av 
citrongräs- och litsea cubeba olja (vilka är bra ol-
jor, men de har helt andra terapeutiska effekter än 

citronmelissoljan).  Äkta kanelolja från barken av 
cinnamomum verum är en halvdyr olja: 10 ml skall 
ha ett pris i nivå med carrotolja, vilket den ofta inte 
har. Då är det antingen fråga om en syntetisk olja, 
kanelblads- eller kassiakanelolja - de sistnämnda 
är billigare oljor med andra terapeutiska effekter. 

Det krävs väldigt mycket kunskap i kemi/bota-

nik för att kunna köpa in och handla med eteriska 

oljor. Vi vill gärna vara med att höja kunskapsni-

vån och redovisar gärna hur vi jobbar. Läs mer om 

Crearomes kriterier för inköp av eteriska oljor i vår 

gratisbroschyr art. nr. 7129 ”Crearomes policy om 

eteriska oljor och råvaror till hud- och hårvårdspro-

dukter”. Vi jobbar helhjärtat på att ta fram svensk lit-
teratur om eteriska oljor för att höja kunskapsnivån 
och för att du själv skall kunna göra bedömningar 
(se litteratur s. 63).

Fraktionerade	oljor
Följande oljor är inte ”hela” och obehandlade ete-
riska oljor utan har blivit ändrade/fraktionerade på 
följande sätt:
• art. nr. 1048 Kamfer vit är en av tre fraktioner av 
kamferolja; den enda som är OK att använda på 
människor.
• art. nr. 1112, 1115, 1114 Ylang ylang II, III, extra 
är olika fraktioner av destilleringen. Ylang ylang 
complete är däremot en ”hel” olja.
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Vi informerar

DE ETERISKA OLJORNAS NOTER

Toppnot - fräscha, lätta och flyktiga oljor

Hjärtnot - ger fyllighet och karaktär 

till doftblandningarBasnot - ger tyngd åt och binder sam-

man doftblandningar

mer	om	lagstiftning...
Alla våra eteriska oljor är märkta enligt gällande kemikalielagstiftning i EU. Vi är ett av få företag i Skandina-
vien som ännu följer denna lagstiftning. Våra säkerhetsdatablad finns även hos Giftinformationscentralen.  
Detta betyder inte att våra oljor på något sätt skulle vara farligare än andra eteriska oljor på marknaden. Det 
viktigaste gällande säkerhet om eteriska oljor, är att inte råka få i sig olja i större mängder (från 5 ml och uppåt) 
på en gång. Dessutom bör man undvika hudkontakt med ren eterisk olja. Vår policy säger självklart att vi skall 
följa gällande lagstiftning i Sverige.

För att du skall veta precis vad du köper, uppger vi följande information om våra eteriska oljor. 
Dessa uppgifter finns även med på flaskornas etiketter.

• Svenskt namn - i ett fåtal exempel används det svenska namn som är allmänt accepterat inom aromaterapi- 
och eteriska oljebranschen även om det ej är helt korrekt, t ex geranium i stället för rosengeranium, vinter-
gröna istället för tuvvaktelbär och ylang istället för ilang. För vissa oljor har vi tagit med de lokala namn som 
används, t ex gällande eukalyptus- och lavendelsorterna.

• Vetenskapligt namn - vilket ofta är det viktigaste att gå efter. Var uppmärksam på att de vetenskapliga nam-
nen inte utgör ett enhetligt språk då det kan finnas synonymer på många vetenskapliga namn.  

• Ursprungsland - var växten/örten har vuxit. Oljan är ofta även destillerad där. 
(Hartser och frön kan vara destillerade i andra länder).

• Växtdel (på etikettens sida) - d v s den del  av växten som blivit destillerad.

• Batchnummer (på etikettens sida) - för  spårbarhet genom vår produktion 
till leverantör. Dessutom finns lagenliga varningstexter och  
varningssymboler för säker användning samt bäst-före-datum.

1002			Amyris	(västindisk	sandelträ)		
V. Avslappnande trädoft. Används i parfymer och som en bil-
lig ersättn. för sandelträdoft. OBS! Har ej samma terapeutiska 
egenskap. som sandelträ. 
Amyris balsamifera  ved    Haiti
10ml 62:- 100ml 341:- 

1003			Anis	
O. Kan användas i livsmedel. Anv. med försiktighet, sätt dig in 
i oljans fullständiga verkningar. Innehåller anethole som kan 
vara hudirriterande. En olja med lakritsdoft som livar upp sin-
net.  Pimpinella anisum  frö   Spanien
10ml 64:- 30ml 153:- 100ml 358:- 

1001			Apelsin	Eko	
Kan anv. i livsmedel. En frisk och varm citrusdoft som verkar 
upplyftande på vårt sinne - fin att anv. vid mörka årstider. Kan 
anv. i hudvård vid fet /mogen hud. Citrus sinensis   skal    Italien
10ml 44:- 30ml 95:- 100ml 200:- 

1005		Backtimjan	
V. Örtig och stark doft. En mildare timjansort som verkar anti-
septisk, renande och aktiverande. 
Thymus serpyllum ört Österrike
10ml 72:- 

1012			Basilika	söt	linaloltyp	Eko	
T. Kan anv. i livsmedel. Örtig och uppfriskande doft. Mentalt 
upplivande och harmoniserande doft som gör sig bäst i små 
mängder. Bra för koncentrationen. Obs! Innehåller mindre än 
5% karvakrol.  Ocimum basilicum blad  Nepal
5ml 47:-    10ml 64:-    30ml 153:-   100ml 358:- 

1010			Bergamott	bergaptenfri	
O. Bergaptenfri - ej fotosensibiliserande. Kan användas i livs-
medel. (Läs mer under art. nr. 1007).
Citrus bergamia skal    Italien
5ml 48:-   10ml 82:-   30ml 201:-   100ml 484:- 

1007			Bergamott	Eko	
EcoCert, Frankrike. Kan användas i livsmedel. 
Citrus au rantium Bergamia talien
5ml 47:-   10ml 78:-   30ml 191:-   100ml 460:-

1017			Carrot	(morotsfrö)	
O. Örtig, söt och torr doft. Passar mogen hud. Avslappnande.
Daucus carota frö    
Ungern/Indien
5ml 54:- 10ml 96:-

1008			Cederträ	atlas	Eko	V	
Söt trädoft. Har en avslappnande och fokuserande verkan. 
Klassisk olja vid meditation. Passar fet hud.
Cedrus atlantica ved  Frankrike
10ml 56:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1144			Cederträ	atlas	
V. Läs mer under art. nr. 1008.
Cedrus atlantica ved  Marocko
10ml 46:- 30ml 108:- 100ml 230:-

1019	Cederträ	Blyertsen	Rödceder	
Doft som en nyvässad blyertspenna. Avslappnande på sinnet. 
Bra vid fet hud och acne. kan anv. som malmedel!
Juniperus virginiana ved USA
10 ml 50:- 30 ml 120:- 100 ml 250:-

1022			Citron	Eko	
Fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Frisk och syrlig ci-
trusdoft. Bra i aromalampan när man behöver rena sina tankar 
och få klarhet. Passar fet och oren hud. 
Citrus limonum  skal   Italien
10ml 55:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1024			Citron-Eukalyptus	
V. Frisk, citrusaktig eukalyptusolja som verkar luftrenande och 
uppfriskande. Kan användas i insektsavvisande produkter.
Eucalyptus Citriodora blad Australien
10ml 42:- 30ml 95:- 100ml 200:-

1161			Citron-Tea	tree	
V. Frisk och syrlig doft med fin rosig underton. Upplyftande 
på sinnet, fin i aromalampan. Bör ej anv. outspädd på huden 
såsom tea tree. Kan vara hudirriterande på känsliga hudtyper. 
Dosera lågt.
Leptosperum petersonii blad   Australien
5ml 46:-  10ml 75:-   30ml 182:-   100ml 436:-

1023			Citronellagräs	
T. Kraftig citrusdoft. Passar fet hud. Kan vara hudirriterande. 
Kan anv. i insektsavvisande prod.
Cymbopogon winterianus gräs  Kina/Indonesien
10ml 45:- 30ml 99:- 100ml 220:-

1013			Citronellagräs	Eko	
T. Kraftig citrusdoft. Passar fet hud. Kan vara hudirriterande. 
Kan anv. i insektsavvisande prod.
Cymbopogon winterianus gräs    Vietnam
10ml 50:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1021			Citrongräs	Eko		
T. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans 
fullständiga verkningar. Stark och frisk citrusdoft. 
Mentalt energigivande. Passar fet och oren hud. Sparsam do-
sering, doften kan lätt ta överhanden. Kan vara hudirriterande.
Cymbopogon flexuosus gräs  Nepal
10ml 48:- 30ml 115:- 100ml 240:-

1151			Citrongräs	Eko	
Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga verk-
ningar. (Läs mer under art. 1021). 
Cymbopogon citratus gräs   Sri Lanka/Indien
10ml 56:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1025			Citronmeliss	Eko		
Kraftigt örtaktig citrusdoft. Verkar lugnande. En olja som är en 
riktig fröjd för hjärtat!
Melissa officinalis blad Frankrike
1ml 165:- 5ml 700:-

1015			Citronmynta	
O. Frisk citrus- och myntadoft. Härlig att använda i städvattnet 
och i rumsspray eller aromalampa. Upplyftande på sinnet.
Menta citrata blad   USA
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1027			Cypress	
O. Torr grön barrdoft. Mentalt stärkande doft. Balanserar söta 
doftblandningar. Passar fet och oren hud.
Cupressus sempervirens barr Spanien
10ml 56:- 30ml 134:- 100ml 296:-

1014			Davana	             
En god kraftfull doft av aprikos.
Artemisia pallens
5 ml 52:-  10 ml 90:-   30ml 221:-    100ml 588:-

1028	Elemi	
Balsamisk doft med lite citrusunderton. Passar fint till herrpro-
dukter, mogen och oren hud. Avslappnande. 
Canarium commune oil
10 ml 58:-   30 ml 134:-     100 ml 296:-

1034			Enbarr	
V. Samma effekter som artikel 1032. Har dock något starkare 
enbärsdoft.
Juniperus communis barr Österrike
10 ml 62:- 100 ml 344:- 

1032			Enbär	
V. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Stram doft av skog. Renande på sinnet. Passar för 
fet och oren hud. Bra i muskelmassage. 
Juniperus communis bär Indien
10ml 72:- 30ml 164:- 100ml 394:-

1152			Enbär	Eko	  
V. Se 1032 Juniperus communis bär Österrike
5 ml 56:-  10ml 99:-    30ml 244:-      100ml 588:-

Barnsäker kapsyl

Droppinsats
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1146			Enbär	extra		
V. En mer kraftfull olja än 1032 i doft och verkan. Den har en 
mer ”hel” doft. (Läs i övrigt under art. nr. 1032).
Juniperus communis bär  Österrike
5ml 54:-  10ml 94:-    30ml 234:-   100ml 564:-

1140			Eukalyptus	Australiana	
V. Kan användas i livsmedel. Frisk, lite blommig eukalyptus-
doft. Luftrenande och uppfriskande. Bra i muskelmassage. Lite 
mildare än art 1035.
Eucalyptus radiata blad   Australien
10ml 46:- 30ml 108:- 100ml 230:-

1031			Eukalyptus	Australiana	Eko	
V. Lite mildare än art. nr 1035. Läs mer under art.nr 1140. 
Eucalyptus radiata blad   Australien
10ml 54:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1033			Eukalyptus	Eko	
Kontrollorgan: Ecocert/Soil Association. Läs mer under 1140.
Eucalyptus globulus blad    Zimbabwe/Portugal
10ml 52:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1035			Eukalyptus	Blue	mallee	
V. Kan används i livsmedel. Frisk och distinkt doft. Luftrenande 
och uppfriskande. Bra i muskelmassage och liniment.
Eucalyptus polybractea blad   Australien
10ml 42:- 30ml 95:- 100ml 200:-

1065			Eukalyptus	Gully	gum	
T. Speciell och frisk doft. Mildaste av eukalyptussorterna. Re-
kommenderas till barn både för insmörjning av bröst och rygg 
samt i aromalampa i förkylningstider.
Eucalyptus smithii Blad  Australien
10ml 42:- 30ml 95:- 

1153			Eukalyptus	Staigeriana	
V. En eukalyptussort med härlig citrusdoft. Uppfriskande och 
harmoniserande. Eucalyptus staigeriana Blad   Australien
10ml 50:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1037			Fragonia	
V. Örtig, blommig, fruktig, kryddig doft dvs det
mesta av det goda! Anv. vid jetlag och vid oren hy mm. 
Agonis fragrans Oil blad     Australien
5ml 67:-   10ml 120:-   30ml 302:-   100ml 720:-

1030			Fransk	dragon	
O. Örtig doft med en aning lakritston. Kan användas i livsmed-
el och i aromaterapi. Uppfriskande doft. 
Artemisia dracunculus sativa  blad     Frankrike
5ml 62:- 10ml 110:- 

1036			Fänkål	söt	
O. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Kan användas i livsmedel. Lakritsdoft. Uppfriskan-
de. Kan vara hudirriterande. Bra i massageolja vid celluliter. 
Foeniculum vulgare frö     Egypten
10ml 54:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1038			Geranium	(rosengeranium)	
O. Kan anv. i livsmedel. En rosig och citrusdoftande olja. Verkar 
upplyftande på humöret. Bra kvinnoolja. Verkar talgbalanse-
rande på huden. Pelargonium graveolens Egypten
5 ml 45:-       10ml 74:- 30ml 182:- 100ml 436:-

1060			Geranium	Eko	(rosengeranium)	
O. Se art.nr 1038 ovan! Pelargonium graveolens Egypten
5ml 56:-   10ml 98:-   30ml 244:-   100ml 588:-

1026			Ginger	Lily	   
T. Ur roten utvinns en ”ingefärs” liknande eterisk olja. Med 
en frisk blommig, svag mynta och söt ingefärsdoft, kan den 
användas som en uppfriskande doft i många olika produkter. 
Oljan är upplyftande och är bra att ha med vid bilåkning (att 
lukta på). Är bra i massageoljor för användning efter ansträng-
ning/träning och den är också fin i sensuella produkter.
Hedychium Spicatom rot Indien 
10ml 68:-   30ml 172:-   100ml 406:-

1039			Gran	sibirisk	
V. Har en typisk skogsdoft av gran. Bra olja vid muskelmassage. 
Uppfriskande.  Abies sibirica barr    Ryssland
10ml 48:- 30ml 115- 100ml 240:-

1040			Grapefrukt		
O. Fotosensibiliserande. Kan användas i livsmedel. Härlig, 
sprudlande och fräsch citrusdoft. Bra olja vid celluliter samt 
vid fet och oren hud. Uppfriskande och upplyftande.
Citrus x paradisi skal   Australien
10ml 48:- 30ml 115:- 100ml 240:-

1158			Grapefrukt		Eko	
O. Fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Se 1040!
Citrus x paradisi skal   USA
5ml  42:-    10ml 70:-    30ml 172:-    100ml 406:-

1041			Grönmynta	(spearmint)	
O. Kan anv. i livsmedel. Tuggummi, tandkrämsdoft. Uppfris-
kande. Mildare än pepparmynta.
Mentha spicata blad   Kina
10ml 48:- 30ml 115:- 100ml 240:-

1173	Grönmynta	(spearmint)	Eko	
Se art.nr 1041 Indien   
10ml 54:-  30ml 129:- 100ml 286 :-   

1159	Gurkmejaolja	Eko	
En varmt kryddig ved- och kamfer/eucalyptusdoft som främst 
används i parfymer, doftblandningar, i hud och massageolja 
till mage och tarm.
Curcuma zedoaria rose Nepal
5 ml  42:-   10ml 66:-  30ml 159:- 100ml 376 :-   

1120			Helig	Basilika	(Tulsi)		   
V. En frisk indisk klassiker - en basilikadoft med inslag av mynta 
och kryddnejlika. Används i hud- och massageoljor vid dålig 
cirkulation och som hårolja i olika hårprodukter vid mjäll och 
fett hår. Ocinum Sanctum blad Indien
10ml 54:-        30ml 129: -    100ml 286:-

1167			Ho	linaloltyp	
V. Ros- och trädoft. Liknar rosenträ i doften, är harmoniserande 
och har liknande verkan som rosenträ men är lite mer stimule-
rande. Passar mogen hud och acne.
Cinnamomum camphora blad    Kina
10ml 54:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1138			Immortelle	(curryeternell)	
Mycket speciell örtig doft. Passar mogen hud och används vid 
blåmärken. Helichrysum italicum blom Italien
5ml 256:- 10ml 481:- 

1042			Ingefära	
O. Kan användas i livsmedel. Syrlig kryddig doft. Aktiveran-
de. Bra vid muskelmassage. Ger mod. Kan vara irriterande vid 
känslig hud. Zingiber officinale rot   Indien
10ml 68:- 30ml 159:- 100ml 376:-

1056			Ingefärsgräs	
En frisk citrusgräsdoft. En upplyftande god doft att använda i 
fasta tvålar, flytande tvålar och schampo.
Cymbopogon martii Stapf. Indien
10ml 52:-   30ml 125:-   100ml 270:-

1044			Isop	
Anv. med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga verkning-
ar. Örtig doft. Läs litteratur om oljan.   
Hyssopus officinalis ört Ungern
5ml 62:- 10ml 110:-

1174			Japanmynta	Eko		
T. Kan anv. i livsmedel. Isande pepparmyntsdoft. Uppfriskan-
de. Bra vid muskelmassage. Innehåller 60-70% mentol.
Mentha piparascens Blad  nepal/ Indien
10ml 50:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1046			Kajaputträd	
O. Rund eukalyptusdoft. Bra olja vid muskelmassage. Luftre-
nande.  Melaleuca leucadendra blad  Australien
10ml 48:- 30ml 115:- 100ml 240:-

1048			Kamferträd	vit	
V. En medicinsk torr trädoft. Bra i muskelmassage.
Cinnamomum camphora ved   Kina
10ml 38:- 30ml 89:- 100ml 171:-

1049			Kamomill	blå	
O. En varm blom- och örtaktig doft. Bra olja vid känslig och 
oren hud. Avslappnande.
Matricaria recutita blom      Storbritan-nien/Ungern/Egypten
5ml 175:- 10ml 336:- 30ml 877:-

1050			Kamomill	romersk	
T. En söt varm, äppelliknande doft. Bra olja vid torr, känslig hud 
och spända muskler. Avslappnande. 
Chamaemelum nobile blom    Storbritannien
5ml 135:-  10ml 239:-  30ml 525

1119			marockansk	”kamomillolja”
V. Kamferaktig varm örtdoft. Bra olja vid torr och känslig hud. 
Ormenis multicaulis blom  Marocko
5ml 96:-  10ml 180:-   30ml 453:-    100ml 1072:.

1052			Kanelblad	
T. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans verkningar. 
Varm och kryddig doft, verkar stärkande/värmande. Bra i mus-
kelmassage. Är hudirriterande i höga doser, 5% är max.
Cinnamomum verum blad    Sri Lanka/Indien
10ml 46:- 30ml 108:- 100ml 230:-

1051			Kanel	Ceylon	Eko	
Även kallad äkta kanelolja! Den har en kraftfull söt, varm, och 
kryddig kaneldoft. Används med försiktighet i produkter och 
max 0,5 % i t ex massageoljor. 
Cinnamomum Verum  bark Sri Lanka bark
5ml 80:-  10ml 150:-  30 ml 382:-  100 ml 865:-

1053			Kardemumma	
O. Kan anv. i livsmedel. En söt, varm och kryddig doft. Ger en 
känsla av trygghet. Fin i aromalampan tillsam. med apelsin vid 
juletid. Avslappnande. 
Elettaria cardamomum frö      Indien/Sri Lanka
5ml 65:- 10ml 115:-        30ml 286:-     100ml 690:-

1121			Kardemumma	Eko	
se 1053. Elettaria cardamomum frö      Indien
5ml 75:- 10ml 130:- 30ml 332:-  100ml 795:-

1118			Kassia	kanel	
V. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans verkningar. Ut-
vinns av barken som är starkare. Den är mer hud- och slemhin-
neirriterande än kanelblad. Bör ej användas på huden. 5% är 
max. Cinnamomum aromaticum bark       Kina
10ml 54:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1054			Koriander	
O. Kan användas i livsmedel. En söt, örtig, lite rosig speciell 
doft. Avslappnande och harmoniserande. 
Coriandrum sativum fruit Ryssland
10ml 70:- 30ml 172:- 100ml 406:-

1072			Koriander	blad	   
O.  En grön, fruktig och distinkt doft - helt olik den olja som 
tas ur korianderfröna. Kan användas i badprodukter, hud- och 
hårvårdsprodukter, aromablandningar och som en distinkt, 
personlig sensuell olja parfymer. Kan även passa perfekt i sport-
produkter för massage. Coriandrum sativum blad
10ml 70:- 30ml 172:- 100ml 406:-

1058			Kumminolja	   
T. En stark, varm, söt och kryddig doft. Används i hudolja vid då-
lig cirkulation, enkla matsmältningsproblem som gaser, dålig 
aptit. Kan även användas i tandkräm, munvatten, massageoljor 
samt i olika doft- och parfymblandningar. Cumimum carvi frön  
10ml 54:- 30ml 129:-   100ml 286:-

1055			Kryddnejlika	
T. Kan användas i livsmedel. Kryddig, pikant och varm doft. 
Aktiverande. Bra i muskelmassage. Hud- /slemhinneirriterande 
vid överdrivna doser. 
Syzygium aromaticum blom 
Madagaskar/Indien/Indonesien 
10ml 50:-    30ml 120:-    100ml 250:-

1057			Kryddpeppar	
T. Kallas också Allspice då den har inslag av både kryddnejli-
ka, muskotnöt och kanel. Den eteriska oljan är kraftfull, tung, 
kryddig med söt nejlikedoft. används främst i parfym- och 
doftblandningar av orientalisk och kryddig typ.
 Pimenta dioica frön/bär Jamaica 
5 ml  56:- 10ml 98:-    30ml 244:-    100ml 588:-

1170			Kunzea	
V. Kunzea ambiqua växer vilt på ön Tasmanien. Oljan har en 
frisk doft och passar i produkter vid muskelmassage och stress. 
Kan anv. i insektsavvisande produkter.
Kunzea ambiqua blad  Tasmanien
5 ml 72:- 10ml 136:- 100ml 812:-

1059			Kvanne	(fjällkvanne)	
V. Fotosensibiliserande. Söt, torr och örtig doft. Används ej i 
solen. Sinnesstärkande.
Angelica archangelica rot Ungern
5ml 218:- 10ml 385:- 

1150			Ladanum	cistros	
V. Söt, torr, varm, speciell doft. Anses vara bra vid mogen, slapp 
hud samt ökar elasticiteten i huden.
Cistus ladaniferus blad   Spanien/Iran
5ml 92:- 10ml 171:- 30ml 432:-

1061			Lagerblad	
V. Kan användas i livsmedel. Kryddig och varm doft. Aktive-
rande och stärkande på kropp och själ. Bra i muskelmassage.
Laurus nobilis blad  Jugoslavien
10ml 82:- 30ml 182:- 100ml 436:-

Vi fyller 

alla våra 

eteriska oljor i 

glasflaskor!

36

nyhet



1154			Lavendel	Krim	
O Se art nr. 1142. Lavandula augustifolia oil Ukraina
10ml 70:- 30ml 172:- 100ml 406:- 

1062			Lavendel	fine	mailette	
O. Alla lavendelplantor i åkern som denna olja kommer från 
är identiskt lika. Kryddig och blommig doft. Avslappnande och 
upplyftande. Bra för alla hudtyper.
Lavandula angustifolia blom  Frankrike
10ml 81:- 30ml 191:- 100ml 460:-

1142			Lavendel	fine	Population	
O. Alla lavendelplantor i åkern som denna olja kommer från är 
individuella. Kryddig och blommig doft. Samma effekter som 
art. nr. 1062. Lavandula angustifolia blom  Frankrike
10ml 90:- 30ml 221:- 100ml 540:-

1149			Lavendel	fine	Population	Eko	
Alla lavendelplantor i åkern som denna olja kommer från är in-
dividuella. Kryddig och blommig doft. Effekter, se art. nr. 1062.
Lavandula angustifolia blom  Bulgarien
5ml 50:-   10ml 86:-   30ml 211:-    100ml 516:-

1064			Lavandin	super	Eko	
Kryddig, blommig och medicinsk doft. Lavandin är en hybrid 
av spiklavendel och lavendel. Mer aktiverande än lavendel. 
Bra i muskelmassage. För fet och oren hud.
Lavandula x intermedia blom   Frankrike
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1043			Lemon	myrtle	
O. Frisk och kraftfull citrusdoft. Verkar mentalt energigivande, 
aktiverande och antibakteriell.
Backhousia citriodora blad  Australien
10ml 79:- 30ml 191:-

1066			Lime	
O. Fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Härlig varm och 
syrlig citrusdoft. Upplyftande på sinnet. Bra för fet och oren 
hud. Citrus aurantifolia skal, Australien
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1171			Lime	Eko	
Kallpressad. Se art. 1066.
Citrus aurantifolia skal Kenya
10ml 78:- 30ml 191:- 100ml 460:-

1169			Lime	destillerad	
O. Ej fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Lite mer sprud-
lande än art. 1066. Upplyftande på sinnet. Bra för fet och oren 
hud. Citrus aurantifolia skal  USA
10ml 54:- 30ml 129:- 100ml 286:-

1067			Litsea	cubeba	
T. Söt och syrlig citrusdoft. Upplyftande och stärkande på sin-
net. Bra för fet och oren hud. Litsea cubeba frukt  Kina
10ml 44:- 30ml 99:- 100ml 220:-

1063			Litsea	cubeba	Eko	
T. Söt och syrlig citrusdoft. Upplyftande och stärkande på sin-
net. Bra för fet och oren hud. Litsea cubeba frukt  Vietnam
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1069			mandarin	
O. Kan anv. i livsmedel. Söt och varm doft. Upplyftande på 
sinnet. Passar alla hudtyper, sägs öka elasticiteten i huden.
Citrus reticulata  skal      Brasilien/Australien
10ml 54:- 30ml 128:- 100ml 286:-

1068			mandarin	Eko	
Se art. 1069.
Citrus reticulata skal  Italien
10ml 78:- 30ml 191:- 100ml 460:-

1070			mejram	
O. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Örtig och varm doft. Avslappnande. Bra olja vid 
stela muskler.  Origanum marjorana blad   Egypten/Ungern
10ml 64:- 30ml 153:- 100ml 358:-

1145			mejram	spansk	Eko	
Frisk örtig doft. Helt annan effekt än origanum majorana. Ak-
tiverande och uppfriskande. Thymus mastichina blad Spanien
10ml 76:- 30ml 182:- 100ml 436:-

1071			muskatellsalvia	
O. Örtig, söt och tobaksaktig doft. Avslappnande. Bra vid spän-
da muskler. Bra kvinnoolja. 
Salvia sclarea blad  Ryssland
10ml 82:- 30ml 201:- 100ml 484:-

1126			muskatellsalvia	Eko	
(Läs mer under art. nr. 1071).
Salvia sclarea blad  Frankrike
5ml 80:- 10ml 150:- 30ml 382:-

1016		muskotnöt	Eko
Den eteriska oljan från muskotnöt innehåller inte myristicin 
och elemicin som muskotnöten (vilket kan ge hallucinationer 
vid överdosering). Den används främst som en doftkom-
ponent i doftblandningar och parfymer men är även fin i 
värmande salvor, liniment och massageoljor. Dosering 1-3 % 
ihop med andra eteriska oljor. 
Myristica fragrans  Indien
5ml 44:-       10ml 75:- 30ml 182:- 100ml 436:-

1073			myrra	
V. Torr balsamisk doft. Avslappnande. Bra meditationsolja. Bra 
vid flagig hud. Bra nagelolja utspädd i t ex sesamolja.
Commiphora myrrha harts    Arabien/Kenya
5ml 76:-   10ml 142-   30ml 367:-   100ml 840:-

1074			myrten	Eko	
V. Frisk, grön och fruktig doft. Uppfriskande och upplyftande. 
Passar fet och oren hud, men aktiverar även mogen och trött 
hud. Myrtus communis blad  Marocko
10ml 70:- 30ml 172:- 100ml 406:-

1104			Nardusört	
V. Örtig, söt och jordig doft. Mycket avslappnande och harmo-
niserande. Bra vid känslig hud.
Nardostachys jatamansi jordstam  Nepal
5ml 54:- 10ml 94:- 30ml 234:-

1095			Nepalpeppar	Eko		
En frisk behaglig kryddig doft som används i deodoranter och 
produkter vid hudproblem som acne och andra hudinfektio-
ner. Zanthoxylum armatum DC Nepal
10ml 68:- 30ml 164:- 100ml 394:-

1075			Neroli	
O. Varm, blommig och lyxig citrusdoft. Avslappnande. Ger lyx 
i vardagen. Bra för torr, mogen och känslig hud. INCI-namn: 
Citrus aurantium blom Marocko
1ml 98:- 5ml 439:- 10ml 835:-

1131			Niaouli	cineoltyp	   
V. Rund medicinsk doft. Aktiverande. Bra för fet och oren hud. 
Melaleuca quinquenervia blad Nya Caledonien
10ml 58:- 30ml 134:- 

1097			Olibanum	Somalia		
Balsamisk, söt och medicinsk doft. Avslappnande. Fin medi-
tationsolja. Bra för torr, mogen och oren hud. Denna är mer 
kraftfull än art nr. 1077. Boswellia carteri  harts Somalia
5ml 62:-    10ml 110:-    30ml 273:-    100ml 660:

1077			Olibanum	(rökelseträd)	
V. Balsamisk, söt och medicinsk doft. Avslappnande. Fin med-
itationsolja. Bra för torr, mogen och oren hud. 
Boswellia sp. harts  Indien
5ml 46:-    10ml 75:-    30ml 182:-    100ml 436:-

1078			Oregano	
V. Anv. med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga verk-
ningar. Kan anv. i livsmedel. Stark örtig doft. Luftrenande. Bör 
ej anv. på huden. Kan vara hudirriterande.
Origanum vulgare blad Ungern
5ml 45:- 10ml 74:- 100ml 436:-

1124			Oregano	Eko	
V. Se 1078. Origanum vulgare blad Ungern
5ml 50:- 10ml 86:- 30ml 211:-     100ml 516:-

1083			Palmorosgräs	Eko	
T. Härlig, söt och rosaktig doft. Upplyftande på sinnet. Passar 
alla hudtyper. Cymbopogon martinii gräs  Nepal
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1080			Patchouli	
T. Varm, jordig och rund doft. Avslappnande. Passar de flesta 
hudtyper. Pogostemon cablin blad    Indonesien
10ml 56:- 30ml 134:- 100ml 296:-

1172	Patchouli	Eko	
Se art.nr 1080        Indonesien
10ml 78:-  30ml 191:-  100ml 460:-

1701		Perubalsamträd	   
V.  Med sin läckert krämiga, söta och lite choklad-vaniljaktiga 
doft är denna olja fin som basnot i doft- och parfymbland-
ningar. Rekommenderas till sensuella och orientaliska bland-
ningar. Perubalsam utvinns ur barken. genom åverkan rinner 
balsamen ur trädet. Detta vacumdestilleras för att man ska få 
fram den flyktiga delen, dvs den eteriska oljan.  
Myroxylon Pereirae  El salvador
5ml 54:-  10 ml  94:-   30ml 234:-    100ml 564:-

1082			Pepparmynta	
O. Kan användas i livsmedel. Isig och söt doft. Aktiverande, 
kylande på huden. Doseras varsamt. 0,5% är bra i after sun-lo-
tion. Mentha x piperita blad     USA/Ungern
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1156			Pepparmynta	Eko	
Kan användas i livsmedel. (Läs mer under art. nr. 1082). Ment-
ha x piperita blad    Indien
10ml 56:-   30ml 129:-    100ml 286:-

1076			Petitgrain	citron	   
V. frisk citrusdoft med insalg av trä och citronblommor. 
Harmoniserande - fin i doft/parfymblandningar.
Citrus limonum      blad frukt/blomma   Paraguay
10ml 60:- 30ml 142:- 100ml 324:-    från 1 jan

1084			Petitgrain	pomerans	   
V. Varm, rund och bitter citrusdoft. Avslappnande och harmo-
niserande. Passar de flesta hudtyper.
Citrus aurantium L blad frukt/blomma Paraguay
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1085			Petitgrain	pomerans	Eko	 	  
T. Se art nr. 1084. Citrus aurantium blad/frukt/blom
10ml  66:-   30ml 159:-     100ml 376:- Paraguay

1116			Petitgrain	mandarin	Eko		
T.  En varmt avslappnande och harmonierande olja med rund 
frisk doft med inslag av trä och neroli. Fin i många typer av doft- 
och parfymblandningar - speciellt blommiga! 
Citrus reticulata blad/frukt/blom  Egypten
5ml 56:-     10 ml 98:-   30ml 244:-  100ml 588:-

1088			Pomerans	
O. Fotosensibiliserande. Kan användas i livsmedel. Varm och 
söt apelsindoft. Avslappnande och harmoniserande. Bra för de 
flesta hudtyper. Citrus aurantium L skal   Italien/Australien
10ml 54:- 30ml 129:-

1147			Ravensara	
V. Frisk doft. Luftrenande. Uppfriskande. Bra i bröstliniment.
Ravensara aromatica blad   Madagaskar
10ml 78:- 30ml 191:-  100 ml 460:-

1090			Rosenträ		
V. Ros- och trädoft i ett. Avslappnande och harmoniserande. 
Bra för alla hudtyper, speciellt för torr och känslig hud.
Aniba rosaeodora ved Brasilien
Detta	är	en	vara	som	är	svår	att	få	tag	på,	men	vi	har	den	
hemma	ibland!	Priset	kan	variera!
5ml 68:-  10ml 125:-   30ml 314:-   100ml 770:-

1086			Rosenträ	Eko	
V. Se 1090.  Aniba rosaeodora ved Brasilien
Detta	är	en	vara	som	är	svår	att	få	tag	på,	men	vi	har	den	
hemma	ibland!	Priset	varierar!

1123			Rosenträ	Indisk	
V. Se 1090.  Dalbergia spp ved Indien
5ml 50:-  10ml 86:-   30ml 211:-   100ml 516:-

1089			Rose	Otto	
O. Rosendoft. Avslappnande i små doser, pådrivande i höga 
doser. Bra för torr, känslig och mogen hud. Fin kvinnoolja vid 
alla slags problem. Rosa damascena Oil blom Turkiet
1ml 400:- 5ml 1750:-

1091			Rosmarin	cineoltyp	Eko	
O. Kan användas i livsmedel. Örtig och frisk doft. Aktiverande. 
Mildast av cineoltypen och kamfertypen. Passar bra i bröstlini-
ment och till muskelmassage. 
Rosmarinus officinalis blad  Tunisien
10ml 52:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1092			Rosmarin	kamfertyp	Eko	
Örtig och frisk doft. Aktiverande. Särskilt bra i muskel massage. 
Bra för ett trött sinne. Rosmarinus officinalis blad Spanien
10ml 62:- 30ml 142:- 100ml 324:-

1087			Rosmarin	verbenontyp		
Örtig och frisk doft. Aktiverande. Bra för de flesta hudtyper p g a 
dess vitaliserande verkan. Renande på ett mjukt sätt på huden. 
Rosmarinus officinalis blad Frankrike/Australien
5ml 62:-   10ml 110:-   30ml 273:-   100ml 660:-  

1096			Salvia	(kryddsalvia)	
O. Används med försiktighet, sätt dig in i oljan fullständiga 
verkningar. Örtig doft. Aktiverande. Bör användas med försik-
tighet.  Salvia officinalis blad  Albanien
10ml 66:- 30ml 153:- 100ml 358:-

1127			Salvia	(kryddsalvia)	Eko	
Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga verk-
ningar. (Läs mer under art. nr. 1096). Salvia officinalis blad  
Frankrike
5ml 52:- 10ml 92:- 30ml 221:- 
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1132			Sandelträ	Australien	
V. Varm, söt och en aning rökig trädoft. Avslappnande. Bra för 
torr och känslig hud. Fin meditationsolja.
Santalum spicatum ved  Australien
5ml 158:-  10ml 310:-  30ml 877:- 100ml 1557:-

1128			Sandelträ	Australien	Eko	  
V. Se 1132. Santalum spicatum ved  Australien
5ml 206:-  10ml 385:-  30ml 990:- 

1094			Sandelträ	vit	Indien		
V. Varm och söt trädoft. Avslappnande. Bra för torr och känslig 
hud. Fin meditationsolja. 
Santalum album L ved Indien
5ml 338:-     10ml 641:-     30ml 1566:- 

1098			Sandelträ	vit	Pacific	island		  
V. Se 1094. Santalum album ved Pacific island
5ml 225:-  10ml 420:-  30ml 1080:- 

1117			Spiskummin	
En kraftig doft, varm, lite sötaktig, currykryddliknande och 
används i doft- och parfymblandningar av orientalisk sort. Har 
en lugnande och avslappnande inverkan på nervsystemet. Fin 
även i hud- och massageoljor vid t ex dålig cirkulation, enkla 
matsmältningsproblem eller som lugnande, rogivande olja. 
Cuminum cyminum frö Iran
10ml 69:-   30ml 153:-  100ml 358:- 

1099			Stjärnanis		
O. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Kan användas i livsmedel. Lakrits-örtaktig doft. 
Illicium verum frukt  Kina
10ml 44:- 30ml 99:- 100ml 220:-

1136			Svartpeppar	
T. Kan användas i livsmedel. Kryddig pikant doft. Aktiverande. 
Bra olja vid muskelmassage. Piper nigrum frukt  Indien
5 ml 50:-   10ml 86:-   30ml 211:-    100ml 516:-

1081			Svartpeppar	Eko	
Kan användas i livsmedel. (Läs mer under art. nr. 1136). Piper 
nigrum frukt  Madagaskar
5ml 71:- 10ml 128:- 30ml 314:- 

1101			Tagetes	
O. Fruktig doft. Passar fint i blandningar med citrus. Kan vara 
hudirriterande. Stark doft.
Tagetes glandulifera blom Zimbabwe
5ml 56:- 10ml 98:-  

1102			Tall	
V. Typisk barrdoft. Aktiverande i höga doser, avslappnande i 
små. Bra i muskelmassage.
Pinus sylvestris barr Österrike
10ml 52:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1100			Tall		Eko	  
V. Se 1102. Pinus sylvetris barr Österrike
10ml 70:- 30ml 172:- 100ml 406:-

1129		Tangerine	
En fin variant av mandarinoljan och billigare. Egenskaper 
se art. 1069. Citrus reticulata skal   Australien
10 ml 44:-  30 ml 99:-  100 ml 220:-

1105			Tea	tree	
O. Träaktig medicinsk doft. Uppfriskande, luftrenande. Pas-
sar fet och oren hud.  Melaleuca alternifolia blad  Australien
10ml 52:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1107				Tea	tree	Eko	
Läs på art.nr 1105. Melaleuca alternifolia Australien.
10ml 60:- 30ml 142:- 100ml 324:- 

1103			Timjan	linaloltyp	Eko		 	
(kryddtimjan)
Rund och söt örtig doft. En mild men effektiv timjankemo-
typ. Luftrenande, milt aktiverande. Passar bra för oren hud.
Thymus vulgaris ört  Spanien
5ml 69:- 10ml 122:- 30ml 302:-

1106			Timjan	thymoltyp	 	
(kryddtimjan)
O. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Starkt örtig doft. En stark och effektiv timjan-
kemotyp. Mycket luftrenande, starkt aktiverande. Hudirri-
terande.
Thymus vulgaris ört  Spanien/Ungern
10ml 64:- 30ml 153:- 100ml 358:-

1125			Timjan	thymoltyp	Zygis		
Likvärdig med 1106. o
Thymus zygis ört    Indien
5ml 54:- 10ml 129:- 30ml 286:-

1130			Timjan	thymoltyp	Eko	 	
	(kryddtimjan)
Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga verk-
ningar. (Läs mer under art. nr. 1106).
Thymus vulgaris ört  Frankrike
5ml 60:-   10ml 106:-  30 ml 258:-

1122			Vetivergräs		
V. Typisk klassisk vetiverdoft. Fin basnot i parfym/aroma-
blandningarr. Jordande - avslappnande.
Vetiveria zizanoides rot   java
5ml 40:-    10ml 76:-    30ml 191:-   100ml 460:-

1110			Vetivergräs	Eko	
V. Denna vetiver har en rökigare och torrare doft. Det är en 
fin basnot i aromablandningar och är mycket jordande och 
avslappnande.
Vetiveria zizanoides rot Indonesien
5ml 54:-    10ml 94:-    30ml 234:-   100ml 564:-

1108			Vintergröna	Eko	(tuv-vaktelbär)	
T. Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Grön metallisk doft. De flesta tänker på Jenka-
tuggummi när de känner doften. Bra i muskelmassage. 
Gaultheria fragrantissima blad  Nepal
10ml 48:- 30ml 115:- 100ml 240:-

1111			Vänderot	
V. Örtig doft, katter älskar den! Mycket avslappnande. 
Valeriana officinalis rot Ostasien
5ml 67:- 10ml 120:- 30ml 302:-

1114			Ylang	ylang	extra	Eko		    
T. Stark, kraftig och söt blomdoft. Destillationstid: de första 
1-1,5 timmarna. Anv. mest till parfymer. 
Cananga odorata genuina blom Madagaskar
5ml 56:-   10ml 98:-   30ml 244:-   100ml 588:-

1112			Ylang	ylang	II	Eko	
Mildare blomdoft. Destillationstid: de mellersta 5 timmarna 
av hela destillationen. Omtyckt av de flesta. För effekter, se 
complete art. nr. 1113.
Cananga odorata genuina blom Madagaskar
10ml 78:- 30ml 190:- 100ml 460:-

1115			Ylang	ylang	III	Eko	
Ganska svag blomdoft. Destillationstid: de sista 9 timmarna 
av hela destillationen. Anv. mest för doftsättning av hud- och 
hårvårdsprodukter.
Cananga odorata genuina blom  Madagaskar
10ml 70:- 30ml 172:- 100ml 406:-

1113			Ylang	ylang	complete	Eko	
En hel destillationsolja (destillationstid: 18-22 tim.). Avslapp-
nande. Afrodisiakisk = lustförhöjande, både i kärlekslivet och 
livet i allmänhet. Bra för alla hudtyper då den är talgbalan-
serande.
Cananga odorata genuina blom Madagaskar
5ml 46:-    10ml 78:-   30ml 191:-   100ml 460:-

1255	 Basic
Våra mest efterfråga-
de eteriska oljor. 5 ml 
vardera av apelsin-, 
lavendel- och euka-
lyptusolja.
 
1st 109:-

1256	 Energi
Hjälper dig att hämta 
nya krafter inför varda-
gens prövningar. 
5ml vardera av ci-
trongräs-, rosmarin- 
och grapefrukt.
 
1st 109:-

1258	 Sensuell
Afrodisierande och 
kärleksbejakande ol-
jor. 5 ml vardera av ro-
senträ-, patchouli- och 
ylang ylangolja.

1st 139:-

1259	 Feng	shui
Används vid utövande 
av Feng shui i hemmet 
eller på kontoret. 5ml 
vardera av Rening, 
Kraft & Glädje och Frid 
& Kärlek.     

1st 129:-

1260	 Ayurveda
Eteriska oljebland-
ningar att använda vid 
utövande av Ayurveda. 
5 ml vardera av Kapha, 
Pitta och Vata.

1st 123:-

1257	 Relax
Hjälper dig att varva 
ned och slappna av. 5 
ml vardera av pome-
rans-, lavendel- och 
petitgrainolja.

 1st 109:-
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Våra trevliga presentförpackningar är utomordentliga gåvor till den 
doftintresserade. Eller kanske behöver du oljorna själv? 
Vi har fem olika kit med 3 x 5 ml äkta eterisk olja (rena oljor eller aroma-
blandningar) i varje. 
De är förpackade i en praktisk och snygg ask tillsammans med en liten 
färgbroschyr med anvisningar och råd. Prisvärda och roliga att få!

nyhet

nyhet

7513 Aromainhalator
Tillsätt varmt vatten och 1-2 droppar 
eterisk olja. Inhalera.  Höjd 20 cm.       
1 st 130:-

7528 Aromastream
Effektiv elektrisk doftspridare för 
eteriska oljor, aromablandningar 
och naturparfymer! 1 st 580:-

7529 Filter till aromastream 
            refill   1 st 42:-

Aromalampor, doftstenar med mera finns i vår webbutik!
www.crearome.se



Aromablandningar

1302 Antitobak 
Används som to,baksrenare i rökiga rum i en aromalampa, på en aro-
masten eller i en spray.
Citron, cederträ atlas, lavendel, anis, citrongräs  
10ml 66:- 30ml 159:- 

1328 Apelsinlund 
Vandra runt i apelsinlunden på den torra och varma jorden, lukta på de 
solstinna apelsinerna och dröm dig bort till sydligare breddgrader.
Citron, apelsin, citronmynta, cederträ atlas, vetivergräs 
10ml 60:- 30ml 142:-

1337 Bara vara ute
Gör utelivet på sommaren lite lättare för människor och djur.
Citroneukalyptus, cederträ, rosmarin, eukalyptus
10ml 50:- 30ml 120:-  100ml 247:-

1330 Citrusfrisk
En frisk och sprudlande citrusdoft att använda för att fräscha upp vardags-
rummet, toaletten eller vid städning.
Lime, citron, litsea cubeba, koriander, ingefära
10ml 54:- 30ml 125:- 100ml 270:-

1317 Cool & Clean 
En doft som ger en känsla av renhet och svalka. Passar fint när det känns 
för varmt i ett rum eller när du vill rensa upp i luften efter ett gräl. 
Palmorosgräs, eukalyptus, citron, lime, myrten, pepparmynta 
10ml 60:- 30ml 142:- 100ml 324:-

1341 Detox
En komposition av eteriska oljor som ger en renande och avgiftande 
effekt. Kan användas i olika kroppsvårdsprodukter som gel, olja, lotion 
m.m. Citron, grape, enbär, rosmarin, fänkål, ingefära, svartpeppar.
10 ml  64:- 30ml  153:- 100ml  358:-

1333 Feng shui Frid och Kärlek
Frid och Kärlek är fin att använda i sovrum och barnrum innan sovdags, 
vardagsrum för att stärka familjekänslan, i ett sjukrum eller i hallen för att 
förstärka friden efter en stressig dag. Cypress, rosenträimitation, ylang 
ylang III, romersk kamomill
10ml 69:- 30ml 159:-
 

1331 Feng shui Kraft och Glädje
Kraft och Glädje är en livgivande blandning som kan användas i arbets-
rum för att öka arbetsglädjen, i festlokaler för att stimulera till kontakter 
och glädje eller i hallen för att liva upp och förstärka den välkomnande 
atmosfären.
Rosmarin, grapefrukt, palmorosgräs, apelsin, basilika, lime, litsea 
cubeba, grönmynta, ylang ylang III
10ml 59:- 30ml 135:- 

1332 Feng shui Rening
Rening används där stagnerade energier behöver renas och gammal un-
ken luft behöver bytas ut mot en friskare t ex efter städning av utrymmen 
som inte städats på länge. Kan även hjälpa till när man vill få en ”nystart” 
i livet, t ex efter en skilsmässa. Citron, lime, rosenträimitation, gran, ce-
derträ atlas, salvia
10ml 59:- 30ml 135:- 

1316 Harmoni 
En vänlig, balanserande och stödjande doft att använda när du känner 
Dig lite ur form och behöver få tillbaka jämnvikt i kropp och själ.
Lavendel, citron eko, ylang ylang, apelsin eko, geranium, rosenträimita-
tion, cederträ atlas, muskatellsalvia 
10ml 70:- 30 ml 172:-

1322 John Blund 
En avslappnande aromablandning för dig som har svårt att varva ner vid 
läggdags. Bra för ”uppskruvade” barn.
Pomerans, lavendel, romersk kamomill, nardusört, vänderot        
5ml 56:- 10ml 98:- 30ml 244:-
 

1323 Julmys
En härlig doft som ger julkänsla i ditt hus!
Apelsin Bio, Kryddnejlika, cassiakanel, kardemumma, anis
10ml 60:- 30ml 142:-

Aromablandningar av äkta eteriska 
oljor och absoluer
Crearomes aromablandningar är framställda av äkta ete-
riska oljor och absoluer. Vid framställningen har inte några 
som helst syntetiska doftämnen använts. Alla aromabland-
ningar kan användas i aromalampor eller på aromastenar. 
Läs mer om varje blandning och deras användningsområ-
den i gratisbroschyr art. nr. 7115. 
De ingående oljorna är presenterade i fallande ordning.

Rosenträolja utvinns ur träets ved och 
den växer i Amazonas regnskog. Genom 
restriktioner från Brasilianska staten har 
rosenträproduktionen delvis upphört. Vi 
har därför satt ihop en ”egen” rosenträdoft 
helt baserad på olika eteriska oljor som t 
ex Hoblad m fl. Den är väldigt snarlik och 
kan anv. på precis samma sätt. Se 1350.
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För Dig som masserar professionellt eller hemma-

och vill skapa egna produkter på ett enkelt sätt har 

vi skapat en serie: ”Active Aroma Massage”. Detta 

är en serie aromablandningar för massage som gör 

det möjligt för dig att kunna variera för olika be-

hov. De är komponerade av äkta eteriska oljor och 

andra naturliga extrakter. Tillsätt 50-100 dr. av de 

olika blandningarna per 100 ml massageprodukt, 

beroende på hudkvalitet.

  - hjälper musklerna i form - kan 
även anv. i olika egna produkter!

Aktiva aromblandningar 
till massage

1340 Kapha
Med en doft av orientalisk kryddighet omsluten av den genomgri-
pande värme vi också gärna förknippar med orienten, ger Kapha 
energi och liv. Den sensuella doften lyfter och friger. Dessa eteriska 
oljor värmer och sätter fart på blodcirkulationen.
Rosmarin, spansk mejram eko, eukalyptus staigeriana, rosenträimi-
tation, citrongräs, kanelblad, apelsin eko.
10ml 60:- 30ml 138:- 100ml 306:-

1307 Koncentration 
För att hålla huvudet klart vid läxläsning, bilkörning, vid föreläsning-
ar och andra mentalt krävande situationer.
Rosmarin, citron eko, basilika, lime, pepparmynta eko. 
10ml 59:- 30ml 135:-

1300 Kryddstämning 
Låt denna varma och kryddiga doft av glögg, julbak och kryddor fylla 
ditt hem vid jul och under kyliga vinterdagar.
Kanel, citron eko , kryddnejlika, apelsin, ingefära, kardemumma  
5ml 42:- 10ml 66:-
 

1306        Lugn och ro 
Används efter en hektisk dag för att koppla av efter stress och jäkt samt 
få en känsla av ro vid sängdags.
Mandarin, lavendel, ylang ylang, mejram, vetivergräs  
10ml 66:- 30ml 159:- 100ml 376:-

1326 Maharadja 
Pompös och kraftfull blommig doft med de typiska indiska inslagen 
patchouli, koriander och grönmynta som ger en spännande orienta-
lisk touch. Citron, palmorosgräs, koriander, apelsin, patchouli, anis, 
grönmynta, kanel, jasmin 
10ml 74:- 30ml 182:- 100ml 436:-

1310 Meditation 
En olja som ger en känsla av mystik och stillhet i tempel/kyrka. Fin olja 
att använda vid meditation och själslig fördjupning.
Cederträ atlas, rosenträimitation, olibanum, sandelträ Australien, 
benzoin, ylang ylang
5ml 52:- 10ml 89:- 30ml 214:- 100ml 517:-

1309 Mys pys 
En mysig och värmande olja som passar fint i stunder då du vill ta 
hand om dig själv. Kryp upp i soffan med en kopp te, en god bok - och 
tänd aromalampan.
Lavendel, apelsin, benzoin, tangerine, sandelträ, kanelblad
5ml 44:- 10ml 74:- 
 

1329 Paradiso 
En lyxig aromablandning som får dig att drömma dig bort till en skön ö 
med svajande palmer, blått vatten och mjuk sand. Varm och blommig 
citrusdoft med tränot. Citron, ylang ylang, apelsin, lagerblad, sandel-
trä australien, jasmin 
5ml 51:- 10ml 85:- 30ml 204:- 

1339 Pitta
En aromablandning som svalkar och verkar vitaliserande och upplyf-
tande på trötta sinnen. Med en doft som ger klarhet och närvaro, blir 
den det slumrande sinnets värsta fiende.
Citrongräs, pepparmynta, ylang ylang, lime
10ml 60:- 30ml 138:- 100ml 306:-

1318 Qvinna 
En olja för kvinnan att använda vid hennes månadsrening för att ba-
lansera humöret och underlätta en väl fungerande period utan känsla 
av tyngd och spänning.
Tangerine, geranium, cypress, muskatellsalvia, rosmarin, vetivergräs 
10ml 66:-          30ml 159:- 

1308 Romantik 
En olja att använda när du vill sprida romantisk doft. Använd den 
också i en kroppsolja som en sensuell parfym. Hjälper dig att njuta av 
livets goda och öppna dig för kärleken.
Lime, ylang ylang, rosenträimitation, kardemumma, sandelträ 
australien, dragon
5ml 49:- 10ml 78:- 30ml 191:-

1315 Ros bouquet 
En rosendoftande aromablandning som ingjuter känslan av lyx och 
kvinnlighet. Palmorosgräs, rosenträimitation, bergamott eko, rose de 
mai, geranium, pomerans, benzoin 
5ml 59:- 10ml 104:- 30ml 258:- 100ml 624:-

1350  Rosenträ imitation 
Naturlig rosenträdoft baserad på en fin blandning av olika rena 
eteriska oljor.
10ml 56:- 30 ml 134:- 100ml 296:- 

1345	Hot
Blandning att använda i gel, massageoljor,crèmer och lotioner 
för att ge en stark värmekänsla i huden.  AKTA ÖGON OCH 
SLEMHINNOR - är mycket stark. Innehåller Rosmarinolja,cayen-
nepepparextrakt, ingefärsolja,svartpepparolja.
10ml 62:-  30ml 136:-  100ml 280:-

1346	Cellulite
Blandning av eteriska oljor som rekommenderas till behandling 
av celluliter.Förutom i massageprodukter, passar blandningen 
i skrubbcrèmer och geler. Innehåller eteriska oljor av citron, ci-
trongräs, cypress, enbär och fänkål.
10ml 65:- 30ml 141:- 100ml 304:-

1301	Tigerolja
För användning till tigerbalsam, starka linement, starka massa-
geoljor m.m. Innehåller: Japanmynta, metholkristaller, kajaput, 
eukalyptus, kamfer.
10ml 55:-  30ml 121:-  100ml  259:- 

1349	Power
En stärkande, värmande och uppbyggande aromablandning. 
Används med fördel före aktivitet som aerobics, löpning o s v. 
Innehåller eteriska oljor av eukalyptus, tall, rosmarin, ingefära och 
citrongräs.
10ml 59:-  30ml 135:-  100ml 259:-

1347	Comfort
Värmande och uppmjukande. Vid ömma muskler.
Innehåller eteriska oljor av lavandin, kryddnejlika, rosmarin, kaja-
put och vintergröna.
10ml 59:-  30ml 135:-  100ml 259:-

1348	Relax
Avslappnande/återhämtande. Bra efter träning för att snabba på 
återhämtning av muskler eller vid spända muskler i övrigt. Innehåll-
er  lavendel, apelsin, ylang ylang, mejram, enbär.
10ml 69:-  30ml 159:-  100ml 333:-

1327 Solsken 
En varm citrusdoft med exotisk blommighet. ”Solsken” ger sol och 
värme till ditt nyvaknade sinne på våren och intensifierar sommarens 
”solvärme”. Även härlig att använda under den mörka årstiden. 
Tangerine, ylang ylang, geranium, litsea cubeba, mandarin
10ml 66:- 30ml 159:- 100ml 376:-

1303 Stop it 
Citronella, eukalyptus, citron, cederträ, lavendel, kryddnejlika
10ml 52:- 30ml 111:- 100ml 247:-

1301 Tigerolja 
För anv. till tigerbalsam, starka liniment, starka massageoljor m.m.
Japanmynta, mentholkristaller, kajaput, eukalyptus, kamfer 
       10ml 55:- 30ml 121:- 100ml 259:-

1312 Tutti frutti 
En sprudlande glad olja med fruktdoft som gör ditt sinne glatt. Passar 
fint i barnrummet eller när du vill vara fri från allvarligheter och släppa 
fram barnet inom dig. Tangerine, apelsin, grapefrukt, ylang ylang, 
tagetes, benzoin, cederträ 
10ml 56:- 30ml 135:- 100ml 296:-

1338 Vata
Vata skingrar och lättar i ett ofta stressat liv som rusar fort med alltför 
få pauser och andningshål. Den unika sammansättningen av eteriska 
oljor, ger kroppen och sinnena möjlighet till harmoni och bildar en 
oas för återhämtning och förnyelse.
Apelsin, grapefrukt, stjärnanis, rosenträimi., cederträ atlas, lavendel
10ml 60:- 30ml 138:- 100ml 306:-

1325 Welcome 
En härligt frisk doft med harmoniserande lavendel och rosenträ som 
tillsammans med uppfriskande apelsin och eukalyptus höjer den vän-
liga atmosfären i det rum där den används.
Eukalyptus, apelsin, rosenträimitation, lavendel 
10ml 52:- 30ml 125:- 

 



Basoljor - Massage
Är Du terapeut eller massör så har vi en mindre specialprislista för Dig med bland 
annat fler basprodukter och massageprodukter i storförpackningar! Art.nr 7147.

Massageoljeblandningar - mjukar upp och ger näring!

Storsäljare!

Baby och barnmassage borde vara lika självklart som 

vuxenmassage. Det används på många institutioner 

som vårdcentraler och sjukhus mm. Det är ett bra sätt 

att harmonisera barnet och samtidigt tillföra nyttiga 

fettsyror till barnets hud så att den kan utvecklas ännu 

bättre, hålla sig mjuk och smidig samt att stödja hudens 

viktiga försvarsmekanismer. Vi har utvecklat olika, en 

traditionell som använts länge inom babymassage, och 

vår egen som innehåller lite extra vitaminer samt ome-

ga3 fettsyror. De innehåller de bästa oljorna så långt 

det är möjligt i eko.kvalitet. Oljorna kan användas som 

de är eller tillsättas mer fettlösliga vitaminer och några 

droppar mild eterisk olja som lavendel. Prova alltid ol-

jan på underarmen för att utsluta att babyn är allergisk 

mot någon av oljorna.

3404	massageoljebas	Fet	Eko	
För bra glid, passar till muskelmassage. Tillsätt själv
eteriska oljor. Innehåller i fallande ordning: 
tistel- (kallpr. Eko), sesam-(kallpr. Eko), oliv- (kallpr.), apriko-
skärn-, ricin och sheasmörsolja samt E-vitamin.  84	%	Eko
100ml 80:-  500ml 191:-  1liter  294:-   5 liter 1163:-

3405	massageoljebas	Torr	Eko	
Lättabsorberande, passar som kroppsolja och till babymas-
sage. Tillsätt själv eteriska oljor. Innehåller i fallande ordning: 
tistel- (kallpr. Eko), sesam(kallpr. Eko), aprikoskärn- och 
sheasmörsolja samt E-vitamin. 
85	%	Eko
100ml 80:-  500ml 191:-  1liter  294:-   5 liter 1163:-

3406	massageoljebas	Ekonomi	Eko	
En allround massage- och kroppsolja av fetare karaktär. Neu-
tral doft, nästan färglös.
Innehåller i fallande ordning: 
Solrosolja Omega 9 Eko, tistelolja och E-vitamin. 67	%	Eko
100ml 62:-     500ml 137:-     1liter 211:-  5 liter  844:-

1723	 Verbena	te
En riktigt god doft av citrus mot teblad och andra citrusdof-

tande örter. Mer sofistikerad än en vanlig citrusdoft, med 

tydlig bas och bredd, och med en svag underton av någon 

mjuk myntasort.INCI-namn: Perfume

5ml	44:-			10ml	75:-			30ml	181:-		

1733	 Apricot	Symphony
En fruktig, läcker doft som frestar och ger mersmak. En 

doftens fruktsallad av gula, saftiga,solmogna frukter.

5ml	59:-		10ml	104:-		30ml	234:-		100ml	618:-

1728	 White	Lotus
En fläkt av blommig sommar med nektar och 

vit skirhet. En praktfull bukett av vita 

lotusblommor. INCI-namn: Perfume

5ml		59:-	10ml	104:-		30ml	258:-		

1737		 Strawberry	Dream	
En klassisk sommardoft av nyplockade, solvarma jordgubbar 

och den aningens sötma som förknippas med denna doft 

insvepta i mjuk och krämig grädde.

5ml	46:-		10ml	78:-		30ml	191:-		100ml	436:-

Massage- och kroppsoljor gjorda av de bästa naturråvaror och sam-

mansatta för att minimera risken för allergier vid behandlingar. Ge-

nom att kombinera olika vegetabiliska oljor har vi fått fram en unik 

basprodukt som är överlägsen de flesta andra massageoljor som 

finns på marknaden idag. Oljorna i våra blandningar är noggrant 

utvalda och kombinerade för att ge huden vitaminer och näring samt 

bra glid för olika massageformer. Läs mer om vegetabiliska oljor väl-

görande verkan på Din hud på s. 41-45. Massageoljeblandningarna 

är helt doftfria, men kan tillsättas valfria eteriska oljor eller aktiva 

aromablandningar. OBS 3408/3422 är tillsatt eteriska oljor.
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    BDIH certificerat!

ny bild basolja!

1736	 Exotic	Cocos	Cream	
Här lyfter den mjuka vaniljdoften det exotiska inslaget 

och förhöjer upplevelsen av en hög och klar kokosdoft. En 

mycket lättillgänglig exotisk doft med renhet.

5ml	42:-		10ml	70:-		30ml	172:-		100ml	406:-

1725	 Granatäpple
En skickligt konstruerad, lättillgänglig doft  av det läckra 

granatäpplet. En fruktig, varm ton som ändå inte tar över-

hand. En mjukhet som tilltalar.  INCI-namn: Perfume

5ml	44:-				10ml	75:-				30ml	182:-			100ml	436:-

1726	 Hallonparfait
En rund, fruktig och fyllig doft av solmogna hallon.

 INCI-namn: Perfume

5ml	53:-			10ml	90:-			30ml	221:-			100ml	542:-

1722	 Havsbris
En stadig doft som ger en känsla av vind och hav, och som 

i rätt produkter ger en robust, maskulin doft med tydlig 

fräschhet. INCI-namn: Perfume

5ml	53:-		10ml	92:-		30ml	221:-		100ml	542:-

1724	 Olive
En neutral, lagom rund doft som lätt kan förknippas med oliv-

produkter, utan att för den skull dofta olivolja. Lättplacerad 

och trivsam -  och något helt annat än vad man kan få fram i 

doftväg med enbart eteriska oljor. 

INCI-namn: Perfume

5ml	62:-		10ml	110:-		30ml	273:-			100ml	660:-

1720	 Äppelblom
En fruktig doft av ett nydelat, lagom sött äpple mot en bak-

grund av äppelblom.

INCI-namn: Perfume

5ml	55:-			10ml	96:-			30ml	234:-	

1721	 Sommaräng
En saknad mogen doft av sommarblommor som är tydligt 

blommig, men inte alltför söt eller på något sätt kvalmig, då 

den har en fruktig underton. En lätt och kvinnlig doft. 

INCI-namn: Perfume

5ml	46:-			10ml	78:-			30ml	191:-			100ml	460:-

3419	massageoljebas	Naturell	Eko	   
En riktigt fin massageoljebas som även kan tillsättas de 
eteriska oljor Du önskar! Innehåller i fallande ordning:  
Solrosolja eko, sesamolja eko, rapsolja eko, ricinolja eko, 
sheasmöroljsolja och Rosmarin antioxidant eko. 95	%	Eko
100ml 80:-  500ml 191:- 1lit 294:-  5lit 1163:-

3408	Arnicaolja	med	kamfer	Eko	   
En värmande arnicaolja med tillskott av kamfer, för mus-
kelmassage mm. Innehåller i fallande ordning: Solrosolja 
Omega 9 Eko, arnikaolja Eko, sheasmörolja, tistelolja eko, 
rosmarinolja eko, lavendelolja eko, kamfer natur power, 
E-vitamin naturlig, Rosmarin antioxidant eko.  91	%	Eko
100ml 99:-  500ml 213:-

3422	massageolja	Lugnande	Eko		  
En skön massageolja med lugna eteriska oljor. Innehåller 
i fallande ordning: Solrosolja Eko, sesamolja eko, rapsolja 
eko, ricinolja eko, macademi eko, rosmarin antioxidant 
eko. Doftsatt med: Lavendel krim, Bergamott eko, Ylang 
Ylang complete eko. 99,5	%	Eko	
100ml 99:-  500ml 213:-

Doftsättning med eteriska oljor ger många möjligheter, men när man tittar på vad den traditionella parfymindustrin kan åstadkom-
ma för dofter I hud- och hårvårdsprodukter inser man att de eteriska oljorna ändå har sina begränsningar. Genom ett allt större 
intresse för naturlig och/eller ekologisk kosmetik har äntligen möjligheterna för en utveckling av nya naturparfymer öppnat sig. 
Skickliga, franska parfymörer i Grasse har tagit fram utsökta, naturliga parfymer som är sammansättningar av eteriska oljor och en-
skilda ämnen från eteriska oljor, Co2-växtextrakt samt råvaror som har genomgått olika naturliga omvandlingsprocesser. Parfymer-
na innehåller inga naturidentiska eller syntetiska komponeneter De färdiga parfymerna certifieras av Ecocert som naturliga! Dessa 
naturparfymer kan användas till doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter. Dosering 0,1-1% beroende på produkt samt tycke 
och smak. De kan också användas som parfym men bör blandas ut i 90 %-ig sprit eller vegetabilisk olja. (se broschyr 7131 på s 62).

Våra nyaste dofter är
Strawberry Dream och 
Exotic Cocos Cream! 
Så läckra! Prova!

3420		Babymassagebas	Traditionell	Eko	
Traditionell babymassageolja som gör huden mjuk 
och smidig. Solros eko-, sesam- eko, olivolja eko, E-vitamin.
100ml 71:- 500ml 169:- 1liter 258:-  5 liter 1044:-

3421		Babymassagebas	mjuk	Eko	
En olja som är rik på omega 9-,6- och 3-fettsyror, som ger mjukhet 
och smidighet och är nyttiga för barnets hud. 89% ekologiska råvaror. 
Solros eko-, shea-, tistel eko-, pirella eko-, jojoba eko-, nattljusolja eko, 
E-vitamin, rosmarin, antioxidant eko.
100ml 76:- 500ml 180:- 1liter 278:-   5 liter 1106:- Naturliga parfymer



Äkta aromaämnen
Absoluer och resinoider består till 85-
95% av samma ämnen som finns i ete-
riska oljor. Men genom att de tas fram 
med extraktionsmedel kan ”tyngre”, 
större aromamolekyler följa med. Detta 
inkluderar vax och fetter från växterna 
samt andra ämnen som inte följer med 
vid destillering, då de har för stora mo-
lekyler eller ej är flyktiga. Därför är de 
flesta absoluer och resinoider mindre 
flyktiga men tjockare i sin konsistens än 
de eteriska oljorna. 
De har ofta en rundare och tyngre doft än 
motsvarande eterisk olja.
Efter det att aromämnet har blivit löst i 
ett lösningsmedel, tas lösningsmed-
let helt bort, så att endast det rena ar-
om-växtextraktet (absoluen och resinoi-
den) finns kvar.  De som är märkta med 
”50%” är utspädda för att bli flytande. 

1700	 Benzoin	resinoid	50%
Varm vaniljliknande doft. Värmer sinnet och lyfter upp. 
Är bra vid narig hud.
Styrax benzoin Gum Extract, Dipropylene glycol  Sumatra
10ml 58:- 30ml 134:- 100ml 296:-

1606	 Frangipana	absolu
En kraftfull blomdoft, med en grön top! Används för 
doftsättning av hudprodukter och parfymer
Plumena acutifolia Indien
1ml 99: -    5ml 440:-    10ml 850:- 

1605	 Lotus	absolu
En tung blomdoft med inslag av honung. Används enbart 
för doftsättning av exklusiva hudprodukter och parfymer.
Nelumbo nucifera Indien
1ml 130: -    5ml 596:-    10ml 1080:- 

1613	 Jasmin	absolu	
Söt och lyxig blomdoft. Anses värma frusna känslor och öka 
självkänslan. Upplyftande på sinnet. Passar känslig hud. 
Dosera lågt, 3-10 dr/100 ml för bästa doftupple-
velse.
Jasminum grandiflorum Extract 
1ml 89:-  5ml 395:-   10ml 770:-   

1607	 Jasmin	Sambac	absolu
Söt och lyxig blomdoft. Anses värma frusna käns-
lor och öka självkänslan. Upplyftande på sinnet. 
Används i Aromaterapi, parfymer och doftsätt-
ning av hudprodukter.
Jasminum Sambac indien
1ml 76:-  5ml 338:-   10ml 641:-   30ml 1567:-

1603								Ladanum	cistros	absolu
Oumbärlig basnot till parfymer och aromablandningar. 
Ger stabilitet till blandningarna och minskar flyktigheten.
INCI-namn: Cistus ladaniferus L Extract  Spanien
5ml 62:- 10ml 110:- 100ml 660:-

1604		 Lindblom	absolu
Söt och lyxig blomdoft. Avslappnande. Passar känslig hud. 
Lyfter upp sinnet. Dosera 3-7 dr/100 ml för bästa doftupp-
levelse.
Tilia cordata Extract  Frankrike
1ml 46:- 5ml 188:- 10ml 362:- 

1609	 Rose	de	mai	absolu
Varm rosdoft. Avslappnande. Passar alla hudtyper, lyfter 
sinnet och humöret.
Rosa damascena  Marocko
1ml 51:- 5ml 225:- 10ml 420:- 30ml 1080:-

1803	 Kamfer,	naturligt	pulver
Används på samma sätt som menthol, men är ej kylande.
Camphor Kina
50g 106:- 1kg 763:-

1804	 mentholkristaller
Från pepparmynta. Används i liniment och andra produkter. 
Verkar kylande.
Menthol  Indien/Kina
25g 80:- 100g 195:- 1 kg 918:-

1806	mentholkristaller	Eko
Menthol  Indien
25gr 90:-   100gr 205:-  1kg 990:-

							1805		myrraharts	i	bitar
        Används till rökelse.
         Commiphora myrrha  Somalia
        100g 65:-    1kg 350:-

			1614		Vaniljextrakt	Eko
    Kontrollorgan Eko: Ecocert, Frankrike Extrah rad 
med sprit. Koncentrerad till 80% vanilj/20% sprit.Ej 
bland  bar med vegetabilisk olja. Kan användas i mat. 

Används för att ge vaniljdoft i produkter.
Vanilla planifolia Extract  Madagaskar 
5ml 86:- 10ml 162:- 30ml  408:- 100ml 950:-

1808	 Olibanumharts
Används till rökelse.
Frankincense boswelia
100g  70:- 1kg 399:-

1801		 Benzoeharts
Används till rökelse
Satyrax tonkinensis   Sumatra
50g  60:- 1kg  650:-

INFO...
Vad är absoluer, resinoder och isolater? Absoluer och resinoder utvinns med lös-
ningsmedel. En absolu får man från färska växter, resinoider kommer från hartser. De 
innehåller flera olika ämnen: eteriska oljor, vaxer och färg. Resinoider innehåller även 
små mängder harts. Isolater är enskilda ämnen från eteriska oljor.
Observera
Absolurer och resinoider blir tjockare i konsistensen vid lägre rumstemperaturer. Detta 
är ett helt naturligt beteende. Du kan läsa mer i broschyren Framställning av eteriska 
oljor och absoluer art. 7021 se s. 61.

Framställning	av	eteriska	oljor
I vissa växter finns det aromatiska ämnen som människor har använt i 

tusentals år till bl a parfym, rökelse, medicin, smaksättning av livsmedel, 

hudvårdsprodukter och aromaterapi. Dessa ämnen har olika namn, 

delvis beroende på hur man utvinner dem och delvis beroende på vad 

de innehåller. De mest flyktiga ämnena kallas eteriska oljor. Balsam, 

resinoid och harts kallas de mer fasta ämnena där den eteriska oljan 

är bunden till andra ämnen. Dessa aromatiska ämnen bildas i olika 

växtdelar under inverkan av tid, jordmån, odlingssätt, väder, på vilken 

höjd över havet man odlar m m.

Aromatiska	ämnen
Eterisk olja kan vara bunden till andra ämnen - t ex hartsämnen (resin). 

Detta kallas för balsam. Grankåda är ett balsam. Likaså copaiva 

balsam, elemi harts, peru balsam, tolu balsam, benzoin och styrax. 

Den eteriska oljan kan också vara blandad med både hartsämnen 

och slemämnen och kallas då för oleogumresin. Olibanumharts, 

myrraharts, opoponax, galbanum och delvis guajakträ är exempel 

på sådana.Alla dessa aromatiska ämnen bildas i stam och grenar på 

träd och buskar. De utsöndras som ett sekret genom barken - oftast när 

trädet har skadats på naturlig väg eller om människan har varit framme 

och t ex snittat i barken. De flesta av dessa ämnen blir mer trögflytande 

när de kommer i kontakt med luft därför att en del av den eteriska oljan 

då dunstar bort eller omvandlas till harts. Om man önskar att tillvarata 

något aromatisk ämne, t ex grankåda, så ska man tänka på att samla kå-

dan när den är färsk. Den kan då lättare lösas ut i varm olja eller i sprit. 

”Gammal” kåda blir mer hartsaktig, mindre aromatisk och svårlöslig i 

sprit eller varm olja.

För att utvinna dessa aromatiska ämnen och ev. den rena eteriska oljan 

använder man sig av lösningsmedel. Ett fåtal eteriska oljor kan direkt 

destilleras ut av hartsämnena (resin) t ex olibanum galbanum och myr-

ra. Andra måste först extraheras till resinoider och därefter destilleras. 

För några är slutstationen resinoid, där den eteriska oljan fortfarande 

är bunden med lite vaxämnen. Några olika resinoider måste i sin tur 

blandas med sprit för att bli användbara.

Extraktion	med	lösningsmedel
Denna metod används speciellt för känsliga växter som är svåra att 

destillera, t ex jasmin. De aromatiska ämnena i jasminen påverkas 

negativt av vatten och ånga. Metoden används också till fina blom-

mor som innehåller små mängder av eterisk olja. Extraktion är ett mer 

effektivt sätt att utvinna de aromatiska ämnena på än genom destilla-

tion, därför att man tar tillvara på mer och fler aromämnen. Följande 

ämnen får man fram genom extraktion med lösningsmedel:                                                               

Concret	och	absolu
Framställs främst av 

färska växtmaterial. Det går 

till så att växtdelarna blandas med ett lättflyktigt lösningsme-

del såsom hexane, benzen eller petroleumeter. Blandningen 

får sedan dra, därefter silas och indunstas den under vakuum 

för att få bort lösningsmedlet. Den färdiga produkten CON-

CRET innehåller ca 50% vax 

och ca 50% eterisk olja/ aromämnen 

och har en krämig konsistens. Nästa steg är att blanda con-

creten med alkohol (etanol). Aromämnena dras till alkoholen 

medan vaxämnena löses dåligt i den. Alkoholen separeras 

sedan bort från vaxämnena och blandningen indunstas under 

vakuum. Kvar är aromämnet; eterisk olja och ca 2 % vaxäm-

nen. Detta kallas för ABSOLU.  Rosor extraherade på detta sätt 

kallas  ”rose absolu” medan en destillerad rosolja kallas ”rose 

otto”. På samma sätt kallas extraktion av pomeransblommor 

”orangeblom absolu” och destillerad olja ”neroli”. 

Resinoid
De extrakter som utvinns med lösnings- medel från växter som 

innehåller vad vi på svenska kallar harts och balsam, kallas 

resinoider. En färdig resinoid innehåller fettlösliga ämnen 

såsom eterisk olja, vax, färg och små mängder harts. Den 

tillverkas från ”dött” växtmaterial typ bensoeharts, styraxharts 

och tonkabönor.

Genom destillering av samma material kan man också 

tillverka eterisk olja t ex olibanumolja av olibanumresin och 

myrraolja av myrraresin.

Resinoider och absoluer används främst som ett fixativ och 

som en väldoftande komponent i doftblandningar typ parfym, 

rökelse och potpourri.

Olika växter och växtdelar kräver olika förfaringssätt för att utvinna de 
aromatiska ämnena.  Här följer en illustration som visar detta.

AROMATISK RÅVARA

Ren eterisk olja 
utvinns genom:

Destillation Pressning
(endast citrusskal)

Aromatiska ämnen
utvinns genom:

Eterisk 
olja

Eterisk 
olja, 

lite vax och 
karotin

Eterisk 
olja 

Färska 
växter

Harts, balsam,
oleogumresin

Pomada
(eterisk olja 

i fett)
Concret

Absolu
(eterisk olja,

lite vax, andra
aromämnen

Resinoid
(eterisk olja), 
harts, andra 
aromämnen)

Pomada abs
(eterisk olja, 

ev lite rest av 
sprit/fett)

Extraktion
med lösningsmedel

Extraktion
med fett

”Extrakt”
(eterisk olja
färg, vax)

CO²

41

Våra nyaste dofter är
Strawberry Dream och 
Exotic Cocos Cream! 
Så läckra! Prova!



Ekologiska aromer

1651	 Ananas	arom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. 
Dosering 0,5-1%.
INCI-namn: Ananas comosus Extract
10ml 50:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1657	 Vanilj	arom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. Do-
sering 0,5-1%.
INCI-namn: Vanilla Planifolia Extract
10ml 70:- 30ml 172:- 100ml 406:-

1653	 Hallon	arom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. Do-
sering 1-2 % (högre dosering än de andra aromerna).
INCI-namn: Rubus idacus Extract
10ml 50:- 30ml 120:- 100ml 250:-

1652	 Jordgubbsarom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. Dose-
ring 1-2% (högre dosering än de andra aromerna).
INCI-namn: Frangaria ananassa Extract
10ml 62:- 30ml 147:- 100ml 341:-

1650	 Gräddkola	arom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. Do-
sering 0,5-1%.
INCI-namn: Caramel Extract
10ml 60:- 30ml 142:- 100ml 324:-

1655	 Kokosarom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. Do-
sering 0,5-1%.
INCI-namn: Cocos nucifera Extract
10ml 74:- 30ml 182:- 100ml 436:-

1656	 mango/lime	arom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. 
Dosering 0,5-1%.
INCI-namn: Mangifera indica L and Citrus Aurantifolia 
Extract
10ml 60:- 30ml  142:-   100ml 324:-

1654	 Choklad	arom	eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprodukter samt 
smaksättning av karameller, desserter och dryck. 
Dosering 0,5-1%.
INCI-namn: Theobroma cacao Extract
10ml 62:- 30ml 147:-   100ml 341:-

Naturliga aromer framställda av ekologiskt odlade råvaror, kontrollerade av EcoCert. Härliga 
aromer att doftsätta alla dina vattenbaserade produkter: cremer, lotioner, geler, tvålar och 
shampo. De ger nya möjligheter till läpprodukter, då de även avger en underbar smak. 
Observera att aromerna är vattenlösliga och skall enbart användas i sådana produkter. De 
fungerar dock i produkter med enbart fett, om bivax finns med i receptet. Det är viktigt att då 
röra olje- och vaxblandningen så länge det går, tills den börjar att tjockna, innan aromen till-
sätts. (Fungerar inte i hud/massageoljor.) Aromerna passar också ypperligt för smaksättning 
av livsmedel och godsaker som karameller, desserter, glass samt drycker av olika slag. 
De ekologiska aromerna ger definitivt nya dimensioner till Dina produkter! 
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Aromaköket nyhet

Smaksättning av mat med eteriska oljor är en rolig och enkel 
metod - men kräver lite viktiga kunskaper!  Vi kommer dag-
ligen i kontakt och intar unika eteriska oljor genom smak-
full honung, söta eller syrliga karameller, hårda karameller, 
halskarameller, friskt tuggummi, festande godis, smaksatt 
mineralvatten samt smaksatta vegetabiliska oljor. Dessut-
om finns de även i en del färdiga maträtter och självklart 
fungerar de utmärkt till att smaksätta dina egna hemlagade 
maträtter med! 
Nu finns Crearome’s ekologiska eteriska oljor förpackade 
för användning till mat - och vi börjar med de mest vanligas-
te och enklaste att använda. 

OBS Används de eteriska 
oljorna direkt i karamellerna, 
kakorna eller glassen ska dessa 
inte blandas i en bärare först! 

1952			Bergamottolja	Eko
En liten citrusfrukt som odlas enbart för den eteriska oljans skull 

och smaksätter Earl Grey te, karameller mm. Bergamott har en 

lite bittrare smak än andra citrusoljor med en unik, lite blommig 

nyans vilket är bergamottens kännetecken. Utvinns genom press-

ning av skalet. Kan användas i t ex desserter, glass, sorbet, drycker 

och till karamellkokning. Fin som smaksättare av vegetabilisk olja

Citrus bergamia

5ml 47:-  10ml 78:-  30ml 191:-   100ml 460:-

1957			Limeolja	Eko
En sprudlande, grön, citronaktig smak. Utvinns genom pressning 

av skalet. Kan användas som smaksättare i honung, fruktdesserter, 

glass, sorbet, dessertsåser, kakor  och till karamellkokning. Den är 

även fin i varmrätter, olika dressingar samt vegetabilisk olja!

Citrus aurantifolia

5ml 47:-  10ml 78:-  30ml 191:-   100ml 460:-

1953			Citronolja	Eko
En frisk, hög citrussmak. Utvinns genom pressning av skalet. Kan 

användas som smaksättare i honung, fruktdesserter, glass, sorbet, 

dessertsåser, kakor  och till karamellkokning. Den är även fin i 

varmrätter och olika dressingar!  Smaksätter vegetabilisk olja!

Citrus limonum

10ml 54:-  30ml 129:-   100ml 286:-

1950			Apelsinolja		Eko
En varm citrussmak. Utvinns genom pressning av skalet och är 

den vi får fram när vi river apelsinskalet. men du slipper riva dig 

på fingrarna och sparar tid! Används som sm aksättare i honung, 

fruktdesserter, glass, sorbet, dessertsåsar, kakor  och till karamell-

kokning. Den är även fin i varmrätter och olika dressingar/oljor!

Citrus sinensis

10ml 44:-  30ml 95:-   100ml 200:-

1956			Grönmyntaolja	Eko
En sprudlande, grön, citronaktig smak. Utvinns genom pressning 

av skalet. Kan användas som smaksättare i honung, fruktdesser-

ter, glass, sorbet, dessertsåsar, kakor  och till karamellkokning. 

Den är även fin i varmrätter och olika dressingar!

Citrus aurantifolia

10ml 54:-  30ml 129:-   100ml 286:-

1951			Söt	Basilikaolja	Eko
Basilikaolja utvinns genom destillering av hela örten. Endast 

denna typ av basilika (söt) är lämplig att använda i mat. Basilika-

olja befrämjar matspjälkningen och passar bra till tomaträtter*, 

dressingar*, sydeuropeisk mat, potatisrätter* m.m.  Fin som 

smaksättare av vegetabilisk olja, t ex olivolja.

Ocimum basilicum

5ml 41:-  10ml 64:-  30ml 153:-   100ml 358:-

1958			mandarinolja		Eko
En varm och behaglig, ej så syrlig citrussmak, som kan användas 

på samma sätt som de andra citrusoljorna. Utvinns genom press-

ning av skalet. Kan användas som smaksättare av fruktdesserter, 

glass, sorbet, dessertsåser och till karamellkokning. Den är även 

fin i vissa varmrätter och smaksätter enkelt vegetabiliska oljor!

Citrus reticulata

5ml 47:-  10ml 78:-  30ml 191:-   100ml 460:-

1959			Pepparmintsolja		Eko
Frisk och kylande smak! Används ofta i choklad, tuggummin, 

halstabletter, polkagrisar mm. Destilleras ur pepparmyntsblad.

Fin i olika sorters godis, mintchokladcreme, desserter, kakor, 

glass, honung, halskarameller, egna karameller mm

Mentha pipertita

10ml 54:-  30ml 129:-   100ml 286:-

1954			Eukalyptusolja		Eko
En känd och välgörande klassiker! Används enbart för 

smaksättning av honung och halskarameller.Destilleras ut ur 

eucalyptusbladen.

Eucalyptus globulus

10ml 52:-  30ml 120:-   100ml 250:-

1955			Grapeolja		Eko
Ännu en citrussmak, inte så syrlig som citron och inte så varm 

som apelsin. Till desserter, glass, sorbet, dessertsåser och till kara-

mellkokning. Den är även fin i vissa varmrätter och oljor!

Citrus x paradisi

5ml 42:-    10ml 70:-  30ml 172:-   100ml 406:-

7134	Broschyr	eteriska	oljor	i	mat  0:-

                 minikokbok 8 sidor   

7030	Aromaköket	bok   79:-

                nytryck hösten 2015 se sid. 63
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Bärare	för	eteriska	oljor	
Eteriska oljor är flyktiga och värmekänsliga 

och kan inte kokas med i grytor, och sop-

por utan att försvinna (koka bort). Eteriska 

oljor är starkt koncentrerade och dryga, 

men ska inte komma i direktkontakt med 

våra slemhinnor. Därför blandar man dem 

i olika typer av bärare! 

•	 Bakning, kokning, stekning -          

blanda oljorna med fett/olja.

•	 Efterrätter/dessert och drycker 

-  blanda oljorna med råsocker, björk-

sirap, agave, honung, melass, olja.

•	 Maträtter utan fett  -  blanda oljorna i 

sprit, sojasås, en god senap eller i salt.



Ekologiska hydrolater
Hydrolater är en biprodukt vid destillering av örter och blommor till eteriska oljor. Vid 
destilleringen används rent källvatten. Vattnet värms upp och skickas genom växterna 
i form av ånga. De eteriska oljorna och andra ämnen samlas då upp av ångan. Därefter 
tas de eteriska oljorna (som lägger sig ovanpå vattnet) bort. Kvar är blom/örtvatten som 
innehåller lite eterisk olja och andra vattenlösliga ämnen från plantorna. Inget annat,  typ 
konserveringsmedel, är tillsatt. Hydrolaterna kan användas som de är som ansiktsvatten, 
aromatiska bad, babybad och i spray för att fräscha upp 
huden. Du kan också använda dem istället för vatten i 
olika produkter tillsammans med andra råvaror, 
t ex ansiktsmasker, crèmer, lotioner och hårshampon. 
De ekologiska hydrolaterna är kontrollerade av EcoCert 
i Frankrike. 

2800			Apelsinblomsvatten	Eko
Det lyxdoftande ekologiska apelsinblomsvattnet har en sammandra-

gande och lindrande effekt på huden och passar alla hudtyper. Citrus 

aurantium Water blom Marocko

100ml 80:-   250ml 136:-   1liter 310:-   5liter 1100:-

2809		Citronverbenavatten	Eko
Ekologiskt med fräsch, söt, mild citrondoft. Mentalt avslappnande/av-

stressande. Passar som uppfräschande ansiksvatten till normal/bland-

hud. Lippia citriodora Water blad   Frankrike

100ml 69:- 1liter 241:- 5x1 liter 875:-

2816			Eukalyptusvatten	Eko
Har en typiskt frisk eukalyptusdoft. Kan användas i en aromainhalator 

där vattnet värms upp. Har uppfriskande och luftrenande effekt och är 

fin att ha i en sprayflaska och använda som roomspay, till badrummet 

samt då man känner sig lite låg. Används också som bastuvatten till 

den varma laven och är fin i lerinpackningar samt istället för vatten i 

desinficerande flytande tvålar. Utvinns genom destillation av ekolo-

giskt odlade eukalyptusblad. 

Eucalyptus globus  Water blad Portugal

100ml 80:-  250ml 136:-  1liter 310:- 5 liter 1163:-

2811		Hamamelissvatten	Eko
Ekologiskt & nu utan konserveringsmedel. Milt sammandragande ör-

tvatten, bra vid irriterad hy. Kan anv. som ansikts- och rakvatten, till 

ansiktsmasker/aftershavecremer. Passar de flesta hudtyper. Hamamelis 

virginiana Water  blad  Frankrike

100ml 71:-  250 ml 117:-   1liter 258:-  5 liter 1044:-

2804		Kamomillvatten	Eko
Ekologiskt odlat,härligt och kraftigt kamomilldoftande vatten som pas-

sar den orena/känsliga huden allra bäst. Har en lindrande verkan på 

alla hudtyper. Kan anv. i kompresser vid röda ögon.

Chamaemelum nobile Water blom Frankrike

100ml 69:-   250ml 112:-   1liter 241:- 5x1liter 980:-

2813		Lagerbladsvatten	Eko
Eko. med varm, kryddig doft av lagerblad. Antiseptiskt, stimulerande. 

Normal till fet hud.

Laurus nobilis Water blad Frankrike

100ml 69:- 1liter 241:- 5x1 liter 980:-

2805		Lavendelvatten	Eko
Ekologiskt odlat, örtigt vatten som passar de flesta hudtyper. Verkar 

lindrande om man har känslig hud, och milt renande vid fet hud.

Lavandula angustifolia Water blom  Frankrike

100ml 62:-  250ml 99:-   1 liter 211:- 5 liter 840:-

2807		Pepparmyntsvatten	Eko
Ekologiskt friskt pepparmyntsvatten har en uppfräschande effekt vid fet 

och trött hud. Det svalkar också skönt vid hetta och solbränna. Används 

ej i babybad p g a sin kylande effekt.

Mentha x piperita Water blad  Frankrike

100ml 62:- 1liter 211:- 5 x 1 liter 840:-

2808		Rosenblomsvatten	Eko
Ekologiskt odlat. Ett rosendoftande vatten som har en lindrande, svagt 

sammandragande och svalkande verkan på huden. Passar de flesta 

hudtyper - kan med fördel användas vid oren hud. Även till desserter, 

sötsaker, söta såser mm.

Rosa damascena Water  blom Marocko

100ml 80:-  250ml 136:-  1liter 310:- 5 liter 1163:-

2812		Rosmarinvatten	Eko
Ekologiskt odlat. Rosmarinvatten har en örtig doft och verkar aktive-

rande och stimulerande. Kan användas till trötta ben, rengöring av 

normal/fet hud, hårsköljning vid mjäll.

Rosmarinus officinalis Water blad Frankrike

100ml 62:- 1liter 211:- 5x1liter 840:-

2810		Salviavatten	Eko
Ekologiskt odlat. En hydrolat med örtig och frisk doft. Verkar aktive-

rande, renande, cirkulationsbefrämjande, bakteriehämmande och 

sammandragande. Kan användas som spray-deo. Salvia officinalis 

Water  blad  Frankrike

100ml 66:- 1liter 225:- 5x1liter 915:-

2806		Litsea	Cubebavatten	Eko
Ett friskt, citruslikt, aromatiskt doftande vatten utvunnet genom de-

stillering av eko. odlade litsea cubebafrukter. Doften gör en pigg & 

glad & passar i såväl rums- som i kroppsspray. Anv. som ansikts-/ren-

göringsvatten vid fet & normal hy. Passar i olika prod. för huden som 

ansiktsmasker/kroppsinpackningar. I egna prod. kan det anv. istället 

för vatten i lotioner, kroppstvålar, schampo  Litsea cubeba Water frukt 

Vietnam

100ml 60:- 1liter 199:-   5 liter 693:-

2803		Geraniumvatten	Eko
Ett väldoftande, blommig, sött vatten med en rosliknande doft. Utvun-

net genom destillering av färska ekologiskt odlade geraniumblad. Kan 

anv. i hudvård för ung som gammal. Balsamerande och ”adaptonic” 

för fet-, torr- & känslig hy. Även till röd hy, t ex: rosacea, mm. Kan 

anv. som ansikts-/kroppsvatten vid rengöring, ansiktsmask, lermask, 

ansikts- och kroppsinpackningar. I egentillverkade prod. kan det anv. 

istället för vatten i ansiktscremer mm. Fin som mild spray/parfym för 

hela kroppen som ger en ”feel-good” känsla! Även till desserter, sötsa-

ker, söta såser! Pelargonium roseum Water blad      Egypten

100ml 76:- 1liter 294:- 5 liter 1050:-

2815		Sandelträvatten	Eko
Ett mjuk, aromatisk, exotiskt sandelträdoftande vatten. Utvunnet ge-

nom destillering av australienskt, ekologiskt odlad sandelträved. Kan 

anv. som ansiktsvatten och rakvatten. Det är sammandragande och 

lätt uttorkande och är värt att prova på hy som lätt blir röd. Fin som 

en mjuk, härlig kropps- och ansiktsspray, eller som ett room-spray 

när man vill samla sig i sinnet eller utöva meditation. I egna prod. 

kan det anv. istället för vatten i cremer, ansiktsvatten, lyxschampo, 

ansiktsmasker mm. 

Santalum spicatum Water ved  Australien

100ml 91:- 1liter 374:- 5 liter 1275:-

2814		Olibanumvatten	Eko
Ett mjukt, varmt, lite torrt, ”heligt” doftande vatten. Utvunnet genom 

destillering av ekologiskt olibanum harts. Vattnet är en skön ansikts-

spray! Låt det självtorka och den ger huden en ny, finare textur. Bra i 

sommarvärme och vid hög luftfuktighet. Fungerar även som ett ansikt-

vatten i den dagliga rutinen i en antiagebehandlingsamt i olika typer av 

ansikts- & kroppsinpackningar istället för vatten. I egna prod. kan det 

anv. istället för vatten i ansiktscremer, aftershaveprodukter, lotioner, 

hårbehandlingar mm. Den används mer än något annat hydrolat till 

alla typer av meditation, energibyte och olika ritualer. 

Boswellia carterii Water   harts    Somalia

100ml 83:- 1liter 326:- 5 liter 1150:-

INFO...
Hydrolaterna	 innehåller	 liten	 mängd	
eterisk	olja	och	vissa	vattenlösliga	äm-
nen	som	finns	i	växten.	Alla	hydrolater	är	
antiseptiska	och	fria	från	konserverings-
medel.	 Förläng hållbarheten genom att 
förvara flaskan mörkt och svalt. Blandas 
hydrolaterna med andra råvaror till tvål, 
schampo, cremer mm så måste produkten 
konserveras!

TIPS...
•	Byt	ut	vattnet	med	
hydrolater	 när	 Du	
gör	 cremer.	 lotioner,	
hårshampo	 och	 an-
siktsmasker.
•	Pepparmyntsvatten	
är	skönt	att	badda	på	
solbränd	hud.
•	Om	Du	arbetar	i	da-
tormiljö,	kan	det	vara	
härligt	 att	 fräscha	
upp	 ansiktshuden	
och	 rummet	 genom	
att	 spraya	 lite	 rosen-
blomsvatten.

Hydrolaterna är underbara, milda 
ansiktsvatten. Spraya på huden 

efter kvällrengöringen, så 
förbereder de huden för cremen. 
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Supermat - eller Goodfood som vi kallar det - är näringstät men 
omtalas också som vägen till bättre hälsa, och välmående - fin 
hy med lyster, en renad kropp och så vidare!
”Ät dig frisk - ät dig vacker” säger man. 
Här har vi samlat lite härliga recept!

Recept

nyhet

Inspiration Örter Kryddor Good food

En kärlekens 
krydda med het-
ta för både salt 

och sött!
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Tefilter med pinne
9250  Detta extra korta filter passar perfekt för 
en kopp eller ett teglas. Häll dina teblad i filtret 
och stick igenom pinnen, häng över koppkanten 
och häll på kokande vatten – enkelt!
100 st tefilter + 1 st pinne/kartong.  53:-

Tefilter storlek S 
9251  Detta filter passar för en mugg eller liten 
kanna. Häll dina teblad i filtret, häng över 
kann/muggkanten och häll på kokande vatten 
– enkelt!
100 st tefilter/kartong.    40:-

Tefilter storlek L
9252 Detta filter passar för tekannor och höga 
teglas. Häll dina teblad i filtret, 
häng över kann/glaskanten och häll på kokande 
vatten – enkelt!
40 st tefilter/kartong     30:-

Tepåse för 
lösviktste
Tomma tepåsar att fylla med 
våra många olika teblandningar! 
Finns både för din kopp och din kanna, med 
eller utan praktisk pinne (se bild). Alla Fi-
nums tefilter är FSC-märkta och tillverkade 
i nedbrytbar cellulosa och abaca (bladfibrer 
från bananpalm). De är kända för sin fina 
kvalitet och filtrerar ditt te utan bismak. 

Korngräs nu också som 
Korngräjuicepulver! 
Otroligt nyttigt!

8731 Örtpåse liten 1 st 58:-
9144 Örtpåse stor linne/bomull 1 st 82:-

Tips!

Tips! Man kan använda chiafrön istället 

för ägg! 1 msk chiafrön ska blandas med 3 

msk vatten och får svälla - detta ska då mot-

svara ett ägg vid bakningen, menar man! 

Bra för veganer! Glutenfritt!

Gör Ditt eget 
INSTANT TE 

på ett ögonblick med 
våra kryddor i 

pulverform!

Raw chokladtårta hallon
Botten
3 dl mandel
1 msk kokosolja eko Crearome
1 msk kakaosmör  eko Crearome
1 tsk agavesirap
1 tsk citronjuice 
1-2 droppar Citronolja Crearome

Smält kakaosmöret och kokosoljan i ett vattenbad.
Mixa mandeln till grovt mjöl och tillsätt övriga ingre-
dienserna. Mixa till en deg. Tryck ut den i en form med 
löstagbar botten (klä den med plastfolie innan)

Fyllning
5 dl cashewnötter - 3 dl rå kakao eko Crearome
3-4 avocado (beroende på hur stora de är)
0,5 dl agavesirap - 1 dl vatten
Mixa nötterna till fint mjöl, tillsätt resten och mixa till en 
slät smet. Bred ut fyllningen över botten i formen.

Topping
8 dl Jordgubbar och/eller hallon
1-2 msk Agavesirap (fler hallon = mer sirap)
2 dl kokosolja eko utan smak Crearome

Tina bären helt om de är fysta. Mixa dem med agavesira-
pen. Smält kokosoljan i ett vattenbad och häll i bärsmeten. 
Rör ihop. Häll toppingen över fyllningen och ställ in formen 
i frysen några timmar. När toppingen stelnat kan du försik-
tigt ta ut kakan ur formen och skära i bitar.
Tårtan är som bäst när den är nästan tinad!

Nyhet
Tepåsar för alla 
våra teblandningar!

Örtpåse 
till Dina bad!
Praktisk knytpåse  i linne/bomull för örtbad. Lägg 50-100g 
torkade örter i påsen, eller fyll den med färska örter. Häng 
den under det rinnande, varma vattnet. Recept på örtbad 
hittar du i boken ”Sol & Bad” art. nr. 7039. 

Chiafröet - Lovordas av experter som 
superfröet som näringsboostar hälsan!
Vad är unikt med detta lilla frö?
5 gånger mer kalcium än mjölk, 3 gånger mer järn 
än spenat, 7 gånger mer C-vitamin än apelsin”! Även 
rik på omega 3 och antioxidanter! Du kan t ex göra 
en Chiapudding eller strö fröna över det mesta, salla-
den, filen, gröten, soppan, smoothien osv.

Recept Chiapudding
2,5-3 msk chiafrön Crearome
2 dl ekologisk mjölk 3 %
1/2 krm äkta vaniljpulver eko Crearome
1knivsudd steviapulver Crearome

Mixa ingredienserna och låt stelna 
i kylen i ca en timme.
Häll därefter på hackade nötter och valfria bär!

Italienska skorpor 
även kallade biscotti - utan socker 
och med vårt kokosmjöl samt äkta 
vaniljpulver mm. 
4 dl mandelmjöl
2 dl kokosmjöl eko Crearome
2 tsk mandelsmör
4 msk kokosflingor mixade i matberedare
4 msk rå kakao criollo Crearome eko
2-4 dr eterisk olja av Apelsin (blandas 
med smöret)
1 tsk bikarbonat Crearome

1 knivsudd äkta vaniljpulver eko 
Crearome
75 gram osaltat smör
3 ägg
Lägg allt utom äggen i matberedare med kniv. 
Mixa och tillsätt under mixning ett ägg i taget. 
Kör tills det bildats en deg. Dela degen i två 
delar och gör två rullar. Lägg dem på plåt med 
bakplåtspapper. Grädda i 200 grader i ca 30 min.
Ta ut skorporna -  låt svalna något och skär 
sedan sneda bitar. Lägg bitarna med snittytan 
uppåt. Grädda vidare i 125 grader 15 min. Låt 
därefterskorporna stå kvar i ugnen i eftervär-
men ett par timmar, tills de är spröda!

12 bitar ren njutning!
Glutenfri

Vegan



Drick en mugg varm Guldmjölk
Så här gör du:
Koka en pasta  på gurkmeja och vatten i 8 
minuter.
Pastan blandar du med varm mjölk, mandel-
olja, kardemumma, svartpeppar och  kanel. 
Drick en mugg på kvällen.
Bra för kroppen och trötta leder.
Samtliga kryddor från Crearome!
Genom denna process blir gurkmejan godare 
i smaken och då blir det lättare att använda 
den oftare. De nyttiga ämnena kommer också 
fram!

Carobpulver
Carob kan vara en lösning för den som vill 
undvika vanligt socker men inte riktigt kan 
låta bli. Smaken är rund och mjuk med natur-
lig sötma som kan tilltala. God till smoothies, 
kakor, glass och bakverk! Den kan användas 
även istället för vanlig kakao men innehåller 
inte koffein och teobromin. Fetthalten är låg, 
ca 0,67 %. Kakaobönor har en fetthalt på 50%. 
Carob är rikt på kalcium men även mineraler 
som järn, kalium och natrium. 
Har traditionellt använts för att lugna oroliga 
magar. Kommer från carobträdets bönskidor. 
Ett träd som även kallas johannesbrödträd.
Vetenskapligt namn: Ceratoniai

Rödbetssmoothie
Ingredienser:
1 dl mild naturell yoghurt
0,25 dl grädde
½ dl vatten
1 msk rödbetspulver Crearome
1 ml korngräspulver Crearome
½ msk hampprotein Crearome
ev. 2 tsk kokossocker Crearome
Mixa allt och avnjut!

Tips!

Rå Cacao Chili Criollo
En häftig smakkombination både för desserter, 
varmchoklad, chokladtryfflar och för maträt-
ter som chili con carne, andra kötträtter och 
såser mm. Chili och choklad kombinerat är en 
kärlekens och hettans krydda, så denna 
krydda är en upplevelse. Det går fint att 
tillsätta lite av vår cassiakanel och vårt äkta 
vaniljpulver.

Varm Choklad 
Criollo Chili med hetta!    
     (Två muggar att mysa med)
Blanda 2 msk Crearomes Chili Cacao 
Criollo Rå och 1 krm himalaysalt fint 
med 2 msk vispgrädde. Häll över het 
mjölk, ca 5 dl. Rör om och häll upp 
i två muggar. Garnera med vispad grädde 
och pudra med kanel på toppen.

Önskas ytterligare hetta tillsätt en knivs-
udd av Crearomes cayennepeppar. Njut!

En kärlekens 
krydda med het-
ta för både salt 

och sött!

45

Kika in på vår
www.ekofood.se 
för mer recept 

& tips!

Du kan även köpa 
rent ekologiskt 
chilipulver av oss!

God Pannacotta 
- helt utan gelatin!
Så här gör Du!
•	 Koka upp 3 dl vispgrädde tillsammans med 

en knivsudd av Crearomes eko vaniljpulver 
samt en knivsudd Crearomes kardemum-
mapulver. 

•	 Tag kastrullen från plattan och vispa i 1,5 
tsk Crearomes Carragenpulver med 75 
ml socker. Vispa hela tiden tills smeten 
tjocknat och kokat upp. 

•	 Häll den vaniljgula, tjocka gräddsmeten 
i en form, t ex gratängform, inte allför 
liten och låt svalna lite innan du kyler den 
i kylen. 

•	 Tag frysta jordgubbar ca 1 liter eller lite 
mer och värm upp i en kastrull. Tillsätt 
0,5 ml Crearomes Carragenpulver under 
kraftig vispning samt en knivsudd Crearo-
mes grönpepparpulver och ca 1 dl socker. 
Låt koka upp under omrörning och häll 
sedan äver den stelnade pannacottan.

•	  Pannacottan kan självklart också hällas 
upp i glas eller dessertskålar och toppas 
med jordgubbssmeten som bildar ett 
vackert gelé när det stelnat. 

Vitaminbomb Smoothie - för fin energi
•	 2 dl Grape juice
•	 1 liten banan
•	 1 tsk kokossocker eko Crearome
•	 1 tsk camu camu pulver eko Crearome
•	 Mixa juice, banan, kokossocker och camu 

camu pulver tillsammans med is bitar.
En morgondryck för extra energi under dagen.

Guldmjölk av 
Gurkmeja

5 msk ekologisk kokosolja Crearome
4 tsk ekologisk kakao rå Crearome
1 tsk ekologiskt äkta vaniljpulver Crearome
2tsk ekologiskt lakritspulver Crearome
2 dl ekologiska kokosflingor 
Blanda allt och rör om noga. Ta en liten sked 
och fördela i 30 ischokladformar. Den som är 
sockerfri har här fått ett alternativ. Den som 
fortfarande väljer det söta kan smula ner 2 
färska dadlar. sötman från lakritsen, kokosen 
och vaniljen.

Ischoklad av kokosolja

Chokladsås
400 g kakaopulver rå criollo Crearome eko
1,5 tsk kanelpulver eko Crearome
950 ml agavesirap
2 tsk himalayasalt fint Crearome
1 krm äkta vaniljpulver Crearome
125 g kokosolja eko utan smak Crearome

Ganasche
1 sats av ovanstående chokladsås
1 msk spirulinapulver Crearome
3 msk macapulver eko Crearome
1 tsk kanel pulver eko Crearome
1 tsk carobpulver eko Crearome
75 g skalade råa hampafrön Crearome

Mixa alla ingredienses till en slät sås.
Mixa såsen med macapulver, kanel, carob och 
spirulina. Häll i en form, ca 20 cm bred med 
bakplåtspapper i botten. Strö över de skalade 
hampafröna. Kyl i frysen i ca 20 min. Ta sedan 
ut den fasta ganaschen. Skär i bitar!

Recept

Tips!

Gurkmeja sid. 47 art nr 5089

Gör Ditt eget 
inSTAnT Te 

på ett ögonblick med 
våra kryddor i 

pulverform!

copyright Crearome



Örter, kryddor, teingredinser

5006		Brännässleblad	Eko
Rika på klorofyll och mineraler. Anv. som avkok i hud- och 
hårvårdsprodukter vid bl a håravfall och mjällbildning. I 
örtte verkar den allmänt stärkande och näringsrik, kan anv. 
vid järnbrist. Se också 5076 s. 39. Urtica dioica
100g 67:- 1kg 234:-

5222	Brännässlerot,	pulver
En ovanlig del av nässlan som efter torkning mals till ett 
fint mjöl/pulver och därmed blir enklare att använda vid 
t ex brödbak, strö över yoghurt, musli mm. Fin i olika sk 
gröna drycker och smoothies. 
Kan även användas till växtfärgning och äggfärgning!
Urtica dioica
100g  70:-   1kg 258:-

5100		Bönskal	
Används som avkok (kokas 10 min och silas). Används 
av många diabetiker som en del av deras kost. Phaseolus 
vulgares
100g 64:- 1kg 238:-

5512		Cacao	Chili	Criollo	Rå
En häftig smakkombination både för desserter, varm-
choklad, chokladtryfflar och för maträtter som chili con 
carne, andra kötträtter och såser mm. Chili och choklad 
kombinerat är en kärlekens och hettans krydda, så denna 
krydda är en upplevelse. Det går fint att tillsätta lite av vår 
cassiakanel och vårt äkta vaniljpulver. Theobroma cacao 
L. capsicum annum
100g  73:-   1kg   282:-

5514		Carob	bönor	i	bitar	Eko
Används i teblandning. Se sida 45. Ceratoniai Siligua L
100g 50:- 1kg 220:-

4301		Carrageentång	bitar
Slemrikt och mineralrikt. För avkok till djur och 
människor utvärtes och invärtes. Chondrus crispus  N
100 gr 91:-  500g 205:-  1 kg 373:-

4048		Carrageentång	pulver
Slemrikt och mineralrikt. För avkok till djur och 
människor utvärtes och invärtes. Chondrus crispus  N
50 gr 68:-    250 g 160:- 1 kg  436:-

5028		Cayennepeppar	pulver	Eko 
En av våra starkaste kryddväxter. Den måste användas 
med stor försiktighet för att inte förstöra maten. Ingår 
i många kryddblandningar (som t.ex. curry). Genom 
sin ”hetta” påverkar den också cirkulationen och kan 
verkligen ta fram värme till händer och fötter. Capsicum 
frutescence
50g 62:-   100g 85:-  1kg  349:-

5215		Chili
Chili är världens mest använda krydda, bredvid peppar. 
Den passar både till mat av olika slag, fisk, kött, grönsaker 
och till desserter, choklad mm. Här i västvärlden är vi lite 
återhållsamma med chilin, men både i Mexico, Asien och 
delar av Afrika är man oftare mindre sparsam med chili i 
maten vilket kan röra sig om att en hel näve chili slinker 
ner i grytan!
Chili är rik på A- och C-vitaminer och den verksamma 
beståndsdelen i denna kraftfulla krydda är det värdefulla 
capsaicin. I vissa sammanhang omtalas den som vane-
bildande.
Chilin kommer ursprungligen från Mexico men numera är 
Indien den världsledande producenten.
Förvaras torrt. Chili kan svida i ögon mm. Capsicum 
annuum
50g 52:-   100g 70:-  1kg  258:-

5218		Cikoria	pulver
En anrik rot med många fina och värdefulla egenskaper! 
Cikoria innehåller upp till 50% inulin, en polysackarin 
som snbart omvandlas till fruktsocker, vilket gör den till en 

nyhet

nyhet

Här har vi samlat en mångfald av ekologiska kryddor och örter, finmalda till pulver och 
snyggt paketerade i transparent burk med metalllock - nu även i 50 gram! De hela peppar-
kornen serveras också i burk medan bladkryddorna presenteras i snygga naturaskar med 
fönster. Kryddor har ett brett användningsområde i mat där de ger smak, ibland även färg, 
men de har ofta också många positiva effekter för kroppen! En hel del kan också användas 
hela eller i pulverform i te och teblandningar, men även utvärtes till huden genom avkok eller 
som pulver i omslag, inpackningar, ansiktsmasker och till sköna fot- och kroppsbad!Många 
av örterna används som de är till örte eller blandas till egna örtteblandningar. Här finns ock-
så fina dekorationsörter som t ex rosenblad, rosenknoppar, blåklint, ringblommor mm. Dessa 
kan även användas till te och annat. En del av örterna kan vara fina till fot- och helkroppsbad. 
Använd vår örtpåse så blir det enklare, eller gör avkok! Örtavkok kan också användas i olika 
hud- och hårvårdsprodukter. 
Obs - de få örter som enbart är avsedda för utvärtes bruk är märkta med 25 (momsen).  

utmärkt ingrediens för diabetiker och andra med blodsock-
erproblem. Dosera ca 1 msk till 2,5 dl kokande vatten. 
Cichorium intybus L. 
100g 67:-   1kg  235:-

5219		Cikoria	hel
se art. 5218. Dosera 2-4 msk per liter vatten kokas i 30 
min. Bra att dricka en halvtimme före maten. För mer ”kaf-
fesmak” och som kaffeersättning - rosta rötterna försiktigt i 
vanlig ugn före beredningenv- 100 grader. 
Cichorium intybus L.
100g 67:-  1 kg  235:-

5604		Citrongräs	Eko	hackad
Innehåller eterisk olja. God som krydda i matlagning och 
smaksättare i örteer.  
Se 5097. Cymbopogon citratus
100g  64:-   1kg 213:-

5097			Citrongräspulver	Eko
Innehåller eterisk olja som ger gräset sin bekanta citruss-
mak. Används i thaimat, främst thaicurryblandningar och 
som pulver i dryck, teer, örtsalt och kryddblandningar. 
Cymbopogon citratus
50g 50:-    100g 67:-  1kg 235:-

5007		Citronmelissblad	Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. God och uppfris-
kande till örtte för att komma i balans efter stressiga dagar 
och jobbiga bilresor. Anv. i hudvård vid fet hud (verkar 
renande och sammandragande). Melissa officinalis. 
100g 79:-  1kg 325:-

5073			Citronskal	i	bitar	Eko
Ekologiskt citronskal i bitar att använda i te blandningar, 
kakor och desserter mm. Citrus limonum
100g 85:-  1kg 373:-

5008		Citronverbena	Eko	
Blad som har en frisk citronaktig smak och ger fin, frisk 
ton i teblandningar mm. 
Lippia citriodora 
100g 94:-  1kg 436:-

5075		Curry	Indisk	mild	Eko 
En fin curry som alla kan uppskatta och som passar till många 
maträtter!  Curry är en blandning av huvudsakligen orienta-
liska kryddor och kan vara allt från kryddrikt aromatisk till 
brinnande stark. Tillsätt själv cayennepeppar om Du vill ha 
mer hetta! 
Innehåller: koriander frön, gurkmeja,  kumminfrön, råsocker, 
chili, havsalt (3%), libbsticka, anisfrö, ingefära, muskotnöt, 
bockhornsklöver frön, Vitlök, spiskummin, svart peppar,  ka-
nel
50g  58:-   100g 79:-    1kg 325:-

5096		Curry	Thai	Eko	
En fin curry som alla kan uppskatta!  Curry är en blandning 
av huvudsakligen orientaliska kryddor och kan vara allt från 
kryddrikt aromatisk till brinnande stark. Tillsätt själv cayen-
nepeppar om Du vill ha mer hetta! Innehåller:Senapsfrön, 
gurkmeja, korianderfrö, bockhornsklöver frön, lök, chili, hav-
salt, råsocker, vitlök, ingefära, kummin, spiskummin
50g   58:-    100g 79:-    1kg 325:-

5009		Daggkåpeblad	Eko
Rika på bitter- och garvämnen. I hår- och hudvård anv. 
daggkåpa i bad, omslag och i produkter för sin samman-
dragande effekt. Alchemilla vulgaris
100g 97:-     1kg 456:-

5641		Dillfrön	Eko
En krydda som är oumbärlig till kokning av flodkräftor. 
Malda och krossade frön passar till alla kålrätter, rödbetor, 
lök, potatis samt såser och grönsakssoppor. Används i 
surkål och inläggningar med ättika som t ex sill, gurka, 
pickles mm. Här används de hela eller krossade..Dillfrö 
kan ha en positiv inverkan vid uppblåsthet, gaser och 
liknande matspjälkningproblem. Tugga hela frön eller gör 
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5025		Anisfrön	pulver	Eko
En underskattad matkrydda. Passar bra ihop med de flesta 
rotfrukter som morötter, rödbetor, palsternacka och även kål 
av olika slag. Ger en pikant ”lakrits”-smak och är bra för mat-
smältning av t ex kål. Överlag är detta en bra matspjälknings-
krydda eller likvärdigt te. Blanda lite pulver i kokande vatten, 
rör om och avnjut! Klart på 1 min. Se också 5001.  Pimpinella 
anisum 
50g 58:-     100g  79:-    1kg 325:-

5001		Anisfrön,	hela		Eko
Innehåller eterisk olja. Smakfulla frön att använda i örtteer, för 
hals och mage. Verkar lenande för halsen. Stimulerar aptiten. 
Goda att använda krossade i maträtter med morötter och röd-
betor samt till viss bakning. Pimpinella anisum 
50g 58:-     100g 79:-      1kg 325:-

5015		Apelsinblom	Eko	
Vackra, torkade apelsinblommor fyllda av ljuvlig nerolidoft 
som utvinns ur apelsinblomman. Kan användas i olika te-
blandningar för sin goda smaks skull! Lyx! Citrus sinensis
50g 130:-   500g 600:-

5221	Backtimjan	
Backtimjan är en mild sorts timjan. Innehåller eteriska oljor, 
garvämnen samt bitterämnen.
Används som mild timjankrydda i de flesta maträtter och 
speciellt i ärtsoppa. Används även i mag- och halsteer! 
Dosering 1-2 gram per 3 dl hett vatten. Täck även och låt dra 
i ca 10 minuter. Drick mellan måltiderna, tre gånger om da-
gen. Används också i bad för sin sammandragande och ”vär-
mande” effekt. Läs mer i boken Fytomedicin av Hans-Bertil 
Juneby.  Thymus serpyllum 
100g  61:-    1kg 190:-

5613		Basilikablad	Eko										
Basilikablad som minner om Italien och dess kök, innehåller 
eterisk olja som skänker den karakteristiska  smaken, samt 
garvämnen. Bladen används som krydda i bl a italiensk 
matlagning, sydeuropeisk mat och thaimat. Är en ren själv-
klarhet till pasta, pizza, mozzarella och tomater där den blir 
en perfekt smakhöjare! Basilikan befrämjar matsmältningen! 
Ocium basilicum L 
50g  50:-  100g  67:-    1kg  235:-

5003		Björkblad	Eko	
Rika på garvämnen och saponiner. Värdefull i teblandning-
ar. Anv. som vattenavkok i shampo och balsam. Gör håret 
mjukt och glänsande och verkar stärkande på huden. Betula 
alba
100g 67:- 1kg 235:-

5611		Björnbärsblad
Värdefull i teblandningar. Kan också anv. hud- och hår-
vårdsprodukter som t ex avkok. Rubis fruticocus
100g  64:- 1kg 213:-

5612		Blåklintsblommor	Eko	
De vackra blåklintsblommorna innehåller främst bitteräm-
nen, antocyanglykosider (antioxidanter) och garvämnen. 
Bitterämnena befrämjar matsmältningen genom att stimu-
lera aptiten och olika matsmältningssafter. Används i te-
blandningar för sin fina färgs skull eller som te för sig själv. 
Centaurea cyanus L
100g  100:- 1kg 476:-

5639		Bockhornkloverfrön	pulver	Eko
En närande ört med laxerande genskaper. (20 g frön/dygn)
Trigonella foenum
50g  46:- 100g 61:-  1 kg 190:-

5643		Bockhornkloverfrön	hel	Eko
Se art nr. 5639. Trigonella foenum
100g 61:-  1 kg 190:-

Alla dessa örter och teer är 
paketerade i fina naturas-
kar med fönster för att få 
mest ut av dessa produkter. 
Pulver i snygga burkar!



Tips

ett te på dem. Kan även ingå i olika fröblandningar tillsam-
mans med fänkål, kummin och spiskummin att tugga på 
efter maten. Tips! Rosta fröna försiktigt så framträder smaken 
bättre!  Anethum graveotens 
100g 67:-     1 kg 235:-

5640		Dill	Eko
Klassisk svensk krydda! Potatisrätter, sallad, dressingar, 
kötträtter, kryddsmör, majonnäs, skaldjur och fisk. Den är 
oumbärlig till rökt och gravad lax samt till gravlaxsåsen och 
flodkräftorna. Anethum graveotens 
50g 66:-     100g 91:-  1kg 416:-

5622		Dunörtsblad
Används enbart som örtte. 
Epilobium parviflorum
100g 70:-   1kg 261:-

5614		Echinacea	Eko 
Echinacea är en välkänd växt som växer i många parker och 
trädgårdar. Rötterna används till te. Beredning 1/2 tsk-1 tsk 
kokas i 10 min och silas, sötas efter behov.
Echinacea angustifolia
50g 90:-     500g 495:-

5012		Enbär,	hela		Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. Krossade enbär an-
vänds i oljeextrakt för användning i muskelmassageoljebland-
ningar. God som krydda i kötträtter och i enbärsdricka. Utvär-
tes passar den eteriska oljan bättre.  Juniperus communis 
100g 60:-    1kg 258:-

5014		Eukalyptusblad	Eko
Innehåller eterisk olja. Ger en god och uppfriskande smak 
i teer, där de anv. för hals och svalg. I hudvård rek. istället 
den eteriska oljan. Eucalyptus globulus. 
100g 67:-    1kg 235:-

5603		Fransk	Dragon	Eko		
De aromatiska bladen  med sin unika smak används tradi-
tionellt i bearnaisås och i vissa typer av senap, men är också 
en fin krydda till olika grönsaker som rödbetor både i sallad, 
potatissallad oc soppor. Var alltid försiktig med doseringen, det 
är en örtkrydda som kan ta överhanden smakmässigt. Artimisia 
dracunulus sativa
50g 70:-  100g 97:-    1kg 456:-

5016		Fläderblommor	Eko
Innehåller eterisk olja och flavonglykosider.
Verkar lenande för hals och svalg i örtteer. Kan 
användas som avkok i ansiktsvatten vid irriterad hy. 
Sambucus nigra 
100g 85:- 1kg 373:-

5032		Fänkålsfrö	pulver	Eko				
En underskattad krydda som förutom den goda smak som det 
ger åt bröd och passar bra till många rotfrukter som morötter, 
rödbetor, kålrot, vitkål mm. Den underlättar också matspjäl-
kningen  av grovt bröd, kål mm. Innehåller 2-8% eterisk olja 
med 50% anetol, som ger fänkålsfröet sin aromatiska lakrits-
betingade smak. Den stimulerar också aptiten och är lenande 
för halsen!  Foeniculum vulgare
50 g  48:-      100g 64:-   1kg 234:-

5021		Fänkålsfrön,	hela		
Se 5017. Foeniculum vulgare
100g  58:- 1kg   168 :-

5017		Fänkålsfrön,	hela		Eko
Innehåller eterisk olja. Smakfulla frön att använda i örtteer, t ex 
magte. Verkar lenande för halsen. Goda att använda krossade 
i maträtter med morötter och rödbetor samt till viss bakning. 
Foeniculum vulgare
50g 54:-        100g 73:- 1kg 282:-

5024		Ginkgoblad	
Rik på flavonglykosider och garvämnen. 
Anv. enbart som avkok till örtteer. 
Ginkgo biloba
100g 70:- 1kg 258:-

5636		Ginseng,	pulver	Eko 
Roten odlas i Kina och är känd som en milt uppiggande 
rot. Innehåller 2-3 procent ginsenosider. Dosera ca 1 tsk till 
3 dl hett vatten och låt dra i ca 10-15 minuter. Obs bör ej 
användas mer än tre månader utan uppehåll. 
Panax ginseng
50g 155:-  500g 790:-

5092		Ginseng	rot	Eko,	bitar	 
Rik på flavonglykosider, garvämnen och ginsenosider. 
Anv. i örtteer. se 5636.
Ginkgo biloba
50g 155:-  500g  790:-

5093		Grönmynta	Eko 
Ännu en smakfylld mynta - utan pepparmyntans kyla, 
innehåller ej mentol. Gott till marocanskt myntate, smak-
sätt med honung eller kokossocker.
Mentha spicata
100g 70:- 1kg 258:-

5205		Grönt	te	Sencha	Eko
Rik på antioxidanter, som te/avkok till olika hud- och 
hårvårdsprodukter   Camellia Sinensis
100g 70:- 1kg 235:-

5089		Gurkmeja	pulver	Eko
Välkänd krydda som främst  används  i olika currybland-
ningar och för färgsättning av mat. Har också positiva 
effekter på kroppen som aptitstimulerare mm. Används 
till Guldmjölk! En god och nyttig dryck, se s. 45. Se t ex 
Fytomedicin av H.B Juneby. Dosera 2-3 g med annan mat 
3 gr om dagen.
Curcuma longa L 
50g 58:-    100g 79:-    1kg 325:-         se recept på s. 45.

5090		Grönpeppar	hel	Eko	
Peppar odlas i många av de  tropiska länderna i södra Asien 
som Indien, Sri Lanka, Indonesien och Malaysia. Växten är 
en buskaktig klängväxt. Små blommor bildas och därfeter 
upp till 50 runda peparfrukter i varje ax. Från samma pep-
parväxt får man flera olika sorters peppar; svart-, vit-, röd-,  
och grönpeppar. Grönpeppar kommer från den färska, nya 
pepparfrukten som är grön. Den är mild och aromatisk, 
och mindre ”pepprig” än svartpeppar. Kan användas i all 
aorts mat för att ge sting och karaktär åt maten och även till 
bakverk och desserter.
Piper nigrum 
50g  70:-     100g 97:-   1kg 456:-

5078		Grönpeppar	pulver	Eko	
Se 5090. 
Piper nigrum. 
50g 70:-   100g 97:-     1kg 456:-

5602		Hallonblad	Eko
Innehåller garvämnen och organiska syror. Anv. som 
smakförbättrare i teblandningar. Rekommenderas i viss 
litteratur till ammande mödrar. 
Rubus idaeus 
100g  73:-   1kg 285:-

5022		Hamamelissblad	Eko
Innehåller garvämnen. Har en milt sammandragande ef-
fekt, anv. som avkok i bad, omslag, ansikts och rakvatten. 
Hamamelis virginiana  
100g 103:-   1kg 495:-

5224	Harpagoört,	rot	bitar
Harpagoörtens rötter innehåller iridoidglykosider som 
harpagosid (mycket bitter) och harpagid (svagt söt smak) 
samt procumbid. Dessa ämnen är verksamma bestånds-
delar i flera välbeprövade medicinalväxter. Som med de 
flesta örter, bör man inte dricka te av samma ört i mer än 
tre månader i sträck. Gör en paus på 2-3 veckor innan en 
eventuell fortsättning. 
Beredning: Tag ca 4,5 gram (1 tsk) finhackad rot och häll 3 
dl hett vatten över. Låt dra i ca 8 timmar och sila därefter 
och drick en halvtimme före måltid. En rekommendation 
är att läsa boken Fytomedicin av Hans-Bertil Juneby.
100g 76:-   1kg 306:-

5647	Helig	Basilika,	blad	
Kärt barn har många namn; Tulsibasilika, Tulsi, Helig 
Basilika, Krishna basilika!
Denna antioxidant används inom ayurveda som allmänt 
stärkande och avstressande. Den är fräscht välsmakande 
och aromatisk genom sitt innehåll av eterisk olja. Mycket 
god kall, ihop med pepparmynta på sommaren eller 
värmande på vintern tillsammans med ingefära i bitar. 
Används som välsmakande te. Tag 1-2 tsk till 3-4 dl hett 
vatten. Låt dra 5-10 minuter. Avnjut!
100g  70:-   1kg 258:-

I de flesta örter & kryddor ingår 12% 
matmoms, förutom för de örter som 
enbart används till annan syfte. Då 
ingår 25% moms. De är märka med
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Vi rekommenderar
följande böcker: 

Örtte och huskurer
Fytomedicin
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nyhet

Du hittar massor av 
goda, användbara o 
alternativa recept på 
vår receptsida; 
www.ekofood.se
Rawfood, LCHF, 
Superbär, Mat för 
huden och mycket mer!

nyhet

Nypon är 
fantastiskt för en 
sund hälsa!



5050			Herbes	de	provence	Eko
En utsökt blandning av typiskt medelhavskryddor att använda 
till alla typer av mat för att ge den typiska smaken av Provence.
50g  54:-   100g 73:-     1kg 282:-

5077		Hibiscusblom	Eko	(malva)
Innehåller C-vitamin, olika fruktsyror och färgämnen. 
Ger röda och lite syrliga örtteer. Används ofta ensamt i te 
(malvate). Uppfriskande. 
Hibiscus sabdariffa. 
100g  73:-   1kg 282:-

5020		Humlekottar	Eko
De små humlekottarna innehåller bla harts, eterisk olja, 
garvämnen och kan ha en milt rogivande effekt, gärna då 
tillsammans med vänderot och kamomillblommor. Anv. 
som te. 1-2 tsk till 2,5 dl vatten som får dra i 10-15 min. 
Utvärtes vid känslig hud och acne mm, som ansiktsvatten. 
Humulus lupulus
100g 103:-   1kg 495:-

5088		Ingefära	pulver	Eko
Som kosttillskott t ex i smoothies och som krydda samt i te, 
direkt i det heta vattnet.
50g  56:-   100g 82:-    1kg 349:-

5086		Ingefära,	i	bitar		Eko
Används till bakning, på fil, som matkrydda och i små mäng-
der till fasta tvålar och peelingprodukter. Cinnamomum zey-
lanicum
100g 82:- 1kg 349:-

5605		Irisrot,	pulver	(violrot)
Innehåller eterisk olja, stärkelse och slemämnen. Anv. som 
fixeringsmedel i potpourrier. Verkar milt svalkande, sam-
mandragande och fukthållande i hudvårdsprodukter. 
Iris florentina L
100g 105:- 1kg 625:-  25

5634		Islandslav	Eko
Innehåller bitter- och slemämnen. Verkar lenande genom 
sitt innehåll av slemämnen. Anv. i teer för hals, svalg. Aptits-
timulerande. Islandica cetraria
100g 88:-  1kg 397:-

5615		Jasminblommor
Blommorna ger smak och textur i grönt och svart te såväl 
som i örtteblandningar. 
Jasminum grandiflorum
100g  103:- 1 kg 495:-

5026		Johannesört	äkta	Eko
Innehåll. garvämnen, hypericin, saponiner, lite eterisk olja. 
Känd i en rad naturläkemedel (som extrakt). Avkoket verkar 
allmänt välgörande o lugnande för huden i ansiktsvatten, 
masker. Hypericum perforatum
100g 67:-   1kg 234:-

5607		Kalmusrot,	bitar
Innehåller bitterämnen som stimulerar matsmältningen.
Acorus calamus 
100g  70:-   1kg 258:-

5030		Kamomillblommor	Eko
Innehåll. eterisk olja/slemämnen. Anv. i te (OBS kan verka 
sömngivande). Verkar renande och lugnande. Anv. i bad, 
fotbad, ansiktsvatten, cremer, shampo m.m. 
Matricaria recutita 
100g  97:-   1kg 456:-

5029		Kamomillblom-
mor	
Se art 5030. Matricaria recutita 
100g  73:-   1kg 282:-

5213			Kanel	pulver	Eko
Används till bakning, på fil, till 
kryddning och i små mängder till 
fasta tvålar/peelingprod. 
Cinnamomum verum
50g  56:-   100g 76:-   1kg 306:-

5036			Kanelstång		Eko
Hela kanelstänger till gröt, te, pynt m.m. Vacker krydda!
Cinnamomum verum
100g 73:-  1kg 282:-

5049		Kanelstång	i	bitar		Eko
Används i ”orientaliska” teer samt avkok till fotbad.Finns 
även mald se. 5213. Cinnamomum verum
100g 61:- 1kg 190:-

5027		Kardemumma	pulver	Eko 
Innehåller 3-6% eterisk olja som ger kardemumman sin 
unika aromatiska doft och smak. Används i indisk och asia-
tisk matlagningoch i desserter, kakor mm som en ovärderlig 
smaksättare! Dosera 1-2 ml per 2 dl vatten! Kan också an-
vändas utvärtes i inpackningar och fotbad för huden mm
Elettara cardamomum
50g 74:-  100g 103:- 1kg 492:-

5094		Kassia	Kanelpulver	Eko	
Ett mycket smakrikt kanelpulver. Se 5213.
Cinnamomum aromaticum
50g  48:-   100g  64:-    1kg 215:-

5037		Koriander	pulver	Eko	
Innehåller garvämnen men främst eterisk olja, ca 1-2%. Den 
eteriska oljan ger korinaderfröet sin aromatiska doft och 
smak och som krydda kan den användas i många typer av 
mat, gärna i ”svårsmält” mat som bröd, kål, kålrot. Koriander 
kan motverka magknip som ofta är förenat med denna typ av 
mat!   Coriandrum sativum
50g  48:-   100g 64:-    1kg 215:-

5010		Koriander	hel	Eko 
Se art nr. 5037.
100g 64:-  1kg 215:-

5062		Kryddnejlika	pulver	Eko
Innehåller 15-25% eterisk olja vilket också ger nejlikan sin 
starka aromatiska smak vilket avspeglas i dess vetenskap-
liga namn. Används i indisk matlagning och som krydda 
i kakor och desserter gärna til jul! Den kan också i små 
mängder ge en pikant smak åt kötträtter, grönsaksrätter mm.  
Syzygium aromaticum 
50g  70:-  100g 97:-     1kg 456: 

5085		Kryddnejlika,	hela	Eko
Kryddor till kakor, bröd, indisk/orientalisk mat och teer. Fin 
till juldekorationer. Syzygium aromaticum
50g 70:-   100g 97:-   1kg 456:-

5071		Kryddtimjan		Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. God krydda till olika 
grönsaksrätter. God i örtte för hals och svalg. Används i hud- 
och hårvård vid oren hud och mjäll. Även bra i fotbad vid 
hudproblem. 
Thymus vulgaris
50g  56:-   100g 76:-    1kg 306:-

5044		Kummin	pulver	Eko
Innehåller 3-4% eterisk olja som ger kumminfröet dess 
aromatiska doft och smak och underlättar matspjälkningen 
av grovt bröd, bönor, kål mm. Cumimum Carvi
50g  50:-        100g 67:- 1kg 234:-

5034		Kumminfrön	Eko
se 5044. Cumimum Carvi
100g 70:- 1kg 258:-

5638		Körvel	finhackad	Eko
Mycket användbar kryddväxt, fin till alla typer av soppor, 
dressingar, sallader, ägg, grönsaker och potatisrätter. Passar 
också till fisk och kyckling samt hemgjort örtsmör och olika 
typer av ättiksinläggningar som gurka, pickles och sill.
Används på samma sätt som persilja och kan strös över 
det mesta. Till varm mat tillsätts den alltid då maten är 
färdigkokt. Körveln ingår i kryddblandningar som fine herbs 
och persillade. Fin att ha i energidryck och energismoothie. 
Kryddan är vitamin- och mineralrik och innehåller, liksom 
alla kryddor, eterisk olja. Den ger kryddan sin smak och 
stimulerar matspjälkningen.
100g 88:-  1kg 397:-

5061			Lagerblad	hel	Eko	
Lagerblad är en vanlig krydda som ger en aromatisk, kryddig 
och varm smak. Den eteriska oljan som ger smaken sitter fast 
inne i lagerbladet och måste kokas fram. Koka därför alltid 
med lagerbladen från början. Den passar i den mesta mat 
som långkokas.
Laurus nobilis
50g 56:- 100g 76:-    1kg 306:-

5038		Lakritsrot,	bitar	Eko
Innehåller glykosider och glycyrrhizin. God som smak-
förbättrare i örtteer, speciellt de för hals och svalg. Kokas 
i 10-15 min.
Se också Lakritspulver s.39. Glycyrrhiza glabra 
100g  76:-   1kg 282:-

5635		Lakritsrot,	hel	Eko
Äntligen hela rötter för alla lakritsälskare! Glykosider och 
glycyrrhizin. Se också Lakritspulver s.50. 1 rot väger ca 5 
gram. Glycyrrhiza glabra 
50g  64:-   1kg 496:-

5046		Lavendelblommor
Anv. till te och för avslappning. Innehåller eterisk olja och 
garvämnen. Denna billigare lavendel lämpar sig till doft-
kuddar och vetevärmare, där blommorna ej skall synas. 
Lavandula angustifolia 
100g  67:-   1kg 235:-

5040		Lavendelblommor	Eko
Innehåller eterisk olja, garvämnen. Anv. i te för avslapp-
ning. Avkok anv. i bad och ansiktsvatten för sin lugnande 
effekt, samt i doftkuddar, potpourrier, vetevärmare m.m. 
(Se även art. nr. 5046).  Lavandula angustifolia
100g 85:-   1kg 373:-

5041		Lindblommor	Eko
Innehåller slemämnen och eterisk olja. Anv. som avkok i 
olika teblandningar för hals/svalg. Tilia cordata
100g 88:-   1kg 397:-

5608		Luzernört,	hackad
Se 5609 s 53. Till örtte mm. Används ofta vid amning.
100g  58:-  1 kg 168:-

5042		Läkemalvarot,	bitar	Eko
Innehåller slemämnen. Anv. som avkok i olika tebland-
ningar för hals/svalg. 
Althaea officinalis 
100g  91:-   1kg 416:-

5229	Lökbitar	Eko	
(1-3 mm). Lök är rikt på antioxidanter och favonoider. An-
vänds som färsk hackad lök i olika maträtter. Kan värmas 
eller stekas med från början i soppor, grytor, vegetariska 
biffar mm. Kan blandas med andra torkade grönsaker till 
grytor, soppor, buljong mm för att användas på tur i skog 
och fjäll och vid andra resor. Allium cepa
100g 64:-  500g 120:-

5053		Lökpulver	Eko	
Lök är rik på antioxidanter och flavonoider. Som pulver 
kan det användas i ört-, krydd- och saltblandningar, samt 
till marinader, dressing, mjukost mm. I varm mat tillsätts 
den på slutet. Allium cepa
50g  58:-  100g 79:-  1kg 325:-

5043		mariatistelfrön,	hela
Anv. för att göra extrakt med glycerin eller sprit. De aktiva 
ämnena är svårlösliga i vatten, därför är vattenavkok inget 
alternativ till denna ört.
 Silibym marianum
100g  64:-   1kg 213:-

5005		maskrosblad	Eko 
Maskrosblad innehåller bitterämnen, B-vitaminer, C-vi-
tamin och kalium. Bitterämnena stimulerar aptiten och 
gör att vi producerar mer galla och andra magsafter vilket 
bidrar till att vi lättare spjälkar fett och olja.
Taraxacum officinale
100g 64:-  1kg 213:

5629		maskrosrot	Eko 
Maskrosrötter är rika på bitterämnen, pektin, garvämnen, 
inulin och slemämnen. Bitterämnena stimulerar aptiten 
och matspjälkningen och gör att vi producerar mer galla 
och andra magsafter vilket gör att vi bättre spjälkar fett 
och olja. Garvämnen är milt sammandragande och 
slemämnena skyddande!
Taraxacum officinale
100g 82:-  1kg 349:-

5623		mattram	blad
Innehåller bittra ämnen, parthenolid, chrysartemin mm. 
Den är mycket besk i smaken. Används som te eller fin-
mald. Vill Du veta mer, läs om dess egenskaper i böcker 
mm. Tanacetum parthenium
100g  82:-   1kg 349:-

5227		mejram	Eko	
En sötare art av origanumsläktet, som är sör, kryddig, 
aromatisk och används 
i soppror, (t ex ärtsoppa) 
grytor, lasagne och 
på pizza istället 
för oregano som 
är starkare och vassare i 
smaken. 
Origanum marjorana
100g  67:-   1kg 235-

Curry är en blandning av 
huvudsakligen orientaliska 
kryddor och kan vara allt 
från kryddrikt aromatisk 
till brinnande stark. Tillsätt 
själv cayennepeppar om Du 
vill ha mer hetta! Se s. 46

Stärkande Krydda - Gör själv!
5 tsk Gurkmeja eko
6 tsk Fänkålspulver eko
3 tsk Korianderpulver eko
3 tsk Spiskumminpulver eko
2 tsk Ingefärspulver eko
1 tsk Svartpeppar mald eko 
1/4 tsk Kanelpulver eko
1/2 tsk Korngräspulver 

Används som allroundkrydda i mat, 
dressingar eller blanda 3 msk till ca 100 g 
kokos virgin och förvara i burk. Använd den 
kryddiga kokosen till stekning, i grytor, soppor mm.

nyhet
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ChiliCacao
5216		munkpeppar	hel	
Munkpeppar från kyskhetsträdet - ett värdefullt frö histo-
riskt sett - väl använd som medicinalkrydda. har mildare 
smak än vanligt vanligt peppar men går att använda på 
samma vis.Fröna innehåller flavonosider, alkoloider samt 
eterisk olja och kan användas som vanlig peppar men 
dess smak är snällare än den hos vanlig peppar. Vitex 
agnus-castus
100g  61:-   1kg 190:-

5217		munkpeppar	pulver	
se ovan (5216). Vitex agnus-castus
100g  67:-   1kg 235:-

5099		muskotnöt	pulver	Eko			
En personlighet med unik smak som doseras med måtta. 
Innehåller 5-15% eterisk olja som ger muskotnöten dess 
karakteristiska smak. Fin till soppor, såser, stuvningar, mat 
med ost och ägg som gratänger och suffleér. Stimulerar 
aptiten.
50g  110:-  100g 160:-   

5618		Neemblad
Ört känd inom Ayurveda. Avkok av neem anv. i hudvårds-
prod. till bad, omslag, vid olika typer av hudproblem. 
Melia azadiracta.             

25100g  60:-   1kg 234:-

5002		Nyponrosskal,	bitar	Eko	
Innehåller främst naturlig C-vitamin men också pektin, 
garvämnen och fruktsyror. En naturlig källa till C-vitamin. 
Används som te, i teblandningar mm. Nyponrospulver se 
s. 51, 5004. Rosa affinis rubiginosa
100g 67:-   1kg  223:-

5048		Olivblad	Eko	
Innehåller bitterämnen, flavonoider och garvämnen. Anv. 
i örtteer. Allmänt stimulerande för kroppen. Olea europea 
100g  67:-   1kg 235:-

5228		Oregano	Eko	
En kraftfull aromatisk, kryddig och lite bitter krydda.
Används på pizza och till annan medelhavsmat med 
eller utan tomater. Den innehåller, som alla kryddväxter, 
eterisk olja och domineras av carvacrol som ger den vassa 
aromatiska smaken. Kallas även Kungsmynta! 
Origanum vulgar
100g  73:-   1kg 282:-

5626		Paprikapulver	eko
Rött, ”sött” paprikapulver från torkade, ekologiskt odlade 
paprikafrukter som finmalts och nu kan användas som kryd-
da med god, aromatisk sötma fri från den brännande karak-
teristiska smaken från chilifrukt. Kan användas till fisk, kött 
och olika grönsaksrätter, stuvningar och äggrätter. Många 
kryddor vinner smak på att värmas upp i olja eller smör men 
denna paprikan ska tillsättas i slutet av tillagningen! Pulvret 
innehåller rikligt av A- och C-vitamin! Capsicum annuum 
50g 60:-    100g  82:-  1kg  349:- 

5045		Persiljebladspulver	Eko
Innehåller förutom eterisk olja, kalcium, kalium, magne-
sium, järn, karotin och C-vitamin. Stimulerar aptiten och 
matsmältningen och kan öka mjölkproduktionen vid am-
ning. Kan användas i alla typer av mat, (dressingar, såser, 
soppor, grytor, smoothies), för att ge smak och karaktär. 
Gör ett örtsalt genom att blanda det med andra torkade, 
finmalda örter och salt. 
Petroselinium crispum
100g 70:-  1kg  258:-

5644		Persiljablad	finhackad	1-2	mm	Eko
Se 5045.
50g 60:-  100g  82:-   1 kg  349:- 

5052		Pepparmyntsblad	Eko
Innehåller eterisk olja. Mycket god i örtteer. För anv. i 
hudvård rekommenderas den eteriska oljan. 
Mentha piperita
100g 82:-   1kg 349:-

5057		Ringblommor	Eko
Innehåller färgämnen, slemämnen, saponiner och lite ete-
risk olja. Anv. som ingrediens i teer för magen. I hudvård 
som avkok eller tinktur i olika produkter för alla hudtyper 
och många olika hudproblem. Calendula officinalis
100g 79:-   1kg 325:-

5056		Ringblommor	
Innehåller färgämnen, slemämnen, saponiner och lite ete-
risk olja. Anv. som ingrediens i teer för magen. I hudvård 
som avkok eller tinktur i olika produkter för alla hudtyper 
och många olika hudproblem. Calendula officinalis
100g 70:-   1kg 258:-

5202		Rooibush	te	Eko
Rik på antioxidanter, anv. som te och som avkok till hud- 
& hårprodukter. 
Aspalathi contam 
100g  64:-   1kg 213:-

5060		Rosenblom,	blad
Se 5059.  
Rosa gallica
100g  70:-   1kg 258:-

5059		Rosenblom,	knoppar
Innehåller eterisk olja och garvämnen. Anv. i potpourrier 
och som dekoration i badsalt samt smaksättare i örtteer. 
Verkar renande, sammandragande. Anv. därför i rengö-
rings- och ansiktsprod. vid   t ex pormaskar. 
Rosa gallica 1 kv. 
100g 100:-   1kg 476:-

5632		Rosenrot
Mångsidig ört som är en storsäljare inom hälsokost-
branschen. En ört som också saluförs som lusthöjande 
inom erotikbranschen! Dos. ca 2 tsk till en halv liter hett 
vatten och låt dra i ca 10 min. (Detta är inte roten från 
ros)  Rhodiola rosea 
50g  118:-  1kg  770:-

5627		Rosépeppar,	hel	Eko	
Rosépepparkornen kommer från ett året-runtgrönt, tropiskt 
träd från Sydamerika. De röda eller rosafärgade pepparkor-
nen har en fruktig pepparsmak och kan användas till kött, 
fisk och grönsaker, precis som vanlig svartpeppar. 
Schinus molle
50g 82:- 100g 112:-   1kg  566:-

5058		Rosmarin,	finhackad	Eko
Innehåller eterisk olja, garvämnen och saponiner. God 
som krydda till bl a medelhavsmat. Allmänt stärkande i 
örtteer, stimulerar aptiten. Användas i hårvårdsprod. för 
sin stimulerande effekt vid mjäll och fett hår.
Rosmarinus officinalis 
50g 46:-   100g  61:-   1kg 190:-

5637		Rödalmsbark	pulver
Den näringsrika rödalmbarken har en lenande effekt på 
slemhinnorna. Ulmi pubescens
50g 78:-   100g  108:-   1kg 526:-

5223	Röllikablom	Eko
Blommorna innehåller eterisk olja, bitterämnen samt 
garvämnen. Används i olika ”magteer”. Stimulerar aptiten. 
Beredning: Tag ca 1 tsk röllikablom per 3 dl hett vatten till 
te. Låt dra 10-15 minuter och sila sedan. Drick gärna teet 
mellan måltiderna eller en halvtimme före måltid. 
Utvärtes användning i sittbad eller fotbad. Dosera 3-4 
gram per liter vatten. Används för sin sammandragande 
effekt. Även i hud- och hårvårdsprodukter. Läs mer i Fyto-
medicin av Hans-Bertil Juneby. Achillea millefolium
100g  67:-   1kg 235:-

5064		Röllikablom
Blommorna innehåller eterisk olja, bitterämnen samt 
garvämnen. Används i olika ”magteer”. Stimulerar aptiten. 
Beredning: Tag ca 1 tsk röllikablom per 3 dl hett vatten till 
te. Låt dra 10-15 minuter och sila sedan. Drick gärna teet 
mellan måltiderna 
eller en halvtimme 
före måltid. 
Utvärtes använd-
ning i sittbad eller 
fotbad. Dosera 3-4 
gram per liter 
vatten. Används för 
sin sammandragan-
de effekt. Även i 
hud- och hårvårds-
produkter. Läs mer i Fytomedicin av Hans-Bertil Juneby. 
Achillea millefolium
100g  67:-   1kg 235:-

5065		Salviablad	(kryddsalvia)	Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. God som krydda 
till fet mat. Verkar antiseptisk och sammandragande, anv. 
därför gärna som avkok i olika deodoranter. 
Salvia officinalis
100g 73:-   1kg 282:-

5616		Schweden	bitter	
En blandning av hackade örter till Svenskdroppar enligt 
Maria Trebens originalrecept, mindre satsen. Enbart för 
utvärtes bruk. Används vid irriterad hud. 
50g  70:-   100g 122:-   1kg  690:-    

5070		Senapsfröpulver	Gult	Eko
Senapspulver är basen i olika sorters senap - det blandas med 
socker, ättika, salt mm för att få fram en av våra mest använda 

Aromasmör
Ett enkelt och bra sätt att använda eteriska oljor till 

mat är att göra aromasmör -en variant på vanligt 
kryddsmör. Receptet kan användas till till andra rätter 
man annars använder kryddsmör, tex bakad potatis, 
kokta grönsaker samt fisk och kött. Smöret i receptet 

kan ersättas med vegomargarin.

Gör så här:
Rör smöret mjukt. Blanda i alla ingredienser 

och rör ordentligt. Förvara i kylskåp.

Citronsmör
100 g osaltat smör

0,5 msk pressad citronsaft
6 dr citronolja*

lite nymalen svartpeppar
salt eller örtsalt

*Istället för citronolja kan 
lime- eller grapefruktsolja 

användas.

smaksättare. Pulvret kan användas som en krydda i sig  själv, 
eller ihop med andra kryddor t ex i hemmagjord majonnäs, 
äggsallad, potatissallad och oftast ihop med vinäger.    
Brassica alba
100g  58:-   1kg 168:-

5645		Senapsfrön	Eko
Se art. 5070.  Brassica alba
100g  52:-   1kg 145:-

5067		Slåttergubbeblom	(arnica)
Innehåller eterisk olja och flavoniner. Kan anv. till tinktur. 
Arnica montana
100g 176:-   1kg 1050:- 25

5646		Spetsgroblad	Eko
Innehåller glykosider, slemämnen, garvämnen och 

saponiner. Används i olika hals- och 
magteer. Som te - dosera 0,5 till 1 msk 
till 2,5 dl hett vatten. Utvärtes som 
vattenextrakt/utdrag av bladen i  geler, 
cremer, schampo samt till omslag.
Plantago lanceolata
100g 73:-   1kg 282:-

5031		Spiskummin	pulver	Eko	
Innehåller eterisk olja som ger spiskum-
min dess aromatiska doft och smak. 

Den är aptitstimulerande och bra att ha i mat med bönor 
för att underlätta matspjälkningen. Den är vanlig i indisk, 
orientalisk/arabisk och mexikansk mat.  
Cuminum cyminum           
50g 58:-  100g 79:-    1kg 325:-

5098		Stjärnanis,	hel	Eko
Den vackert formade kryddan odlas i södra Kina och norra 
Vietnam. Den innehåller 5-8 procent eterisk olja främst ane-
thol som ger stjärnanisen dess lakritsliknande doft och smak. 
Anv. i te för halsen när man känner sig småfrusen mm och i 
teblandningar för magen, men också för sin fina smak, samt 
till snaps.  Illicium verum
50g  60:-        100g  82:- 1kg 349:-

5628		Stjärnanispulver	Eko 
Fin att göra instant te av bl a och som krydda i mat, desserter, 
kakor och till godis och karameller!
Se 5098. Illicium verum 
50g  64:- 100g  88:-    1kg 397:-

Marinera med ekologiska, 
nyttiga  kryddor och tillverka 

ditt eget örtsmör!

5617  Hennapulver
Till hårfärgning. Hårfärgningen kan gö-
ras som gelé, oljeinpackning eller med 
vätska. Receptexempel hårfärgning: 1-2 dl 
hennapulver blandas med 2-4 dl citronsaft 
eller vatten. Låt ev. stå upp till 12 timmar i 
rumstemp. Packa in håret med smeten och 
vistas gärna på varmt ställe (i solen, bastu 
eller använd hårtork)  30 min.-2 tim.	Law-
sonia inermis
100g 69:- 1kg 238:-
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I kärlekens & hettans tecken!
Gör 2 koppar Chilichoklad med 
len grädde och raw kacaonibs på 
toppen! 
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5068		Styvmorsviol	Eko
Innehåller saponiner. Anv. i örtteer för hals och svalg. Som 
avkok i ansiktsvatten, bad och hårprodukter för sin renande 
och lugnande effekt. Viola tricolor
100g  73:-   1kg 282:-

5083		Svartkummin	Eko,	hel	
En ettårig växt som odlas för sina kryddiga, små svarta fröns 
skull. Den är mycket vanlig och har traditionellt använts 
i Mellanöstern och Centralasien som krydda och ingår i 
husapoteket! Fröna används oftast hela och för att smaken 
ska komma fram hettas de snabbt upp i stekpannan. Används 
främst för att smaksätta grönsaksrätter, aubergine, pumpa 
och squasch men också till fisk, lamm och som ströfrön på 
bakverk och i bröd. Tips! Rosta svartkummin-, spiskummin- 
och fänkålsfrön och bjud på dem efter maten - speciellt efter 
kålrätter, kött och annan svårsmält mat, detta hjälper mot 
väderspänningar! Nigella sativa
100g  67:-  1kg 235:-

5063		Svartpeppar	pulver	Eko	
Innehåller eterisk olja som medverkar till pepparns aromatiska 
”peppar”smak. Detta är en av våra mest vanliga kryddor som 
används i all sorts mat men även i kakor t ex pepparkakor!     
 Piper nigrum
50g 64:-  100g  88: -            1kg 397:-

5066		Svartpeppar	hel	Eko
Peppar odlas i många av de tropiska länderna i södra Asien 
som Indien, Sri lanka, Indonesien och Malaysia. Växten är en 
buskaktig klängväxt. Från de små blommorna bildas upp till 50 
runda pepparfrukter i varje ax. Från samma pepparväxt får man 
flera olika sorters peppar: svart-, vit-, röd- och grönpeppar. 
Svartpeppar innehåller eterisk olja som bidrar till pepparns 
aromatiska ”peppar”smak. Detta är en av våra mest vanliga 
kryddor som används i all sorts mat men även i kakor t ex 
pepparkakor! Piper nigrum
50g  64:-100g 88:-    1kg 397:-

5080		Svart	vinbärsblad	Eko
Innehåller garvämnen och C-vitamin. God att ha i alla typer 
av örtteer. Ribes nigrum L
100g 76:- 1kg 306:-

5631		Vallörtsrot	
Innehåller allantoin och slemämnen. Verkar lenande, 
fuktighetsbevarande och mjukgörande för huden. Motverkar 
torrhet. Anv. i bad, ansiktsvatten, cremer o s v. Enbart för 
utvärtes bruk. 
Symphytum officinale     25

100g  60:-   1kg 234:- 

5018	Vaniljpulver	Eko
Äkta, naturligt vaniljpulver att använda till desserter, ka-
kor mm. Gör Ditt eget vaniljsocker med eko. råsocker eller 
florsocker. Vanilla plantafolia Madagaskar 
10g 59:-   100g  299:-

5019		Vaniljstänger	Eko	rör
Äkta vaniljstänger för dessert, glass, kakor, marmelad, saft, 
geléer, chokladpraliner mm. Ca 16-18 cm i glasrör med kork. 
Vaniljpulver se 5018. Vanilla plantifolia 
4 st i glasrör 79:- 17st i påse 272:-

5234	Vitlöksbitar	Eko
Används som färsk hackad vitlök i maträtter. Kan värmas eller 
stekas med från början. Kan också blandas med andra torkade 
grönsaker till soppor och grytor att ätas/tillredas under vandring-
ar i skog och fjäll. Allium sativa
100g 67:-   1kg  235:-

5035		Vitlökspulver	Eko
Kan användas som färsk vitlök i olika maträtter (men tillsätts först 
i slutet av kokningen). Kan också användas i egna kryddbland-
ningar, örtsalt mm. Vitlök kan i rätt dosering ha en rad positiva 
effekter på kroppen! Allium sativum
50g 50:- 100g 67:- 1kg 234:-  

5630		Vitpeppar,	hel	Eko	
Peppar odlas i många av de tropiska länderna i södra Asien 
som Indien, Sri lanka, Indonesien och Malaysia. Växten är en 
buskaktig klängväxt. Från de små blommorna bildas upp till 50 
runda pepparfrukter i varje ax. Från samma pepparväxt får man 
flera olika sorters peppar: svart-, vit-, röd- och grönpeppar. Vit-
pepparn kommer från den mogna, torkade frukten och har mest 
pepparstyrka men är mindre aromatisk än svartpeppar. Den har 
en självklar plats i såser och dressingar och kan användas både 
till varma och kalla rätter, kött, fisk och grönsaker, för sting 
och pepparsmak. Piper nigrum
50g 78:- 100g 108:- 1kg 526:- 

5620		Vänderot,	bitar	Eko
Innehåller eterisk olja. Anv. i örtteeblandningar vid stress och 
oro. Katter älskar doften av vänderot. 
Valeriana officinalis
100g  73:-   1kg 282:-

5074		åkerfräken	Eko
Innehåller mycket mineraler, främst kisel. Örten måste kokas 
i minst 10 min. för att kiseln skall avges. Kisel verkar allmänt 
stärkande - i både teer och vid hudproblem. Anv. i bad och 
omslag samt i hårprodukter. 
Equisetum arvense
100g  64:-   1kg 213:-

5601		ögontröst	Eko
Namnet avslöjar mycket om denna ört och dess fina och 
värdefulla egenskaper! Fin i ögonprodukter, svalkar och verkar 
välgörande på området runt ögonen. Anv. i örteer.
Eupbrasia Rostkoviana
100g  76:-   1kg 306:-

5225	örtsalt	grovt	eko
Ett gott örtsalt helt baserat på havssalt, torkade grönsaker och 
kryddor. 
Ingedients: Havsalt, sellerirot, lök, dill, basilika, timjan, lib-
sticka, persilja, rosmarin, vitlök.
Samtliga ingredienser från certifierade odlingar utom saltet som 
inte kan certifieras ekologiskt. 
100g  64:-    250g 118:-   1kg 220:-

Åkerfräken: Rik på mineraler, 
främst kisel. Örten måste kokas i 
minst 10 min. för att kiseln skall 
avges. Kisel verkar allmänt stärkan-
de - i både teer och vid hudproblem. 
Anv. i bad och omslag samt i hårpro-
dukter. 

Fläderblommor: 
Med eterisk olja och flavonglyko-
sider.Verkar lenande för hals och 
svalg i örtteer. Kan även användas 
som avkok i ansiktsvatten vid irri-
terad hy. 

Mår Du illa så tugga 
på en bit ingefära 
eller drick ingefärste!

nyhet

nyhet

En ny bok av naturläkare Mette 
Bohlin och trädgårdsjournalist Eva 
Robild, vad vi vet den allra första 
boken på svenska om örtteer.
”I boken delar vi med oss av vår kunskap 
om hur man samlar in, odlar, skördar och 
tar hand om växterna. Läsarna får lära sig 
plocka blommor, rötter och frukter, torka 
dem, förvara dem och tillreda dem på bästa 
sätt. Självklart berättar vi också hur växterna 
kan bidra till att stärka kroppen och läka oli-
ka besvär och åkommor, alltifrån oro, stress 
och insomningsproblem till huvudvärk, 
klimakterie- och prostatabekymmer. 
   Ett 60-tal växter presenteras mer ingående 
i text och vackra bilder, tagna av författarna 
själva under årets olika skiften. Betoningen 
ligger på svenska vilda växter, men vi har 
också lyft fram odlade örter och några mer 
exotiska växter såsom aloe vera, kanel och 
gurkmeja. Boken rymmer också ett antal 
recept.
   Den 295 sidor omfångsrika boken 
innehåller även kapitel om nyttiga vilda 
blad, tillverkning av tinkturer och oljor, 
detox, mjölksyrning, groddning och odling 
samt ett större kapitel om hur kroppens vikti-
gaste organ fungerar och hur man kan stötta 
dem när vid olika problem. Med hjälp av 
enkla ”felsökningscheman” organ för organ 
hittar läsaren lätt en kur som passar vid till 
exempel nedstämdhet, lågt järnvärde eller 
trötta ögon”.      

7026	örtte	&	Huskurer	295	sid	1st				275:-

Recept med Carragenpulver!

Supergod pannacotta 
utan gelatin! se sid 45!

Ny Bok
  275:-
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Vår kropp består av 15-20% protein och det är 
viktigt att förse kroppen med bra proteiner. Protein 
bygger t ex muskler och är viktiga för enzymer-, 
hormon- och hemoglobinproduktionen. Genom 
sitt höga näringsinnehåll kan hampproteinpulver 
tillföra kroppen essesiella fettsyror, järn, zink, 
koppar, folsyra, vitamin B. Det innehåller de 21 
olika kända aminosyrorna inklusive de 8 essesiella 
aminosyrorna som kroppen ej kan producera själv!
Genom att det är växtprotein och gluten- samt 
laktorsfritt är hampprotein ett utmärkt val för 
människor med allergier, vegetarianer, veganer och 
i te minst sportutövare, bodybuilders och alla som 
vill hålla kroppen i god form. 
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Goodfood, superbär mm
Här har vi samlat ett litet skafferi med en mängd rena naturprodukter som 
kallas näringstillskott, superfood, superbär, mattillsatser och andra matnyt-
tiga produkter som kokossocker, kokosmjöl och olika kakaoprodukter för t ex 
rawfood. En stark trend inom naturkosmetik är att att använda råvaror som 
kan ätas till egna hårinpackningar, ansiktsmasker med kryddor och super- 
food och bär. Alla dessa superfoods och superbär ger smak och färg men 
innehåller också en massa nyttiga ämnen som mineraler, vitaminer, antiox-
idanter, spårämnen, proteiner och fytomedicinska ämnen. Här finns också 
ett par naturliga förtjockningsmedel som gör det enklare att göra dressingar, 
desserter, puddingar, smoothies, såser eller ansiktsmasker! Många av dessa 
produkter passar in i nya dieter som Rawfood, LCHF, är helt veganska, 
GMO fria och nästan alla är från ekologiska odlingar. 

5505	Acaibär,	pulver	Eko 
Acaibär är små mörklila bär från Acaipalmen som odlas 
ekologiskt i Brasilien. Bären handplockas och pres-
sas. Fruktköttet  och saften frystorkas och pulveriseras.                                                                       
Mycket näringsrikt med högt innehåll av protein, fettsyror, 
mineraler, antioxidanter och fibrer. Euterpe oleracea
50g 112:-  250g  330:-

5023		Acerola	pulver	Eko	
Innehåller mest C-vitamin av all slags föda! Pulvret kan anv. 
som C-vitamintillskott. Löses i ljummet vatten, eller i te, strös 
på filen mm. Malpighia glabra L. 
50g 130:-   100g  224:-  500g  728:-   

5518	Aprikoskärnspulver	bitter	Eko
Aprikosens kärna eller frö är mycket näringsrikt, rikt på pro-
teiner, fibrer, fett ( en olja som liknar mandeloljan). Pulvret är 
en bra källa till järn, zink, fosfor, kalium, magnesium och inte 
minst B17. Det är viktigt att förstå att bittermandelpulver ska 
konsumeras med försiktighetgenom sitt innehåll av amygdalin 
(B17) samt sitt innehåll av cyaniden. Rek. daglig dos är 1-2 
gram. Bitter aprikospulver kan ätas rå eller tillsättas i varm 
mat. Det kan strös över fil, gröt, sallad eller användas i grytor, 
soppor och drickas i juice och smoothies mm. Det kan även 
användas som krydda i t ex kakor och där man önskar en pi-
kant och god bittermandelsmak! Frukten plockas för hand och 
den hårda kärnan tas fram ur frukten. Kärnan krossas och fröet 
tas fram. Detta tvättas, torkas och mals till pulver. 
Inga klumpförebyggande medel har tillsatts. Förvaras mörkt, 
torrt och svalt. Apelsinkärnan innehåller inga allergener, men 
andra sorters nötter hanteras på samma ställen!
Prunus armeniaca
100g 60:-  250g 99:-  

5517	Ashwagandha	pulver	Eko
Ett pulver som är gjort av roten från winthania somnifera som 
växer naturligt på många ställen i Indien, särskilt i de torra 
regionerna. Ashwagandha har traditionellt använts inom 
Ayurveda-läran. Den kallas ofta för indisk ginseng trots att de 
inte botaniskt sett tillhör samma familj. Den har en ljus färg, 
svag nötsmak, mild men med en lätt bitter ton. Ashwagandha 
innehåller många näringsämnen och fytoterapeutiska ämnen 
som anolides, alkoloider, kolin, aminosyror och olika typer av 
kolhydrater. Roten tvättas. hackas i bitar, torkas och mals till ett 
pulver. Ingenting tas bort och ingenting tillsätts. 
Dosera 2-5 gram per dag (1-2 tsk) fördelat på två tillfällen. 
Kan blandas i smoothies eller annan dryck. Strös på mat eller 
löses upp i ljummet vatten, mjölk mm. Bör inte användas 
kontinuerligt över längre tid. Används ca 8-10 veckor, sedan 
en paus på 4-6 veckor. Bör inte användas under graviditet och 
amning. Förvaras svalt och torrt samt utom räckhåll för barn! 
Winthania somnifera
100g 91:-  250g 160:-   1kg 373:-

5507	Aroniabär,	pulver	Eko 
De torkade bären är mycket rika på antocyaniner, kraftfulla 
antioxidanter som ger bäret dess färg och är betydelsefulla för 
god hälsa. Bäret är är också rikt på A-, E-, B2 och C-vitamin 
samt karotin, järn, jod och kalcium. Smaken är syrlig och 
välsmakande och pulvret kan användas i smoothies, på filen 
och gröten, i bärshots och desserter  mm. Fin som dryck! Häll 
varmt vatten över önskad mängd pulver och rör om! Sötas efter 
tycke och smak, t ex med kokossocker!
Aronia Melanocarpa
100 gr 70:- 1 kg 258:-

5519	Baobab	pulver	Eko
Baobab växer vild på de Afrikanska savannerna. Trädet ger sto-
ra ätliga frukter med ett hårt skal och en mjuk näringsrik kärna. 
Den mjuka kärnan separeras från det hårda skalet, hackas, 
torkas och mals till pulver. Pulvret innehåller C-vitamin, antiox-
idanter, mineraler som fosfor, järn, kalium, kalcium mm. Det är 
mycket fiberrikt och har en god citrussmak som gör den perfekt 
att använda i många maträtter och drycker som smoothies, 

juice, yoghurt, desserter och fruktsallad. 
Dosera 1-3 tsk per dag. Adansonia digitata
100g  91:-   250g 180:-  1kg 416:-

5509	Blompollen	(bipollen)	Eko	
Extra näring genom ekologisk bipollen som är rik på enzymer, 
vitaminer, mineraler och proteiner.
100 g 76:-   500g 300:-

5220	Brännässlefrön,	hela	Eko
Superfoodfröna från brännässla räknas egentligen som nötter. 
De kan enkelt mixas och krossas i en elektrisk kaffekvarn, så att 
ala näringsämnena tas upp lättare av kroppen. Den kan sedan 
ätas som pulver på yoghurt, fil och i mandelmjölk ihop med 
nötter, frön och musli. Fin i gröna nyttodrinkar och. smoothies. 
Pulvret kan även blandas i bröddeg mm och användas som de 
flesta småfrön (nötter). Nässelfrön är proteinrika och stärkande 
och innehåller också fytoöstrogen!
100g 64:- 1kg 213:-

5076	Brännässlepulver	Eko
Se 5006. Att strö över livsmedel och blanda till dryck som kost-
tillskott. I örtkosmetik används pulvret till mild peeling och nä-
ringsrika masker tillsammans med alger och lera. Urtica dioica
100g 67:- 1kg 234:-

5522	Camu	Camu	pulver	Eko
Camu camu är en buske som växer vilt vid vattendrag i Amazo-
nas regnskogar i Söder Amerika. Den utvecklar rödlila bär med 
ett mycket högt innehåll av C-vitamin och flera antixidantäm-
nen. De innehåller näst mest mängd av C-vitamin från naturlig 
källa. Frukten har traditionellt använts som sötningmedel till 
godis och desserter. Utifrån sin höga halt av C-vitamin samt 
andra näringsämnen används de allra mest som näringstillskott.
Bären plockas förhand, tvättas i källvatten, torkas och mals 
till fint pulver. Raw food, vegan, ekologiskt, glutenfritt samt 
allergenfritt! Används med ca 0,5 tsk en till två gånger om 
dagen. Myrciaria dubia
50g 110:- 100g  180:-    250g 650:-

5513		Carob	Eko
Carob kan vara en lösning för den som vill undvika vanligt 
socker men inte riktigt kan låta bli. Smaken är rund och mjuk 
med naturlig sötma som kan tilltala. God till smoothies, kakor, 
glass och bakverk! Den kan användas även istället för vanlig 
kakao men innehåller inte koffein och teobromin. Fetthalten 
är låg, ca 0,67 %. Kakaobönor har en fetthalt på 50%. Carob 
är rikt på kalcium men även mineraler som järn, kalium och 
natrium. Har traditionellt använts för att lugna oroliga magar. 
Ceratoniai Siligua L.
300g 80:-   1kg   220:-

4309		Carragenpulver
Mixas med varmt vatten och förtjockar desserter och mat. Kan 
användas till pannacotta  Carrageenan.  
50g 106:-   250g  338:-   1kg   816:-

5500	Chiafrön	Eko 
En exeptionellt god källa till omega 3, men innehåller även 
proteiner, mineraler och vitaminer. Äger gelébildande egenska-
per liksom linfrö, och passar därför bra i olika puddingar och 
som konsistensgivare i olika recept.
50g  42:-  250g 142:-  1kg 350:-

5512		Cacao	Chili	Criollo	Rå
En häftig smakkombination både för desserter, varmchoklad, 
chokladtryfflar och för maträtter som chili con carne, andra 
kötträtter och såser mm. Chili och choklad kombinerat är en 
kärlekens och hettans krydda, så denna krydda är en upplevel-
se. Det går fint att tillsätta lite av vår cassiakanel och vårt äkta 
vaniljpulver. 
Theobroma cacao L capsicum annum
100g  73:-   1kg   282:-

5506	Chlorella,	tabletter	Eko 
En encellig grönalg, rik på protein och andra viktiga närings-
ämnen. i torkad form ska den innehålla ca 45% protein, 20% 
fett, 20% kolhydrater, 5% fiber och 10% mineraler och vitami-
ner. Används som hälso- eller/och kosttllskott världen över! 
100g  98:-   500g 390:-   1kg   690:-

5503	Chlorella,	pulver	Eko 
Se 5506 ovan! Chlorella vulgaris
50g  55:-  250g 180:-  1kg 620:-

  HAMPFRÖPRODUKTER
Hampa är en hälsosam, mångsidig, användbar 
och, framför allt, miljövänlig växt. Hampan är en av 
våra äldsta kulturväxter, men den har faktiskt otro-
ligt nog varit mycket främmande och ovanlig under 
de senaste årtiondena då den har varit glömd, men 
har som tur är återfått sin renässans under de se-
naste åren! Hampa är mycket mer användbar än 
vad de flesta andra växter är. Den kan t.ex. tillföra 
oss näringsämnen, textiler och kosmetik samt ma-
lenal (?) till huden. Den är enkel att plantera, gror 
snabbt, är robust och jorden den växer i behöver 
inte besprutas. Hampans mångfaldiga förmåner är 
även att den är bra för jorden och klimatet. Den 
reducerar fantastiskt nog CO2 utsläppen och på så 
sätt förminskar växthuseffekten. 
Hampfrö	som	näring:
Vår kropp består av 15-20 % protein det är ock-
så därför som det är viktigt att försörja kroppen 
med bra proteiner. Proteiner bygger muskler och 
är viktiga för enzymerna, hormonerna och hem 
oglobinproduktionen. Genom sitt höga närings-
innehåll kan hampfrö tillföra kroppen med  essen-
tiella fettsyror, järn, zink, koppar, fettsyra samt 
olika B-vitaminer. Fröerna innehåller dessutom de 
21 kända aminosyrorna inklusive de 8 essentiella 
aminosyrorna som kroppen inte kan producera 
på egen hand. Eftersom att det är växtprotein och 
fröet är gluten- och laktosfritt är hampfröet ett ut-
märkt val för människor med allergier eller med 
särskilda kost- och livsval som vegetarianer och 
veganer. Att välja hampfrö i kosten i kombination 
med hårdträning är ett utmärkt sätt för att hålla 
kroppen och själen i god form. 
Hampfröprodukten är superfood, rawfood, ve-
gansk, ekologiskt.
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4021		Citronsyra
För t ex syltning, saftning och karamellkokning.
Vi har under det senaste året försökt att hitta ett alternativ till 
citronsyra och det närmaste vi kommit är ren citronjuice från 
ekologiskt odlade citroner, pastöriserade. Hållbarhet i kylskåp 
efter flaskans öppnande är minst tre månader. OBS koncentre-
rad och vanlig citronjuice som säljs på marknaden innehåller 
nästan alltid tillsatt citronsyra. Se också s. 21.
100g 54:-    500g 113:-  1 kg 178:- 5x1kg 695:-

5510	Fläderbär,	hela	Eko 
Bären är rika på C-vitamin, fruktsyra, garvämnen och antocy-
anglykosider. Bra att intaga i förkylningstider. Kan malas till 
mjöl och användas  på maten eller i varm eller kall dryck. Sötas 
efter behov. Sambucus nigra
100g 73:- 1 kg 282:-

Pannkakor LCHF (Detta recept ger ca 4 st)

2 ägg
1 dl vispgrädde
1 dl mandelmjöl
½ msk fiberhusk
1 nypa himalayasalt
1 tsk bakpulver
1 miniknivsudd äkta vaniljpulver

Stek i ekologiskt kokosfett på medelvärme. 
Ät med t ex bär, turkisk yoghurt eller vispad 
grädde med äkta vaniljpulver! 
Mums!

nyhet



koppar, folsyra, vitamin B. Det innehåller de 21 olika kända 
aminosyrorna inklusive de 8 essesiella aminosyrorna som 
kroppen ej kan producera själv!
Genom att det är växtprotein och gluten- samt laktorsfritt är 
hampprotein ett utmärkt val för människor med allergier, ve-
getarianer, veganer och i te minst sportutövare, bodybuilders 
och alla som vill hålla kroppen i god form. 
Hampproteinpulver kan enkelt blandas i ”powerdryck”, 
smoothies, gröna drycker och yoghurt. Det kan också blan-
das med olika typer av mjöl till bröd, bullar, kakor, pajdeg 
mm. Enklast är dock att strö pulvret över fil, gröt, musli, frukt 
och grönsaker.
Hampproteinpulver framställs efter att oljan pressats ur de 
råa, oskalade fröna (genom kallpressning). Frökakan torkas 
och mals till ett mjöl som därefter skiktas till två olika 
fraktioner, en med minst 30%protein och en med minst 50% 
protein. 
100g  70:-  250g 130:-  1kg 306:-      5kg 1300:-

5526	Incabär	Eko
Ett gyllene orangefärgat bär som odlas i många länder i 
Sydamerika och är känt för sitt höga näringsvärde. Våra 
incabär växer på höglandet i Peru på små physalisbuskar en 
meter höga. De mogna bären plockas för hand och tvättas 
i källvatten varefter de torkas. Denna skonsamma process 
gör att de bevarar näringsämnena och får en lång hållbarhet. 
Vegan, superfood, glutenfri, ekologisk, rawfood. Incabär kan 
ätas som de är eller i musli, på yoghurt, fil, gröt, i fruktsallad 
mm. Förvaras mörkt, torrt och svalt.
Physalis peruviana L  
100g  88:-   250g 170:-  1kg 397:-

4311		Johannesbrödmjöl	Eko
E410. En kolhydrat som kommer från Johannesbrödträdets 
frö. Samma träd som Carob kommer ifrån. Används som 
stabilisator och förtjockningsmedel i mat som t ex glass, olika 
typer av deg, dressingar mm. Används med ca 1%. Stabi-
liserar xantangumgel. Har inget ADI-värde och därför inga 
begränsningar i sitt användningsområde. Intag aldrig direkt i 
pulverform - kan svälla i halsen! Ceratoniai Siligua L.
50g  80:-  100g 146:-  500g 418:-

3529		Kakao	nibs	Criollo	Eko 
100% naturliga ekologiska kakaonibs från kakaobönor. 
Frukterna handplockas och delas, varefter de fermeteras, 
vilket reducerar bitterämnen. Sen  tvättas de torkas, skalas 
och krossas till småbitar. Inget är tillsatt, inget är borttaget 
- bara 100% ren kakao. Dessa helt naturliga nibs är rika på 
fytonäringsämnen (phytouretrients) som antioxidanter mm. 
Theobroma cacao L
100g  57:-  500g 204:-  1kg 334:-

3530		Kakaopulver	Rå	Criollo	Eko	
Frukterna handplockas och delas, varefter de fermeteras, 
detta reducerar bitterämnen. Därefter tvättas de, torkas, 
skalas och krossas till småbitar. Därefter pressas kakaosmöret  
ut och resterande males därpå till ett fint pulver. 
Kan användas i desserter, kakor, varma och kalla drycker. 
Men också i cremer, ansiktsmasker, inpackningar mm
Theobroma cacao L. Dominikanska republiken
300g 109:- 1kg 235:-

3630		Kokossocker	Eko 
Utvinns ur kokosblommans nektar. Kokas ner till socker. Söt 
och rund kola smak. 
Kan användas istället för annat socker. 
Lågt glykemiskt index.Cocos nucifera
250g  60:-   1kg  210:-

3631		Kokosmjöl	Eko	
Finmalt ekologiskt kokosmjöl att använda i kakor, desserter 
och brödbak mm. Rik på fiber (över 40%). Fritt från gluten 
och nötter. Cocos nucifera
500g 75:-   1kg 136:-
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Cacao Chili Criollo Rå 
En kärlekens krydda 
med hetta för både 
salt och sött!

5501		Korngräspulver	Eko	
Rent korngräspulver fyllt av klorofyll, vitaminer, mineraler 
och fytonäringsämnen. Är en bra källa till B-vitamin (inklu-
sive B12). Stärker kroppen och gör oss mer basiska. Blandas 
i olika typer av drycker eller strös på maten. Odlad på Nya 
Zealand. Hordeum vulgare 
50g  67:-   250g 191:-  1kg 519:-

5524	Korngräsjuicepulver	Eko
Utvinns ur färskpressat ekologiskt odlat korngräs som 
skördas som små, unga plantor och tranporteras till ett 
ekocertifierat produktionskök. Här pressas gräset direkt 
till juice och genom spraytorkning omformas juicen till ett 
pulver som ”konserverar” näringsämnena. 
Korngräsjuicepulvret är en excellent källa till klorofyll, 
beta-karoten, vitamin C och falavonoiden saponarin. Det 
innehåller också B1, B2, B6, B12, B5, folsyra, kalium och 
magnesium.
Pulvret har en mild smak med en touch av bitterhet. Det 
kan blandas med vatten, juice, mjölkprodukter, prote-
indryck, gröna drinkar och smoothies, mixas i salladsdres-
sing, strös över gröt, fil, mm. 
Dosering: 0,5 - 1 tsk (3-5 gram) per dag. Innehåller inga 
allergener. Korngäs innehåller inte gluten (som bildas först 
i kärnan/fröet). Gräset skördas innan det bildar kärnor. 
Hordeum vulgare
100g 103:-  250g 192:-   1kg 519:-

8300		Lakritsextrakt,	pulver	
Se art nr 5610 nedan! Glycyrrhiza glabra
100g  97:-  1kg  456:-

5610		Lakritsextrakt,	pulver	Eko	
Utvinns ur finmalda lakritsrötter som kokats länge. 
Växtdelarna silas bort och resterande  kokas till en tjock 
smet som sedan spraytorkas så att vattnet försvinner. Detta 
ger ett kraftfullt smakande och mycket fint pulver som kan 
användas vid smaksättning av karameller, glass, choklad, 
smoothies, desserter och till smaksättning av egna närings-
tillskott som t ex olika alg- och örtpulver.  Glycyrrhiza 
glabra
100g 108:-  1 kg 552:-

5039		Lakritsrot,	pulver
Anv. som smak till karameller & egna kostilltskott av t ex 
pulveriserade växter (t ex luzern, brännässla). 5% ger god 
smak. Glycyrrhiza glabra
100g  76:-   1kg 306:-

5520	Lucuma	pulver	Eko
Odlas och skördas på ekologiska kontrollerade gårdar i 
Pesco (Central Peru).  Crearome Lucuma pulver består av 
en rå ekologisk gourmetfrukt som tvättas i källvatten och 
skäres i bitar, torkas och mals till pulver utan några tillsatser. 
Denna exotiska frukt från Peru är känd för sin delikata 
smak av sötma med toner av sirap och vanilj! Detta gör den 
till ett utmärkt naturligt sötningsmedel och smaksättare i 
glass, yoghurt, pajer, barnmat, efterrätter, kakor, smoothies, 
energibollar med mera. 
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Kokos Hallon Lucumaglass för 2 personer

•	 2½ dl cashewnötter
•	 1 dl vatten
•	 1 msk lúcumapulver C
•	 3 msk riven kokos
•	 3 msk kokosolja eko C
•	 3 msk kokossocker eko C
•	 1–3 msk frusna hallon

Kör cashewnötterna i mixern till 
en mjuk kräm och tillsätt de övri-
ga ingredienserna och mixa igen. 
Lägg över smeten i en form och 
ställ den i frysen i ca 10 timmar. 
Ta fram och låt glassen tina ca 
en kvart innan du serverar den. 
Toppa med frusna hallon och ev 
en nypa eko kokossocker. Njut!

nyhet
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www.crearome.se

5226	Grönsaksbuljong,	pulver	eko	
(utan	jästextrakt)
God grönsaksbuljong helt baserad på havssalt, torkade 
grönsaker och kryddor. Fri från jästextrakt och klumpförebyg-
gande medel, vilket kan göra att pulvret kan klumpa sig. 
Ingredients: Havssalt 55%, morot, selleri, libsticka, lök, 
blomkål, purjolök, persilja, broccoli, vitlök, muskotnöt, 
gurkmeja, bockhornsklöverfrö, koriander, ingefära, paprika, 
fänkålsfrön. 
Samtliga ingredienser från certifierade odlingar utom saltet 
som inte kan certifieras ekologiskt.
100g  79:-    250g 160:-   1kg 349:-

5621		Guaranapulver	
Uppiggande - innehåller koffein. 
Dos. 1 tsk i dryck. Paullinia Cupana
100g 88:- 1 kg 397:-

5619		Guaranapulver	Eko
Uppiggande - innehåller koffein. Dosera 1 tsk i dryck. 
Paullinia Cupana
50g 94:-    100g  124:-   1kg 676:-

4310		Guarmjöl	Eko
matkvalitet, fritt från gluten och laktos
Rik på galactomannan min. 82%. Gluten- och laktosfritt. Sta-
biliserar och förtjockar dressingar, desserter, såser, dipsåser, 
soppor, marmelad mm. Kan användas kallt och varmt. En 
halv tsk (1 gram) till 150-200 ml mat. Genom en liten tillsats 
i bröd förlänger guarmjölet brödets saftighet. Används främst 
till mat. Om den används i hudvårdsprodukter har den 
främst förtjockande effekt. Cyamopsis tetragonolobus. E412
100g  65:-   500g  154:-   1kg 245:- 5x1kg 875:-

5527	Hampfrön	Eko
Oskalade hampfrön som kan ätas som de är eller enkelt 
malas till mjöl i en mixer eller elektrisk kaffekvrn och sedan 
användas som mjöl o bröd, bullar, kakor mm. Strös över fil, 
yoghurt, gröt och blandas i smoothies. 
Hampfrön är rika på högvärdigt protein, essentiella fettsyror, 
fibrer, viktiga vitamner som A, D och E- vitaminer.
250g 70:-  1kg 158:-   5kg 600:-

5516	Hampfrön	skalade	Eko
Skalade hampfrön har en underbar smak av goda rötter. 
Kan användas i musli, gröt, vid bakning, i smoothies, sallad, 
biffar, bröd mm. Hampafrön är mycket rika på högvärdiga 
proteiner, över 30% essentiella fettsyror, fibrer, men också 
viktiga vitaminer som A, D och E. Hampa är en mycket 
gammal nyttovöxt använd i över 6000 år. Förvaras mörkt och 
svalt. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp.
250g 130:-  1kg 306:-   5kg 1300:-

5504		Hampfröprotein	pulver	30%	Eko
Protein, mineral och vitamin pulver utvunnet ur hampfrö. 
Kan användas i dryck som smoothie eller andra gröna dryck-
er, juicer, mjölk mm. Ett bra sätt att få i sig mera proteiner 
om man är vegan, laktos eller gluten intolerant.Även för 
diabetiker. Cannabis satival
50g  38:-  250g 130:-  1kg 306:-

5515		Hampfröprotein	pulver	50%	eko
Vår kropp består av 15-20% protein och det är viktigt att 
förse kroppen med bra proteiner. Protein bygger t ex muskler 
och är viktiga för enzymer-, hormon- och hemoglobinpro-
duktionen. Genom sitt höga näringsinnehåll kan hamppro-
teinpulver tillföra kroppen essesiella fettsyror, järn, zink, 
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Rå kakaopulver används ihop med t ex kokossocker 
till den varma chokladen , till kokosbollar och andra 
desserter mm. Värdefulla näringsämnen i chokladen 
har bibehållits i större utsträckning! Rå kakao används 
självklart till olika rawfoodsrecept i hälsans tecken!

Äkta ekologisk 
bourbonvanilj 
i glasstänger 

            från Crearome!

Prisvärt!

nyhet

att njuta av och värma upp kropp och sinne med!
2 msk Crearome Rå Cacao Criollo Chili
1/2 krm äkta Vaniljpulver eko Crearome
ev. 1 krm Cayennepeppar eko Crearome om mer hetta önskas
lite Cassia kanel eko Crearome
Vispgrädde eko
1,5 msk eko Råsocker eller Kokossocker eko Crearome
5 dl Mjölk eko, alternativt havre-, soja eller annan mjölk.

Värm mjölk o råsocker i en kastrull. Blanda ut cacao chili 
och vaniljpulver i lite ovispad grädde eller mjölk.
Lös denna chokladpasta i den heta mjölken. Häll upp i 
mysiga muggar eller glas och toppa med vispad grädde 
som pudras med cassiakanelpulver.

Recept Het Lyxchoklad Rå Chili

nyhet

Lucuma innehåller en komplex kombination av kolhydrater 
och är en god källa till mineraler och vitaminer som 
betakaroten, niacin och järn. Rawfood - Glutenfri - Ve-
ganvänlig! 
Pevteria lucuma
100g  88:-   250g 170:-  1kg 397:-

5609		Luzernört,	pulver	
Mycket näringsrikt. Anv. som naturligt ”kosttillskott”, t.ex. 
ihop med 3 delar brännässlepulver, 3 delar spirulina, 
3,5 delar luzernörtpulver och ev. ½ del lakritsrotspulver 
(för smaken). Strö på gröt, müsli, fil eller baka in i bröd. 
Medicago sativa L. 
100g  61:-   1kg 190:-

5521	maca	pulver	eko
Maca är en potatisbesläktad rot som kultiverades i Anderna 
i Peru på 3500-400 meters höjd över havet. Den har 
traditionellt använts av urbefolkningen men hör nu också 
hemma bland superfood. Macapulver har en rik, maltaktig 
smak. Det innehåller 19 aminosyror, 4 olika alkaloider, 
mycket kalcium samt C- och E-vitamin, B1- och B2-vita-
min. Vårt Macapulver är från fyra olika typer av Maca. 25 
% av vardera sort - röd, gul, lila och svart - vilket gör det 
ännu mer näringsrikt! 
Macaroten tvättas hackas, torkas och mals till pulver. 
Roten (pulvret) används av många elitidrottare och kan öka 
uthålligheten. Används ofta i samband med träning.
100g  73:-   250g 130:-  1kg 282:-

5033		morotspulver	Eko	
Morotspulver kan användas i soppor och såser för att ge 
smak, färg, fiber och näring. Fin i hemmagjord pasta! Kan 
också användas utvärtes i inpackningar, masker osv för  att ge 
karotin åt huden!  Daucus carota 
100g 73:-    1kg 282:-

5523	mullbär	vita	Eko
Söta och näringsrika mullbär som är fyllda med mineraler 
och vitaminer. Dessa bär innehåller naturligt en riklig mängd 
C-vitamin samt järn, kalcium, protein och antioxidanter. 
Mullbär innehåller också ett naturligt, unikt ämne; reseratrol. 
Crearomes mullbär växer på en gård i Turkiet. De skördas 
traditionsenligt genom att man skakar mullbärsträden och 
samlar ihop de nedfallna bären som sorteras, tvättas och 
torkas. 
Mullbär kan användas i youghurt, musli, smoothies eller ätas 
enbart som snacks. Rawfood, ekologiskt, vegan, glutenfritt, 
allergenfritt. Dagligt rekommenderat intag är 10-20 gram.
100g  82:-   250g 170:-  1kg 349:-

5004		Nyponrospulver	från	skalen	Eko
Innehåller främst naturlig C-vitamin men också pektin, 
garvämnen och fruktsyror. En naturlig källa till C-vitamin. 
Används till soppa, smoothies, strös över mat mm. 
Rosa affinis rubiginosa
100g  70:-   1kg  258:-

5230		Palsternacka	granualt	Eko
Torkad palsternacka kan användas i grytor, soppor, rotmos 
mm. Kan blandas med andra torkade grönsaker till en 
torrproviant för resor och vandringar! Pastinata sativa
100g  73:-  500g 160:-
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Lucuma bollar
•	 75 g Pekannötter 
•	 50 g Torkade Aprikoser
•	 Blötlägg över natten 
•	 25 g Kakao 
•	 2 msk Lucumapulver 
•	 En nypa Salt 
•	 Lucumapulver att rulla i bollarna i.
Mixa allt i en mixer och forma runda bollar 
som rullas i pulver.

nyhet
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de små fruktkärnorna innehåller 
gammalinolensyra, även kallad GLA, som och den ökar 
produktionen av antiinflammatoriska prostaglandiner i 
kroppen. Ribis nigrum
100g  73:-   1kg 282:-

5606		Tomat	pulver	Eko
En pigg och klassisk smak som känner sig hemma överallt! 
Passar i olika sorters såser, grytor, salsor, dipsåser, lasagne, 
pizza, men också i smoothies, grönsaksshots, vid brödbak, 
i hemmagjord pasta. Kan blandas med andra torkade grön-
saker till en torrproviant för resor och vandringar! Solanum 
lycopersicum
100g  73:-   1kg 282:-

5233		Tomat	granualt	Eko
En pigg, klassisk smak som känner sig hemma överallt! Pas-
sar i olika sorters såser, grytor, salsor, dipsåser, men också i 
smoothies, grönsaksshots, vid brödbak, i hemmagjord pasta. 
Kan blandas med andra torkade grönsaker till en torrprovi-
ant för resor och vandringar! Solanum lycopersicum
100g  82:-   1kg 349:-

5502	Vetegräspulver	Eko
Fulladdat med klorofyll! Därtill innehåller vetegräs 20 
aminosyror, många svårfunna enzymer, 90 av 102 befintliga 
mineraler, vitaminer och andra viktiga näringsämnen. Odlad 
på New Zealand. Triticum Vulgare
50g  67:-  250g  191:- 1kg  519:-

5525	Vetegräsjuice	pulver	Eko
Utvinns ur färskpressat ekologiskt odlat vetegräs som 
skördas som unga plantor och transporteras till ett ekoce-
rifierat produktionskök. Här pressas gräset direkt till juice 
och genom spraytorkning omformas juicen till pulver som 
”konserverar” näringsämnena. 
Vetegräsjuicepulver är en excellent källa till klorofyll, 
karotin, C-vitamin, B-vitamin, aminosyror, magnesium, 
kalium, mangan och betain. Pulvret smakar sött och gott 
med intensiv smak. Det kan blandas med vatten, juice, 
mjölkprodukter, proteindryck, gröna drinkar och smoothies, 
mixas i salladsdressing, strös över gröt, fil, mm. Dosering: 
0,5 - 1 tsk (3-5 gram) per dag. Innehåller inga allergener. Ve-
tegräs innehåller inte gluten (som bildas först i kärnan/fröet). 
Gräset skördas innan det bildar kärnor. Triticum Vulgare
100g 103:-  250g 192:-   1kg 519:-

4308		Xantangum
En fin förtjockare. Även fin till exempelvis marsmallows 
med mera. E415.
50g 74:-     250g  229:-  1kg 579:-  5x1kg 1800:-
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5231		Potatis	pulver	Eko
Används till potaismos, olika typer av vegetariska ”bif-
far”mm. Måste svälla i vatten eller mjölk innan det blandas 
med annat. Recept potatismos: 50 gr (1dl ) granulat vispas 
ner i varm vätska (valfri dosering av vatten, mjölk, grädde, 
soja-, mandel-, cashewmjölk - totalt ca 3,5 dl. Tillsätt 25 gr 
smör , salt/buljong. Solanum tuberosun
250g 70:- 1 kg 190:-

5232		Purjolök	pulver	Eko
Torkad purjolök kan användas istället för färsk i olika mat-
rätter som soppa, grytor mm. Måste kokas med från början. 
Användbar till egna buljonger, örtsalter samt för att blanda 
med andra torkade grönsaker till torrproviant att ha med sig 
på turer i skog o fjäll! Praktiskt o nyttigt! Allium porrum
100g 64:- 500 g 162:-

5069		Rödbetspulver	Eko
Torkad, finmalen rödbeta som kan användas i olika typer av 
maträtter för att ge en läcker färg samt smak. Används också till 
hårfärgning ihop med andra råvaror!  Beta vulgaris
100g  76:-   500g 190:- 1kg 306:- 

5081		Spenatpulver	Eko 
Spenat är en ettårig grönsak. Efter skörd torkas den varsamt 
och finmals. Spenat är rik på klorofyl, karotin, järn och 
andra mineralämnen.Torkat spenatpulver kan användas i 
soppor, grytor, gröna smoothies, dressingar och för att ge 
färg till hemlagad pasta. Spinacia oleracea
100g  76:-   500g 190:- 1kg 306:- 

4365		Spirulinapulver	Eko
Näringsrik, mineralrik sjövattensalg. Bra och nyttigt närings-
tillskott. Strö 1-2  tsk på filen eller yoghurten.Matkvalitet. 12 
% moms. Finns nu även i tablettform! 
Spirulina pacifica
50g 50:-  250g 160:-   1kg 450:-   5x1 kg 550:-
  
4366		Spirulinatabletter	Eko	
Näringsrik, mineralrik sjövattensalg. Bra och nyttigt närings-
tillskott. Strö 1-2  tsk på filen eller yoghurten... Matkvalitet. 
12 % moms. Spirulina pacifica
100g (200 tabletter) 90:- 500g (1000 tabletter) 350:-   
1kg (2000 tabletter) 640:-

6509		Stevia	pulver
Stevia är en ört ur den utvinns steviolglycosider. Används i 
mat istället för vanligt socker. Är 300 gånger sötare än socker. 
Se sid 20.
50g 125:-  250g 525:-   1kg 1685:-

5511		Svarta	vinbär	grovt	pulver	Eko		
De torkade och malda bären är rika på många olika nyttig-
heter. C-vitaminhalten är hög (ca1200 mg i ett kilo färska 
bär). Antioxidanten antocyanglykosid ger bäret dess mörkt 
lilasvarta färg. Pektin och bioflavoner fyller också bäret och 



Vegetabiliska oljor, fetter, smör och vaxer

Så här framställs vegetabiliska oljor
Det förekommer olika begrepp om vegetabiliska oljor och fet-
ter som ofta blandas ihop, i de flesta fall angående hur oljan/
fettet blivit framställd.
För det första måste man sära de processer som råvaran (fröna 
eller nötterna) går igenom innan oljan/fettet till slut hamnar i 
flaska eller burk. 
Denna process kan delas in i tre faser.

1.	Rensning	och	utvinning
Råvaran rensas först från smuts genom tvättning och skakning. 
Vissa fröskal och kärnor tas bort, därefter finmals fröna/nötter-
na. Oljan utvinns sedan genom: 

• Kallpressning (temp. 30-70°C - det utvecklas alltid värme 
vid pressningen) 

• Pressning (temp. 80-100°C - frömassan värms upp före 
pressning, mera olja kan då pressas ut). 

• Extraktion (kallframställning) där man använder lös-
nings-medel som avlägsnas efteråt. Fröna pressas först, sedan 
extraheras dem för att få ut all olja.

2.	Rening	
Detta steg kallas ofta för raffinering. Det täcker många olika 
delmoment, som inte används på alla oljor. All olja filtreras 
först i flera steg. För de kallpressade oljorna är detta det sista 
som sker. De flesta oljor som används i mat- och kosmetikain-
dustrin går dock igenom ännu fler reningsprocesser:

• Avlecitering - lecitin, proteiner och metaller tas bort genom 
att man tillsätter fosfor- och citronsyra i den varma oljan. Ger 
en renare olja med bättre hållbarhet.

• Tvättning - fria fettsyror tas bort genom tvättning med lut. 
Dessa oxiderar lätt.

• Avfärgning - färgämnen, oxidationsrester och tungmetaller 
tas bort genom tillsats av uppsugande material såsom lera. 
Oljan filtreras efteråt. Ger en neutral, ljus olja.

• Ångdestillering (deodorisering) - fria fettsyror, smak- och 
luktämnen samt extraktionsmedel tas bort genom ångkok-
ning vid lågt tryck i syrefri miljö. Ger en färglös och neutralt 
smakande olja. 

3.	Anpassning	av	oljan/fettet	för	olika	ändamål
• Härdning - används för att ge oljan/fettet rätt konsistens och 
ökad hållbarhet. Fleromättade fettsyror omvandlas till mätta-
de (transfettsyror bildas).

• Fraktionering - här ändras fettsyresammansättningen i oljan/
fettet om man vill ha annan konsistens på det (t ex från fast 
sheasmör till sheasmörsolja). Detta görs oftast med hjälp av 
kylning. Olika fettsyror stelnar vid olika temperaturer, och 
kan då lätt tas bort. 

• Vinterisering - En process för att få bort vaxliknande substan-
ser som gör att oljan blir grumlig. Oljan kyls till ca 1°C, dessa 
ämnen kristalliseras då och kan bli borttagna.

Källor:
A lipid glossary - Frank D Gunstone
The lipid handbook - Frank D Gunstone
Vegetable oils and fats - Karlshamns
Guldet från växterna - Finn Andersen (Finn Lendelund)

Vi är stolta att kunna erbjuda dig det största utbudet av vegetabiliska oljor, fetter och 
vaxer i Skandinavien! Vi har oljor i olika kvaliteter, prislägen och till olika användnings-
områden: alltifrån den enklaste massageolja till potenta, fleromättade GLA-oljor för 
invärtes och utvärtes bruk. Vi har även smakfulla oljor till matlagning. 

Då vi har många leveranser om året av dessa färsktillverkade oljor, kan vi alltid hålla hög kvalitet. 
För att ytterligare höja ribban på kvaliteten, har vi ett 200 kvm stort, mörkt  kylrum där alla våra vege-
tabiliska oljor och fetter o s v lagras vid 10°C, alltifrån 30 ml-flaskor till 25 liters-dunkar*.  Allt för att du 
som kund skall få så fräscha oljor som möjligt! (Läs mer på s. 39 om hållbarhet på vegetabiliska oljor.) 
Alla våra oljor förpackas i PET-flaskor, förutom små kvantiteter som 10ml och 30ml som vi säljer i bruna 
glasflaskor. Vetenskapligt namn anges kursiverat.
*Obs  jojoba, ricin och olivolja förvaras inte i kylrum då de har lång hållbarhet . Vid ca 10°C stelnar 
dessa oljor vilket är helt naturligt och inte försämrar oljan. De blir flytande igen efter några dagar i 
rumspemteratur.

Guldet från växterna
Naturliga fettämnen - växtbaserade eller animaliska - har hjälpt människan 
och varit våra följeslagare genom historien. Vi har använt dem som viktiga 
näringsmedel, läkemedel samt hud- och friskvårdsmedel.
Alla världsdelar och kulturer har använt sig av sina fettämnen: sesamolja i 
Indien, sheasmörs- och palmolja i Mellanafrika, oliv- och mandelolja i Med-
elhavsländerna samt jojobaolja i Nordamerika. Vi skandinaver har haft som 
tradition att använda djurfett från renar och grisar. 
Genom tusentals år har våra kroppar anpassat sig till dessa fettämnen. Det 
faktum att dessa ämnen också finns i våra kroppar som viktiga material, borde 
också göra det ännu mer självklart att använda naturliga oljor på huden. Vem 
skulle komma på att använda syntetiska, ”döda” oljor som vaselin och paraf-
fin i våra näringsmedel? Tyvärr finns denna självklarhet inte när det gäller 
huden. Huden verkar behandlas som om man glömmer att den är en viktig, 
levande del av vår kropp.

Tag gärna del av vår kunskap och vårt sätt att se på detta i boken ”Guldet från 
växterna” art. nr. 7041, ”Skapa Din egen Naturkosmetika” art. nr. 7024 samt 
gratisbroschyrerna ”Vegetabiliska oljor för frisk- och hudvård” art. nr. 7116 
och ”Enkla massage- och hudoljor” art. nr. 7110. Du kan också gå kurs hos 
oss och lära dig mer om vegetabiliska oljor och fetter, se s. 62. 

Diagram	över	fettsyror

Varje olja är illustrerad med ett cir-

keldiagram över fettsyreinnehållet. 

Diagrammen är färgmässigt indelade 

efter vilka fettsyror som dominerar i 

oljan - och därmed hur fet/torr den är.  

Gul färg anger mättade fettsyror (feta/

mycket feta). Grön färg anger omega 

9-fettsyror (halvfeta/halvtorra). 

Blå färg anger omega 3- respektive 6 (torra/mycket torra). Omega 6 

finns alltid i större mängd än omega 3, förutom i linfröolja.

omega 9-
fettsyror

omega 6-
fettsyror

omega 3-
fettsyror

mättade 
fettsyror

Exempel: Riskliolja
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Du	kan	själv	förlänga	hållbarheten!
• Förvara vid lägsta möjliga temperatur, helst i kylskåp.
• Förvara mörkt i mörka flaskor skyddade från ljus.
• Minimera kontakt med luft. Håll flaskorna stängda och ha inte för stor flaska till innehållet. Är det mycket         
      luft i en flaska, så är det bra om du häller över innehållet i en mindre flaska till förvaring.
• Undvik kontakt med vatten.
• Undvik hög och långvarig uppvärmning (över 90-100°C). Avkyl snabbt.
• Blanda ej gammal och färsk olja, och diska oljeflaskor mycket noggrant om den ska användas till olja igen.
• Använd ej kopparkastruller.
• Tillsätt antioxidanter i känsliga oljor om de skall förvaras under längre tid. 0,5% E-vitamin eller 0,1-0,3% 
rosmarinantioxidant räcker (se s. 17).

OBSERVERA...
• Nötallergiker kan reagera på jordnöts-, mandel-, maca-

dami- och hasselnötsolja.

• Alla vegetabiliska oljor bör förvaras kyligt och mörkt i 

stängda fyllda flaskor för bästa hållbarhet. 

FETTSYROR
Genom sin uppbyggnad av olika sorters fettsyror, fettal-

koholer m. m. är oljor, fetter och vaxer olika i tjocklek, 

konsistens och mjukhet. De kan vara fasta vid 20°C och 

flytande vid 30°C (kokosfett och smör) eller fasta vid 5°C 

och flytande vid 20°C (jojoba- och olivolja) - allt beroende 

på vilka fettsyror som dominerar. 

De mättade fettsyrorna gör att oljan blir fastare i kon-

sistensen (det kan bildas klumpar). Det ses speciellt i oljor 

som jojoba-, oliv-, macadami-, avocado- och jordnötsolja 

vilka blir tjockare vid temperaturer omkring 0-10°C.

Detta är helt naturligt, och det är inget fel på oljorna - 

men före användning är det viktigt att de är helt flytande. 

Du kan då t ex lägga flaskan på ett varmt element eller 

värma upp den försiktigt i vattenbad.

ANTIOXIDANTER
En antioxidant är ett ämne som hindrar syresättning av 

oxidationskänsliga ämnen, t ex fettsyror.

Använd inte konserveringsmedel i produkter utan inne-

håll av vatten.

E-vitamin	som	antioxidant

I och med att E-vitamin är mer känsligt och föreningsbart 

med syremolekyler, söker sig syremolekylerna till E-vita-

minet istället för fettsyrorna. Därmed sker ingen oxidering 

av fettsyrorna, förrän E-vitaminet är uttjänat i produkten. 

Används för mycket E-vitamin, kan blandningen lättare 

oxidera. Då E-vitaminet är känsligt för syre, drar det då till 

sig stor mängd syre, vilket leder till snabb oxidering.

Läs  mer på s. 17.

Relativ	oxidationshastighet	(se	texten	nedan)
Mättade fettsyror 0,5 gång Finns i stor mängd i bl a kakao-,   

  kokos- och sheasmör

Enkelomättade fettsyror 5 gånger Finns i stora mängder i raps-, apri  

  kos-, oliv-, mandel- och ricinolja

Fleromättade fettsyror:
Linolsyra 50 gånger Finns i stora mängder i solros-,   

  tistel- och gurkörtsolja

Linolensyra 100 gånger Finns i hampfrö-, nattljus-, raps, lin-  

  och vetegroddsolja
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Vegetabiliska  oljors och fetters hållbarhet

Vegetabiliska oljor, fetter och vaxer är naturprodukter. Därför har de 
en livslängd. Denna livslängd beror på dessa faktorer:

1.	Sammansättning	av	fettsyror
Alla oljor och fetter är blandningar av olika fettsyror. Ju mer flero-
mättade fettsyror de innehåller, ju kortare livslängd har de. Man kan 
redovisa hur snabbt de olika fettsyrorna oxiderar med något som 
kallas ”relativ oxidationshastighet”. I denna tabell ställer man de 
olika fettsyrorna mot varandra och jämför hur snabbt de oxiderar (se 
tabellen nedan). Den fleromättade fettsyran linolensyra t ex, oxide-
rar 200 ggr snabbare än mättade fettsyror.

2.	Nedbrytning
Vad är det som påverkar och sätter i gång nedbrytningen av en olja, 
så att den till slut härsknar? Jo: luft, ljus, värme och tid. Ökar tempe-
raturen med 10°C, så fördubblas oxidationshastigheten. Kommer 
oljan/fettet i kontakt med vatten och metaller eller gammal olja, så 
går oxidationsprocessen snabbare.

Alla vegetabiliska oljor och fetter kan variera i färg, doft och smak 
från batch till batch utan att det är något fel på dem.



Vilken hudtyp har du?
                   Här får Du råd hur Du skall sköta din hud och rekommendationer vilka vegetabiliska oljor som passar just Din hud.

Viktigt!
Tänk på att man ej behöver ha en hudtyp konstant. Din hud kan uttrycka olika behov under olika delar av Ditt liv! 

Den påverkas av hur Du lever, vad Du äter och i vilken miljö Du vistas!

Torr/känslig	hud
Allmänna råd:
• Drick mycket
• Använd olja på natten
• Smörj in med olja innan dusch
• Uppbyggande, närande mask 
1 g/v
• Peela flagiga partier vid behov

Rekommenderade oljor:
Ringblomsolja
Aprikoskärnolja
Avocadoolja
Gurkörtolja
Nattljusolja
Jojobaolja
Olivolja
Sheasmörsolja
Havtornfrukts-, -fröolja

Normal	hud
Allmänna råd:
• Behandla med milda preparat i  
    förebyggande syfte
• Bra med massage
• Olja på natten vid behov
• Använd ögoncrème efter 30

Rekommenderade oljor:
Vetegroddsolja
Hampfröolja
Mandelolja
Sesamolja
Persikokärnsolja

Bland	hud
Allmänna råd:
• Viktigt med rengöring varje 
kväll (vid behov även på mor-
gonen)
• Uppbyggande och renande 
mask regelbundet (gärna lermas-
ker på fetare partier)

Rekommenderade oljor:
Hampfröolja
Tistelolja
Sheasmörsolja
Avocadoolja
Aprikoskärnolja
Solros Omega 9 olja

Fet	hud
Allmänna råd:
• Rengöring morgon och kväll
• Regelbunden peeling
• Milda produkter
• Använd sammandrag-
ande lermasker regelbundet

Rekommenderade oljor:
Ringblomsolja
Tistelolja
Solrosolja
Hampfröolja
Perillaolja
Majsolja

mogen	hud
Allmänna råd:
• Ej för tunga och feta oljor och 
preparat
• Regelbunden massage för ökad 
cirkulation
• Ansiktsmask regelb.

Rekommenderade oljor:
Aprikoskärnolja
Macadamiolja
Gurkörtsolja
Nattljusolja
Nyponfröolja
Havtornfruktsolja
Perillaolja

Vi informerar!
För att du skall veta precis vad du köper, 
uppger vi följande information om våra ve-
getabiliska oljor. Dessa uppgifter finns även 
med på flaskornas etiketter.

• Svenskt namn 

• Vetenskapligt namn - vilket ofta är  
 det viktigaste att gå efter.  

• Ursprungsland - var växten/örten  
 har vuxit. Oljan är oftast även fram 
 ställd där. 

• Bäst-före-datum (på etikettens  
 sida).

• Batchnummer (på etikettens sida) -  
 för spårbarhet genom vår produk- 
 tion till tillverkaren.

Angående ursprungsländerna
De oljor som har två länder med snedstreck 

emellan skördas i det förstnämnda landet och 
pressas i det andra. De oljor som har två länder 
med bindestreck emellan skördas och pressas i 

båda dessa länder.

Underbara gyllene droppar 
för vårt välbefinnande!

Hudvårdstips
             Olja och creme absorberas 

bättre på en fuktad hud.
För extra vård, massera på en 

hudolja innan du påför creme.
Har du känslig hud, kan Du 

massera vegetabiliska oljor på huden 
innan ansiktsmasker, dusch och bad.

Hydrolaterna är utmärkta vår-
dande ansiktsvatten, se s. 43.

Acneolja	-	varje	dag
60ml Tefröolja

10ml Nattljusolja

10ml Jojobaolja eko

  7ml Nyponfröolja

10ml E-vitamin naturlig

   2ml A-vitamin retinolpalmitat

   5 dr Rosmarinantioxidant

n

n

n

n
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3000	 Aprikoskärn,	raffinerad
N. Halvfet. Utvinns ur den inre kärnan i aprikosen. 
Bra för halvtorr, mogen och känslig hud. Kan an-
vändas i de flesta produkter. Påminner om mandel-
olja. Prunus armeniaca kärna  Italien
100ml 66:- 500ml 144:- 1lit 225:-        5lit 918:- 

3059	 Aprikoskärn,	kallpressad
För info. se art. 3000. Prunus Amreniaca Turkiet
100ml 83:- 500ml 213:- 1liter 326:- 5liter 1256:- 

3001	 Aprikoskärn,	kallpressad	Eko
N. Se art. 3000. Även en fin matolja.
Prunus armeniaca kärna   Turkiet
100ml 125:-  500ml 375:-  1liter 579:-  5liter 2025:- 

3043	 Argan,	kallpressad	Eko
N. Halvtorr. En hudregenererande olja som är bra 
i produkter för skadad, mogen och känslig hud. 
Bra i solprodukter.   Argana spinosa frö   Marocko
30ml 109:- 100ml 250:- 500ml 795:- 
 

3002	 Avocado,	raffinerad
N. Utvinns ur fruktköttet. Fet, mild och näringsrik 
olja rik på lecitin, E- & D-vitamin samt växtsteroler. 
En fin matolja! Bra i de flesta produkter samt vid 
torr och trött hud som saknar lyster. 12% matmoms 
ingår. 
Persea gratissima fruktkött   Sydafrika
100ml 65:- 500ml 140:- 1lit 216:-       5lit 879:- 
 

3058	 Avocado	Eko
Se art.nr 3002. 12%matmoms ingår.
Persea Gratissima  fruktkött   Sydafrika
100ml 84:- 500ml 226:- 1liter 350:- 5liter 1375:- 
	

3014	 Avocado,	kallpressad	grön	
N. Fet, mild olja som är grön i färgen av klorofyll och med alla 
smakämnen kvar. Fin matolja till sallader! En underbar hud-
olja rik på D-vitamin! Läs mer på art. 3002. 12 % matmoms. 
Persea gratissima fruktkött   Sydafrika
100ml 80:- 500ml 280:- 1lit 435:- 5lit 1528:-

3033	 Avocado,	kallpressad	grön	Eko 
N. Fet, mild olja som är grön i färgen av klorofyll och med alla 
smakämnen kvar. Fin matolja till sallader! En underbar hud-
olja! Läs mer på art. 3002. 12 % matmoms. Persea gratissima 
fruktkött  Sydafrika
100ml 99:- 500ml 281:- 1liter 435:-    5lit 1528:-

3076	 Baobab	eko
En idealisk och mjukgörande massageolja som har en mängd 
fördelar. Baobaboljan är regenerarande och förebygger 
rynkbildning. Den absorberas snabbt och lätt av huden och 
är även fin som hår- och nagelolja. Ger håret glans och nä-
ring och ör naglarna starka. Den är rik på antioxidanter och 
olika vitaminer som A, D, E och F. Den innehåller 
också fettsyrorna omega 3, 6 och 9. Baobaboljan 
kommer från Afrika och hjälper även vår hud 
att hålla på den viktiga fukten och stärka el Inte 
för invärtes bruk. Adansonia Digitata Seed Oil  
Senegal
30ml 90:-   100ml 220:-  500ml 660:-   1liter 980:-

3065	 Blåbär	CO₂	extraktion
En torr olja med högt innehåll av essentiella fettsyror, naturlig 
E-vitamin och steroler. Används som aktiv ingredi-
ens i anti-age ansiktscremer/oljor med 0,5-2,5%. 
Rosmarin antioxidant är tillsatt.  
Vaccinum Myrtillus Seed frö       Finland
10ml 104:-    30ml 258:-   100ml 624:-    500ml 
2423:- 

3084	 Bomullsfröolja	
Bomullsfröoljan är en halvfet olja lämplig att använda som 
hudoljaoch ihop med fetare oljor till massageolja. Färg- och 
doftsvag med god hållbarhet. Kan också användas för till-
verkning av örtoljor som ringblomsolja och johannesörtolja. 
Ej från GMO frön!
Gossypium hirsutum             USA
100ml 66:-    500ml 146:-  1liter 225:-  5liter 918:-

3081										Broccoli	Eko
N. Ny spännande vegetabilisk olja som amvänds av ledande na-
turkosmetikföretag i olika organic skincare/hud- och hårvårds-
produkter. Detta är en lätt, grön olja, kallpressad ur ekologiskt 
odlade broccolifrön. Den doftar och är oraffinerad. 
Fettsyresammansättningen är unik och mycket 
speciell. Över 50% är den enkelomättade fettsyran 
erukasyra.Den finns ofta i fröoljor från Brassica släktet 
och fanns tidigare också i rapsoljan men har blivit 
bortförädlat eller minimerad till under 5 %. Erukasy-
ran är förknippad med högre risk att drabbas av keshans sjukdom 
som drabbar hjärtat. Därför är broccolifröoljan inte en ätbar olja. 
Eukafettsyran finns också i senapsolja och jojobaolja.
Oljan är ej kladdig, tas snabbt upp av huden och verkar fuktig-
hetsbevarande. Den är effektiv om den används i hårvårds-
produkter som hårinpackning, hårbalsam, schampo, hårolja, 
stylingprodukter samt lotioner, cremer, serum, läppstift och läpp-
glans. Ger en glansig yta åt håret liksom silikonolja. Läs mycket 
mer och få tips om denna olja med recept på vår hemsida. Endast 
för utvärtes bruk. Brassica Oleracea Italica
30 ml 129:- 100 ml 286:- 500 ml 938:- 1 liter 1406:-

3050	 Druvkärn,	kallpressad
N. Torr olja rik på speciella antioxidanter, passar i 
anti-ageprodukter samt massage- och hudoljor. 
Smakfull olja, god i sallader och annan kall mat. 
12% matmoms ingår. Vitis vinifera frö   Tyskland
30ml 63:-    100ml 130:-    500ml 468:-    1lit 731:- 

3062	 Granatäpple,	kallpressad		Eko
Unikt, ovanlig fettsyrasammansättning. Bra i så kallade anti-age 
produkter.    Punica granatum L 
30ml 190:- 100ml 440:- 500ml 1600:-

3071	 Gurkolja
En ljus klar olja med en behagligt ren doft av sitt ursprung.
Kallpressad på gurkfrön och en torr olja som är speciellt bra för 
normal till fet hud. Den är rik på linolsyra, oljesyra och fettsy-
ror som snabbt tar sig in i huden och jämnar ut och förtunnar 
mättade fettsyror i huden. Den innehåller naturligt E-vitamin 
(600-700ppm) samt phytosterol (4000-5000ppm). Ämnen som 
på olika sätt främjar en frisk hud! Cucumis sativus Chile
OBS Ny batch i januari 2016 OBS se sid 25
30ml 80:-   100ml 194:-   500ml 588:-   1lit 894:-

3003	 Gurkört,	kallpressad	och	
	 deodoriserad
N. Minst 20% GLA. 0,5% 
E-vitamin är tillsatt för längre hållbarhet. Torr, mild 
olja som utvinns av blommans frön. Bästa GLA-källan. Tas lätt 
upp av huden. Dosera 1-5%.  Matkvalitet - kan med fördel ätas vid 
brist på essentiella fettsyror. Påverkar huden på djupet, så att den 
kan hålla sig frisk och inte åldras i förtid. Bra vid alla slags hudpro-
blem. 12% matmoms ingår. Borago officinalis frö    Holland/Kina
30ml 63:- 100ml 146:- 500ml 468:- 1liter 731:- 

3061	 Gurkört,	kallpressad	Eko
Tillsatt E-vitamin. 12% matmoms ingår.
Borago Officinalis               Kina
30ml 80:- 100ml 189:- 500ml 590:- 1liter 880:-

3083	 Hallon,	kallpressad	
Används direkt på huden (ansiktet) eller blandas med andra 
vegetabliska oljor eller i krämer. Oljan är en torr olja som snabbt 
tas upp av huden och passar bäst för en fetare hud om den 
används ren. Genom blandning med andra vegetabiliska oljor 
kan den passa alla hudtyper. Anti Agening olja.
Rubus idaeus            Chile
30ml 85:- 100ml 206:- 500ml 626:- 1liter 918:-  
5x1lit 760:-/lit 

3025	 Hampfrö,	kallpressad	Eko
N. 0,5% E-vitamin är tillsatt 
för längre hållbarhet. En torr, mild olja som inte har något med 
drogen cannabis att göra. Innehåller både linol- och 
linolensyra. Bra vid normal och fet hud. Kan använ-
das invärtes vid brist på essentiella fettsyror. Dessut-
om god salladsolja! 12% matmoms ingår. 
Cannabis Sativa frö  Tyskland /Balticum
100ml 78:- 500ml 199:- 1liter 307:- 5x1liter 
1130:-

Vegetabiliska oljor & fetter

3036	 Havtornfrukt,		
	 kallpressad/CO2-extr.
N. E-vitamin är tillsatt för längre hållbarhet. Fet olja 
som är rik på karotin och palmitolsyra. 1-3% i oljor/
crèmer vid torr och mogen hud, samt för känsliga 
hudpartier (runt ögonen). Ger lite färg till produk-
ter. Bra som kosttillskott (5-10 dr/dag), rekommen-
deras för äldre kvinnor!!! 12% matmoms ingår. 
Hippophae rhamnoides fruktkött   Finland
10ml 76:- 30ml 189:- 100ml 463:- 500ml 1850:-

3037	 Havtornfrö,	kallpressad/	 	
CO2-extraktion	
N. E-vitamin är tillsatt för längre hållbarhet. 
En torr olja som är rik på essentiella fettsyror 
(Omega 3 och 6). Används i oljor och cremer 
med 1-3% för den känsliga, och irriterade hu-
den som lätt får problem. Ger ej färg till produk-
terna. Fin som kosttillskott (5-10 dr/dag). 12% 
matmoms ingår. 
Hippophae rhamnoides   frö   Finland
10ml 76:- 30ml 189:- 100ml 463:- 500ml 1805:- 

3004	 Jojoba,	kallpressad
N. En halvfet, lätt och mild olja med vaxaktiga fettsyror som 
ger skydd utan att vara för fet. Solskyddsfaktor 
4. Gör huden sammetslen. Används i alla typer 
av produkter, även i hårprodukter vid seborré 
och mjäll. 
Simmondsia chinensis Oil   frö     Argentina
100ml 138:- 500ml 435:- 1liter 670:- 5liter 
2325:-

3051	 Jojoba,	kallpressad	Eko
N. Se art. nr. 3004. 
Simmondsia chinensis  frö     Argentina
100ml 163:- 500ml 523:- 1liter 816:- 5liter 2956:-

3069		 Jojoba	raffinerad	Eko
En jojobaolja helt utan doft och färg men med de fina egenska-
perna bibehållna. Se art. 3004.  
Simmondsia chinensis frö     Argentina
100 ml 163:-  500ml 523:-  1 liter 816:-  5 liter 2956:-

3005	 Jordnöt,	raffinerad
N. En halvfet traditionell hudolja - även bra i mat. 
Passar de flesta hudtyper och kan användas i de 
flesta produkter. 12% matmoms ingår. 
Arachis hypogaea baljfrukt    Afrika/Frankrike
500ml 94:- 1liter 145:- 5liter 537:-

3511												Kokos	Eko,	deodoriserad
N. Matkvalitet. Smältpunkt 25-28°C. Bra att an-
vända till stekning, fritering, bakning. Används 
för att ge mjukhet i olika produkter eller som 
förtjockare i massageoljor (10%). Används även 
som sololja utan solskydd. 12% moms ingår.
Cocos nucifera   Dominikanska republiken
100g 36:-  500g 82:-  1kg 127:- (ny förpackning)     5kg 459:-
 

3035											Kokos	Eko	Virgin	Natur	kallpressad
N. Äntligen ett kokosfett som luktar och smakar som kokos! 
Underbar att använda i hudvårdsprodukter för att ge en natur-
lig kokosdoft, t ex bodybutter. Mycket god till mat: stekning, 
fritering, bakning, istället för smör på brödet. Styrkan på doften 
kan variera från batch till batch och har ingenting med dess 
kvalitet att göra.     12% matmoms.  Cocos nucifera Filippinerna
100g 56:-    500g 151:-  1kg 232:- (ny förpackning)  5kg 879:-

3006												macadami,	kallpressad	Eko
N. En fet olja som utvinns ur macadaminötter. Härlig att an-
vända till både hudvård och mat. Bra för torr och 
åldrande hud, hjälper till att bevara fuktigheten. 
12% matmoms ingår.  
Macadamia tetraphylla nöt    Kenya
100ml 100:- 500ml 251:- 1lit 435:-    5lit 1528:-

flytande  
vaxämnen

Palmolja
se vårt statement s 57s. 

Perilla  olja används 
som kosttillskott p g a sin höga 
halt av omega 3 
(ca 65 %). Den kan också an-
vändas som hudolja och tillför 
huden essensiella fettyror som 
gör huden mer elastisk och har 
regenererande egenskaper!

Perillaoljan - en omega 3 boost!
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nyhet

Kropps och massageolja 
- vid torr hy
40 ml macadamiolja
35 ml tistelolja
5 ml gurkörtsolja
5 ml ricinolja
13 ml aprikoskärnolja
2 ml E-vitamin
5 dr rosmarin antioxidant

Anti-age olja för 
- och torr sensitive hy
60 ml macadamiolja
20 ml nyponfröolja
10 ml nattljusolja
10 ml E-vitamin
10 ml jojobaolja
5 dr rosmarin antioxidant

Broccolihårolja
25 ml broccoliolja 
20 ml jojobaolja 
20 ml oljedådra 
20 ml avocadoolja 
10 ml ricinolja 
4 ml E-vitamin 
5 dr romarinantioxidant 
10-15 dr valfri eterisk olja 

Recept med Macadamiolja!                          Recept med Broccolifröolja  



3044								macadami,	kallpressad	
N. 12% matmoms ingår. 
Macadamia tetraphylla nöt   Australien
100ml 60:-    500ml 148:- 1liter 232:-  5liter 840:-

3068										majs	kallpressad	Eko
N God, smakrik matolja och en torr, tunnflytande olja 
lämplig vid normal och fet hy.  12 % matmoms 
ingår. 
Zea Mays 
100 ml 47:- 500 ml 94:- 1 liter 145:- 5 liter 616:-

3007	 mandel,	raffinerad	
N. En halvfet olja. Klassisk hud- och massageolja som 
varken är för fet eller för torr. Mild och mjukgörande. Kan 
användas i de flesta hudvårdsprod. OBS: Mycket mandel-
olja blandas med solros omega 9 och säljs som kosmetisk 
mandelolja.   Prunus amygdalus  nöt   USA
100ml 66:- 500ml 144:- 1liter 244:- 5liter 981:-

3017	 mandel,	kallpressad
N.  Är även en god matolja! Se art. 3007.  Prunus amygdalus  
nöt   USA
100ml 86:- 500ml 221:- 1liter 343:- 5liter 
1294:- 

3063	 mandel,	kallpressad	Eko
Se art.nr 3007. Prunus Amygdalus Dulcis 
100ml 150:- 500ml 435:- 1liter 698:-   5lit 
2344:-

3074	 mandel	eko	deodoriserad	Obs
N. se 3007.  Prunus amygdalus nöt Spanien
100ml 86:- 500ml 221:-   1liter 343:-     5 liter 1294:-

3048	 moringa,	kallpressad
N. Halvfet. En mycket stabil, härligt exotisk olja 
som gör huden mjuk och smidig. Den är ljusgul 
med mild nötdoft.  Moringa Oleifera  frö    Kenya
100ml 138:- 500ml 435:- 1liter 670:-

3039	 Nattljus,	kallpressad	Eko
N. E-vitamin är tillsatt för längre hållbarhet. Denna torra 
nattljusolja används främst som kosttillskott 
istället för olika kapslar som finns på markna-
den, men är naturligtvis även bra att använda i 
hudvårdsprodukter. Dosera 1,5-2 ml per dag.  
12% matmoms ingår.  Oenothera biennis frö  
Kina/Tyskland
30ml 70:- 100ml 146:- 500ml468:-       1lit 731:-    
 

3029	 Neem,	kallpressad	Eko
N. En fet och lätt doftande olja. Traditionell in-
disk olja inom Ayur vedic-medicinen. Används 
i regenererande produkter för torr och omtålig 
hud (även för håret). Hållbarhet 1,5-2,5 år. Do-
sera 5-10%.  Melia azadiracta frö    Indien
30ml 46:- 100ml 114:-   500ml 314:-  1lit 
485:- 

3049						Nyponrosfrö,	kallpressad	Eko
N. Den enda vegetabiliska oljan med natur-
ligt innehåll av retinsyra (A-vitaminsyra 125 
mcg/100g). 0,5% E-vitamin är tillsatt för längre 
hållbarhet. En torr olja rik på linol och linolen-
syra. Välgörnade för normal, fet samt mogen 
hy. Mycket aktiv för huden, då den är kallpres-
sad. Rosa affinis rubiginosa frö    Chile/Tyskland
30ml 80:-     100ml 206:-    500ml 626:-    1lit 920:- 

3008	 Oliv,	kallpressad	jungfruolja
N. 12% matmoms ingår. En fet olja. Klassisk medelhavsolja 
för matlagning. Även bra i hud- och hårvårdsprod. Blandas 
med fördel med tistel/solrosolja om den känns 
fet. Olea europea  fruktkött Spanien
500ml 67:- 1liter 105:- 5liter 375:- 

3024	 Oliv,	kallpressad	Eko	
N. 12% matmoms ingår. Läs mer under art 
3008.
Olea europea   fruktkött Spanien
500ml 84:- 1liter 129:- 5liter 519:-

3082	 Oljedådra	”Camelina”	Eko
En linfröliknande olja rik på omega 3 fettsyran men långt 
mer stabil och inte lika härskningsbenägen som 
linfröoljan på grund av sitt höga innehåll av E-vi-
tamin. Kan användas som matolja, kosttillskott 
istället för den härskningsbenägna linoljan! Do-
sera 1-2 tsk per dag. Som hudolja tas den snabbt 
upp av huden och ger huden ett ordentligt tillskott av de 
livsnödvändiga essentiella fettsyrorna, speciellt omega 3 
fettsyror. Passar alla hudtyper och speciellt torr hud samt 
i anti age produkter och regenererande oljeblandningar. 
För hudvård fungerar den bäst ihop med andra vegetabi-
liska oljor som jojoba och macadamiolja. E-vit tillsatt för 
bättre hållbarhet. Camelina Sativa frön
30 ml 42:- 100ml 100:-  500 ml 281:-  1 liter 435:- 
5 liter 1528:-

3041	 Palm	Eko,	kallpressad	-	RSPO	certi-
fierad	deodoriserat
Utvinns ur fruktköttet. En mycket fet olja som kan användas i 
alla produkter. En självklar olja i matlagning - tål värme bättre 
än annan olja. Används till frityrkokning, stekning och bak-
ning. Även för att tillverka fast tvål tillsammans med 
kaustiksoda. 12% matmoms ingår. INCI-namn: Ela-
eis guineensis     Brasilien/Holland
500ml 53:- 1liter 84:- 5liter 291:-

3075	 Palm	rå	röd	Eko
N. Palmfett frånekologiskt odlad palm som inte påverkar regn-
skogen negativt! Har kvar sitt naturliga innehåll av karotin och 
E-vitamin. 50 mg av vardera. Kan användas till alla typer av 
mat och ger färg och extra tillskott av karotin och E-vitamin, I 
hudvård kan den användas för tillverkning av tvål och i salvor, 
cremer, olja för att ge färg och vitaminer till produkter och hu-
den. Elaeis guineensis  Brasilien
100g  66:- 500g 161:- 1kg 248:- 5 kg 992:- 

3078	 Palmkärn	Eko
Utvinns ur ekologiskt odlade palmkärnor som 
innehåller 46-53% olja. Vanlig palmolja utvinns 
ur fruktköttet efter avlägsnande av kärnorna med-
an denna olja utvinns ur kärnorna. Palmolja står för 90% och 
palmkärnsoljan för 10% av den totala mängden man utvinner 
från palmen. Palmkärnsolja innehåller lika mycket laurinsyra 
som kokosfett och är därför mer hälsosam än palmoljan! Palm-
kärnsolja har en smältpunkt på över 30 grader och passar fint i 
fetare salvor, cerat och bodybutters. Den är skön och verksam 
på torr hud vilket även kokosolja är. En blandning av de båda 
kan vara lämplig. Elais guineensis Brasilien
100ml 54:- 500ml 113:-   1kg 178:-     5 kg 688:-

3077	 Passionsfrukt	kallpr.	Eko
Kallas även passionsblomolja, men det är missvisande efter-
som den utvinns ur fruktens frön. Den kommer 
ursprungligen från Sydamerika. Det är en ljusgul 
olja utan tillsatser, kallpressad och filtrerad. Fin i 
alla typer av massageoljor, tas snabbt upp av hu-
den och är även lämplig som ansiktsolja till den 
lite fetare huden. Passiflora Incarnata Seed Oil
30 ml 50:-      100ml 125:- 500ml 375:- 1liter 579:-     5 liter 
2025:-

3067		 Perilla	kallpressad	Eko			
N  Olja med högt innehåll av omega 3 (60-65% 
mer än i linolja men med bättre hållbarhet). Kan 
anv. som kosttillskott och i produkter som en torr 
olja för att ge huden essentiella fettsyror som gör 
huden mer elastisk och har regenererande egen-
skaper känslig och mogen hud. 12 % matmoms 
ingår. 0,5 % E-vitamin är tillsatt för längre hållbarhet. Perilla 
Frutenscens Seed  USA
100 ml 68:- 500 ml 171:- 1 liter 263:- 5 liter 1042:-

3022	 Persikokärn,	raffinerad
N. En halvfet olja. Utvinns ur det inre ”fröet” i 
persikokärnan.  Påminner om aprikos- och man-
delolja. Prunus persica kärna Spanien
100ml 76:- 500ml 191:- 1lit 294:- 
5lit 1163:- 

3034	 Pumpakärn,	kallpressad
N. En mörkgrön, halvfet olja. Används också 
som kosttillskott. God till salladsdressingar. 
12% matmoms ingår. Cucurbita pepo frö 
Europa
100ml 84:- 500ml 226:- 1liter 350:- 

3032		 Raps	deodoriserad	Eko		
N Se art.nr 3016. 12 % matmoms ingår. Rapsolja utan färg och 
doft. Tyskland.
500 ml 67:- 1 liter 105:- 5 liter 375:-

3016	 Raps,	kallpressad	Eko
N. En svensk motsvarighet till olivolja i använd-
ningsområden (ej kallpressad olja till stekning). 
Till känslig och torr hud  i de flesta produkter. Då 
denna rapsolja endast pressas från skalade rapsfrön, har den en 
gul färg, måttlig doft och god smak. Priset blir då också lite hö-
gre. (Högsta betyg i tyska tidningen om eko-varor, ”Öko”.) 12% 
matmoms ingår. Brassica napus  frö  Tyskland
500ml 67:- 1liter 105:- 5liter 375:-

3009	 Ricin,	kallpressad
N. En fet olja som utvinns ur ricinfrön. Gammalt, 
traditionellt laxeringsmedel. Upptas dåligt av 
huden, är därför bra i massageoljor, läppstift och 
rengöringsprodukter. Ricinus communis  frö   Indien
100ml 60:- 500ml 136:- 1lit 199:-       5lit 769:-

3053	 Ricin,	kallpressad	Eko
N. Läs mer under art. nr. 3009.
Ricinus communis frö Indien 
100ml 66:- 500ml 144:- 1lit 225:-  5lit 918:-

3042	 Riskliolja,	raffinerad
N. En halvtorr olja utvunnen ur risgroddar/kli. 
En traditionell japansk olja som används i de 
flesta hudvårdsprodukter. Mild och mjukgörande. 
Oryza sativa grodd  Mexico
100ml 80:- 500ml 201:- 1lit 310:-       5lit 1213:-

3010	 Sesam,	kallpressad	Eko
N. En halvfet olja (klassisk i Indien). Suverän till wok-mat. 
Är även bra i hudvård - speciellt som sololja, 
till hud-, baby- och massageolja. Innehåller 
växtsteroler. 
12% matmoms ingår. Sesamum indicum frö    
Burkina Faso/Tyskland
100ml 47:- 500ml 105:- 1liter 162:- 5lit 
616:-

3031	 Sesam,	raffinerad
N. En doftfri sesamolja. Läs mer under artikel 3010. 12% 
matmoms ingår. 
Sesamum indicum frö   Afrika/Tyskland
100ml 38:- 500ml 82:- 1lit 127:-        5lit  459:-

3056	 Sesam,	raffinerad	Eko
N. En doftfri ekologisk sesamolja. Läs mer under artikel 
3010. 12% matmoms ingår.
Sesamum indicum Seed  frö Afrika/Tyskland
100ml 42:- 500ml 113:- 1lit 178:- 5lit 688:-

3015	 Sheasmör,	raffinerad	(olja)
N. Hållbarhet 2-3 år. En fet olja. I stort sett samma produkt 
som sheasmör art. nr. 3508, men en del mätta-
de fettsyror är borttagna så att den blir flytande. 
Oljan innehåller mycket växtsteroler vilket gör 
den vitaktig också i rumstemperatur. Butyro-
spermum parkii    nöt    Centralafrika/Frankrike
100ml 65:- 500ml 152:- 1liter 240:- 5liter 860:-

3019	 Solros,	kallpressad	Eko
N. En torr olja som påminner om tistelolja. Rik på linolsy-
ra. (Innehåller ej kadmium från solrosfröet). Bra matolja. Då 
denna solrosolja pressas från skalade frön, har den en gul 
färg, måttlig doft och god smak. Priset blir då ock-
så lite dyrare. 12% matmoms ingår. Helianthus 
anuus frö  Tyskland
500ml 67:- 1liter 105:- 5liter 375:-

3018	 Solros,	deodoriserad	Eko
N. Utan smak och doft. Samma som art. nr. 3019, men utan 
smak och doft. Bra matolja. 12% moms ingår.  INCI-namn: 
Helianthus anuus Seed Oil frö Ukraina
500ml 67:- 1liter 105:- 5liter 375:- 

3064	 Solros,	Omega	9	deodo-
riserad		Eko
Utan smak & doft. En stabil olja genom högt 
innehåll av oljesyra - påminner om mandel 
och aprikosolja. rik på omega9 fettsyror. 
Lämplig till sallader och varmrätter och tål liksom olivoljan 
en viss uppvärmning. På huden har den samma känsla som 
mandelolja men den är billigare! 12% moms. Helianthus 
anuus frö  Frankrike /Tyskland
100ml 42:- 500ml 82:- 1liter 127:- 5liter 459:-

3027								Solros	omega	9,		kallpressad	Eko				
med	smak	och	doft
N Se art.3064. Frankrike/Tyskland. 
100 ml 42:- 500 ml 82:- 1 liter 127:- 5 liter 459:-

3060	 Soja	Eko
God matolja. En halvtorr olja, rik på steroler och 
lecidin. Passar i närande oljor/krämer för fetare 
hud! 12% matmoms. Glycine hispida
100ml 56:- 500ml 113:- 1liter 159:- 5liter 
688:-

3070	 	Svart	Kumminolja	kallpressad	Eko
Välkänd hälsoolja, främst för invärtes bruk. Genom sitt inne-
håll av eterisk olja också bra för bekämpning av fria radikaler 
i huden, och därmed en utmärkt antiage-produkt! 12% moms 
ingår. Nigella Sativa N  Egyptien
30 ml 76:-  100 ml 189:-     500 ml 561:-   1 lit 735:-

3045	 Svart	vinbär,	CO₂-extraktion
N. Detta är en torr olja med högt innehåll av essentiella fettsy-
ror (13% GLA). Påverkar huden på djupet i hudföryngrande 
produkter. Dosera 3-5% i tredje fasen. Kan 
användas som kosttillskott, dosera: 1-2 ml/
dag. Rosmarin antioxidant är tillsatt för 
längre hållbarhet. 12% matmoms ingår.  
Ribes Nigrum frö Finland
10ml 64:-  30ml 153:-  100ml 358:-  
500ml 1114:-

3072	 Tefröolja	Eko
N. Utvinns ur tebuskens frö. Stabil, hållbar - en 
god matolja. Skyddar och stärker hår, hud, na-
gelband. 12% matmoms ingår. Camellia Sasan-
qua frö   Australien
100ml 94:-  500ml 226:- 1 lit 350:-  

3054	 Tamanu,	kallpressad
N. En halvtorr olja som ut-vinns genom kalll-
pressning av torkade kärnor från Tamanuns 
frukt. Innehåller förutom sina nyttiga fettsyror, 
även eterisk olja. Har en distinkt doft. Tradi-
tionell anv. i olika huskurer och för hud- och 
hårvård i Stilla havsområdet/Madagaskar. Ej för 
anv. i massageolja eller till mat. Används i salvor, cremer och 
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hudoljor för speciella hudproblem. Den är antibakteriell, helan-
de och antioxidant! Calophyllum Inophyllum  frö   Polynesien   
30ml 131:- 100ml 313:-  500ml 938:-

3021	 Tistel,	kallpressad	Eko
N. Innehåller 80% linolsyra. En härlig, billig, torr 
och tunnflytande olja som är bra vid fet hud. Ut-
märkt till mat om man gillar en god nötsmak. 12% 
matmoms ingår. Carthamus tinctorius frö   
   Australien/Holland/Tyskland
100ml 51:-  500ml 113:- 1 lit 178:-  5lit 688:-

3026	 Tistel,	raffinerad	
N. Utan smak och doft. Läs mer under art. nr. 3021. 12% mat-
moms ingår. Carthamus Tinctorius frö    Australien/Tyskland
100ml 42:- 500ml 82:- 1liter 127:- 5liter 459:- 

3080	 Tistel,	omega	9	kallpr	Eko
Liksom solrosoljan har även tisteloljan nu kommit i en variant 
som heter omega 9. Denna tistelolja innehåller 
70% omega 9 i likhet med mandeloljan. Denna 
tistelolja har alltså en annan karaktär, från den 
vanliga lite torrare tisteloljan till en fetare sådan. 
Den ger alltså en lite fetare känsla på huden, 
är mer hållbar, men har ändå kvar in goda frösmak och är 
således en toppenolja i matlagningssammanhang. Den tål 
även viss uppvärmning. I sin helhet är den en stabil och 
bra massageolja eller hudolja. Den kan också blandas med 
andra vegetabiliska oljor och ersätta mandelolja eko och 
aprikoskärnolja eko. 
Carthamus tinctorius frö   
100ml 59:- 500ml 129:- 1 liter 202:-  5liter  823:-

3079	 Tistel,	omega	9	Eko
En deodoriserad olja som är i det närmaste doft- och smakfri. 
Se art. 3080. 
Carthamus tinctorius frö   
100ml 62:- 500ml 140:- 1 liter 216:-  
5liter  879:-

3012	 Vetegrodd,	raffinerad
N. En halvtorr olja. Den vegetabiliska oljan som är rikast på 
innehåll av E-vitamin, men fungerar ej som antioxidant! Bra vid 
känslig hud som behöver näring. 12% matmoms ingår. Triticum 
Vulgare grodd USA
100ml 84:- 500ml 226:- 1liter 350:- 5x1lit 1235:-

3013	 Vetegrodd,	kallframställd
NK. Läs mer under art. 3012. 12% matmoms ingår. 
Triticum Vulgare  grodd   USA
100ml 68:-  500ml 171:-  1lit 263:-   5lit 1042:-

3023	 Vetegrodd,	kallpressad
N. Genuin, kallpressad vetegroddsolja. Läs mer un-
der art. nr. 3012. 12% matmoms ingår.
Triticum Vulgare grodd Schweiz
100ml 117:- 500ml 340:- 1liter 540:-

Info om härdning
Denna process görs främst på oljor som används av livsmed-
elsindustrin. Man härdar även oljor i den kosmetiska indu-
strin, som t ex jojobavax som görs av jojobaolja och sojavax 
av soljaolja. Om man vill imitera shea- och kakaosmör, 
använder man ibland härdade fetter. Härdning kan också 
göras för att skapa lite mer trögflytande och hållbara oljor. 
Man härdar alltså oljan för att få rätt konsistens och öka dess 
hållbarhet. Den enkelomättade fettsyran oljesyra och de fler-
omättade fettsyrorna linol- (omega 6) och linolensyra (omega 
3) omvandlas till mättade och i vissa fall bildas transfettsyror. 
I de härdade fetter som vi säljer som avocadosmör och soja-
vax har det inte bildats transfettsyror. Dessa smör och vax är 
till för torrisar, då dem i likhet med sheasmöret verkligen ger 
huden en massa fett!

STATEMENT PALMOLJA
Palmolja/palmkärnolja är idag en av de viktigaste 
och mest använda oljorna/fetterna som produce-
ras.

Palmolja är en viktig ingrediens i kosmetik ef-
tersom den ofta ingår som bearbetad råvara i 
exempelvis flitigt använda råvaror som glycerin, 
fettsyra som stearin, tensider, emulgeringsmedel 
och så vidare. Även om palmolja används i myck-
et större utsträckning inom livsmedelsbranschen 
och till biodiesel än till kosmetik, är den också 
problematiskt inom eko/naturkosmetikbran-
schen. 

Minskad mark och mindre områden för både 
orangutanger och människor blir en följd av 
palmplantageägarnas regnskogsröjningar för od-
ling och utvinning av palm. Detta är inte fören-
ingsbart med den ekologiska naturkosmetikens 
filosofi. En lösning på dilemmat är att använda 
antingen palmoljesubstitut, palmolja från RSPO 
(Roundtable of Sustainable Palm Oil) - eller 
palmolja från ekologisk odling.
För att kunna ersätta palmoljan investerar vissa 
företag i forskning och utvecklingsarbete. 

De emulgeringsmedel där palmolja är ersatt av 
en annan olja får tyvärr inte samma egenskaper. 
Ytterligare utvecklingsarbete krävs. Därför kom-
mer eko/naturkosmetik att fortsätta innehålla 
palmolja ett tag till framöver. Möjligheten att få 
palmolja från hållbara källor har anammats av 
den seriösa naturkosmetikindustrin. 

RSPO har utvecklat riktlinjer för hållbar produk-
tion av palmolja och ca 6 % av palmarealen är 
RSPO-certifierat. Men RSPO-certifierad palm-
olja separeras endast med stora kostnader från 
icke-certifierad palmolja. Green-Palm erbjuder 
en plattform för hållbar palmoljeodling och möj-
ligheten att handla med RSPO-certifikat. För en 

viss mängd palmolja är RSPO certifikaten inköp-
ta, men den palmoljan levereras inte från RSPO 
certifierade palmplantager. Det säkerställer en-
dast att samma mängd genereras från annat håll 
i hållbar form. Den som investerar i den hållbar 
palmoljeproduktionen får en Green-Palm-Label 
på sina produkter. Detta kan jämföras med att 
köpa grön el i Sverige.

För naturkosmetiktillverkare är riktlinjer för 
ekologisk odling av palm mer intressant, ef-
tersom det kan ge dem en garanti för att deras 
produkter faktiskt innehåller palmolja från cer-
tifierad ekologisk odling. Tillverkare vars mål är 
att använda så mycket råvaror som möjligt från 
ekologiskt jordbruk använder palmolja från eko-
logisk odling även när den används vid tensid-, 
emulgeringsmedels- och glycerolframställning.
Det resulterar i högre priser eftersom den relativt 
låga efterfrågan på naturkosmetik gör att endast 
små mängder kan produceras. 

Ett produktionssystem som är utformat för sto-
ra mängder, utnyttjas inte fullt ut och genererar 
därmed en dyrare produkt. Förhoppningen är att 
konsumentens efterfrågan ska öka så att priserna 
kan sänkas och mer ekologisk palm odlas, för att 
ersätta den vanliga palmodlingen som är
förenad med skövling av regnskog!

Naturkosmetikkompaniets säljer enbart ekolo-
giskt odlad palmolja och vi arbetar kontinuerligt 
med att byta ut råvaror som kommer från vanlig 
palm till RSPO certifierat palm eller ännu  bätt-
re ekologskt odlad palm. Vi kommer att redovisa 
de Crearome-råvaror som fortfarande innehåller 
vanlig palm med en symbol på vår hemsida. Vi 
stödjer med våra inköp en naturlig/ekologisk håll-
bar odling och framställning av palmrelaterade 
råvaror från ekologisk palm som tensider, tvålar, 
glycerin, stearinsyra, emulgeringsmedel mm.
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Vegetabiliska smör och vaxer

3522            Risklivax
N. Mycket fett. Vax från ris. Smältpunkt ca 81°C. Kan användas 
som konsistensgivare i läppcerat, läppstift, hårvax, mascara m 
m.
INCI namn:  Oryza Sativa Cera     Tyskland 
50g 69:- 250g 179:- 1kg 579:- 

3508 Sheasmör
N. Från sheanötter. Smältpunkt 35°C. Mycket fett. Kan använ-
das som det är vid hudsprickor, torra hudpartier, babyvård m.m. 
Mjukgörande, ger glideffekt i massageprodukter. Används även 
i crèmer, lotioner, bodybutter och cerat.
INCI-namn: Butyros permum parkii Butter   Ghana/Västafrika 
50g 46:-   100g 70:-    500g 160:-   1kg 235:- 5kg 880:- 

3514 Sheasmör  Eko
N. Från sheamötter. Se artikel 3508.
INCI-namn: Butyros permum parkii Butter     Ghana/Västafrika
50g 55:- 100g 79:- 500g 203:- 1kg 280:- 5kg 
1028:- 

3525   Muyaomör Rå - en typ av sheasmör
N  Helt obehandlat sheasmör från en variant av sheaträd med 
en lägre smält-punkt som verkligen smälter så fort den kommer 
i kontakt med huden. Detta är alla torrisars bästa vän!!! Svag 
doft av choklad. INCI-namn: Butyros permum parkii butter
Vetenskapligt namn: Vitellaria paradoxa nilotica Kenya
50g 64:- 100g 86:- 500g 256:-  1kg 343:- 5kg 
1240:-  Finns	från		sep	2015

3531 Sheasmör Rå
N. Från sheanötter se art 3508. Är mer fast i konsistensen som 
3514 och 3508 men smälter i handen.  Mild doft.
INCI-namn: Butyrospermum parkii Butter  Ghana/Västafrika 
100g 60:-   500g 126:-         1kg 199:- 5kg 769 :-

3532 Sheasmör Rå Eko
N. Från sheanötter se art 3508. Helt obehandlat sheasmör 
som tas fram på plats! Är mer fast i konsistensen som 3514 och 
3508 men smälter i handen.  Mild doft.
INCI-namn: Butyrospermum parkii Butter   Ghana/Västafrika 
50g 57:-     100g 76:-           500g 191:-      1kg 294 :-     5kg 1163:-

3512 Sojavax
NB. Ett mycket hållbart vax framställt ur sojaolja. Smältpunkt 
66-72°C. Kan ersätta bivax i salvor, men dosera mindre (20 g 
bivax = 17 g sojavax). Vispa produkten under avkylningen (el-
visp). Ger salvor med vaselinkänsla. Kan även användas i cerat 
samt feta cremer.
INCI-namn: Glyzine soy Vax  USA
100g 71:- 500g 188:- 1kg 258:- 5x1kg 940:- 

3520 Solrosvax
N. Mycket fett. Tas fram utan kemikalier av solrosolja. Smält-
punkt 74-80°C. Kan användas i läppcerat, läppstift och som 
konsistensmedel (istället för cetylalkohol) i crèmer - där det 
även ger en härlig hudkänsla (vid 3-4%).
INCI-namn: Helianthus Anuus Wax Tyskland 
50g 59:- 250g 204:- 1kg 660:-

3509 Stearinsyra (flingor)
NB. Mycket fet vegetabilisk fettsyra. Smältpunkt 70°C. Används 
i fot- och handcrèmer och salvor för att ge konsistens, fasthet 
och skydd. Kan även användas till ljusstöpning. Bra hållbarhet.
INCI-namn: Stearic Acid  Malaysia
100g 53:- 500g 113:- 1kg 162:- 5x1kg 600:-

3507 Ullfett (lanolin)
A NK. Vattenfritt och pesticidfritt - max 1 ppm. Smältpunkt 
35-40°C. Utvinns ur fårull, är mycket fett och klibbigt. Kan ej 
användas som det är. Bra fett att ha i salvor för att skydda  och 
mjukgöra utsatta hudpartier samt att hindra uppkomst av hud-
sprickor. Bra till blöjbarn
INCI-namn: Adeps lanae  Australien
100g 111:- 500g 314:- 1kg 485:- 5kg 1706 :-

Kokos, palm och röd palm hittar Du bland 
de vegetabiliska oljorna!

Rulla enkelt dina bivaxljus 
av våra bivaxplattor! Doftar 

underbart av honung! 
Perfekt present!

Ullfett

Sheasmör
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INCI eller 
vetenskapligt namn

 I denna katalogen uppges INCI-namn
på alla råvaror som används i kosmetik, 
kropps- och hårvårdsprodukter. Alla mar-
keras med INCI-namn på råvaran. INCI 
är ett gemensamt ingrediensmärkningssys-
tem inom EU som bygger på kemisk-eng-
elskt namn ihop med vetenskapliga namn 
på latin. Förkortningen INCI står för 
International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients. 
På naturråvaror som har flera använd-
ningsområden som örter, kryddor, good 
food, matoljor m fl, använder vi det 
vetenskapliga namnet. Inom botanik är 
det ganska vanligt att växtens vetenskap-
liga namn ändras, t ex om det i tidigare 
indelning har klassificerats i fel familj/
släkte. INCI är mer statiskt och ändras 
inte för att en växt får ett nytt vetenskap-
ligt namn. Det syns på denna sida där 
INCI-namnet på sheasmör är Butyro-
spermum parkii Butter, medan det nya 
vetenskapliga namnet på sheasmör är 
Vitellaria Paradoxa! För oss som dagligen 
arbetar med detta är det det vetenskapliga 
namnet som verkligen definierar exakt 
vilken växt, eterisk olja eller vilket extrakt 
det är vi köper in och säljer vidare till dig 
- vår kund! På det bygger vi vår kunskap 
och vår affärside. För det ska aldrig vara 
någon tveksamhet om exakt vilka natur-
produkter du köper från oss.

3500 Avocadosmör
NB. Smältpunkt 30-35°C. Ett härligt smör som smälter när det-
kommer i kontakt med huden. Absorberas fint. Kan användas 
som det är på torra hudområden - passar annars i de flesta vår-
dande produkter. 
INCI-namn: Hydrogenated avocadooil
50g 69:- 250g 165:- 1kg 459:- 

3524  Bivax Vit Eko bitar
AN Se art.nr 3503. INCI-namn: Cera Flava. Afrika. Obs. kraftig 
doft av honung.
50 gr 79:-  100 gr 111:-  500 gr 314:-  
1 kg 485:-  5x1kg 1710:-

3501 Bivax, vitt pellets
A NB. Blekt med väteperoxid H2O2. Vaxaktigt och mycket fett 
(se art. nr. 3503). Pharmaceutisk kvalitet. Prova denna variant 
om du reagerar mot gult bivax.
INCI-namn: Cera alba  Europa
100g 94:- 500g 252:- 1kg 390:- 5x1kg 1425:-

3523  Bivax Gul Eko bitar
AN Se art.nr 3503. INCI-namn: Cera Flava. Afrika. Kraftig doft 
av honung.
50 gr 79:- 100 gr 111:- 500 gr 314:- 1 kg 485:- 5x1kg 1710:-

3502          Bivax, gult pellets
A N. Pharmaceutisk kvalitet. Se art. nr. 3503. Kan variera i färg 
från gult till brungult.
INCI-namn: Cera flava  Europa
100g 94:- 500g 252:- 1kg 390:- 5x1kg 1425:- 

3503 Bivax i tunna plattor
A N. Från svenska biodlare. Vaxaktigt och mycket fett. Hög 
smältpunkt, 63°C. Används till ljusframställning, i salvor, cerat 
och feta crèmer som konsistensgivare och mjukgörare. Mycket 
hållbart.
INCI-namn: Cera flava  Sverige
100g 86:- 500g 224:- 1kg 343:- 5x1kg  1295:- 

3513 Candelillavax
N. Utvinns ur stjälk från växt. Vaxaktig och mycket fet. Smält-
punkt 68°C. Används som konsistensreglerare i salvor, läppstift 
och läppcerat. Kan även användas till skoputs. Mycket hållbart.
INCI-namn: Candelilla cera  Mexico
50g 68:- 100g91:- 500g 244:- 1kg 374:-  5x1kg 
1450:-

3504 Cetylalkohol (flingor)
NB. Vegetabiliskt. Den vanligaste konsistensgivaren som med 
små mängder ger fasthet till crèmer, lotioner och hårbalsam. 
Smältpunkt 50°C. Tillverkad av vegetabiliska fettsyror (RSPO-
certifierat palmfett) som omvandlas till fettalkoholer.
INCI-namn: Cetyl Alcohol  Frankrike
50g 40:- 100g 60:- 500g 129:- 1kg 199:- 5x1kg 
765:-

3506 Karnaubavax (flingor)
N. Utvinns ur en viss sorts palmblad. Vaxaktig och mycket fet. 
Smältpunkt 84°C. Små mängder kan reglera konsistensen i 
läppcerat och -stift. Kan även användas till skoputs och bonvax. 
Mycket hållbart.
INCI-namn: Carnauba    Brasilien
50g 106:- 100g 150:- 500g 495:- 1kg 670:- 5x1kg 
1700:- 

3040 Mangosmör
N. Mycket fett. Mjukt och skönt smör från mangofruktens kärna. 
Smältpunkt 40-45°C. Används i salvor, läppcerat och bodybut-
ter på torra hudpartier och vid hudsprickor m m.
iNCI-namn Mangifera indica L.  Indien 
50g 69:- 250g 165:- 1kg 390:- 5kg 1375:-



Ört - och skönhetsoljor
Örtoljor framställs traditionellt genom att växtdelar läggs i olja. De oljelösliga ämnena i växtde-
larna så som eterisk olja, vissa färgämnen och vaxer går då ut i oljan. Johannesörts- och arnicaol-
jan framställs på ovanstående traditionella sätt i de provensalska bergen. Färska blommor läggs 
i kallpressad ekologiskt  odlad olivolja som sedan får stå i stora, genomskinliga damejeanner 
under hela juli månad och dra. Ringbloms- och kamomilloljan tillverkar vi själva här av CO 2-ör-
textrakter som blandas i de finaste vegetabiliska oljor. Morotsoljan är ingen direkt örtolja utan 
mer en skönhetsolja - till ett oslagbart pris! Alla dessa örtoljor och morotsoljan kan användas som 
de är till friskvårds- och hudvårdsoljor. De kan även blandas med andra vegetabiliska oljor till 
massage, hudvårds- och friskvårdsoljor eller användas i hemgjorda cremer, salvor och lotioner. 
Du kan läsa mer om dessa oljor i vår gratisbroschyr art. nr. 7112. I boken ”Skapa Din egen Natur-
kosmetika” art. nr. 7024, finns det information om hur du själv kan göra örtoljor och morotsolja. 
Kontrollorgan för arnica- och johannesörtsoljan är EcoCert i Frankrike.

Hudolja för torrisar
En skön hudolja som passar för alla torra kroppsdelar. Massera in när du 

fortfarande har fukt i huden efter duschen. Blanda samman alla ingredien-
ser - är kokosfettet fast, så smälter du det först.

40	ml	solros	omega	6	olja
30	ml	rapsolja

20	ml	macadamiolja	
10	g	kokosfett

Recept ur boken ” Guldet från växterna”

Lär dig mer om vegetabiliska 
fettämnen

Du får utförliga beskrivningar på över 40 olika oljor och fetter med 
information om bl a hur de utvinns, användning och tradition. Som en 
röd tråd i hela boken, följer ett receptavsnitt efter varje oljebeskrivning: 
hudoljor, massageoljor, salvor och cerat. Boken är riktigt illustrerad med 

inspirerande och vackra bilder.
Läs mer på sidan 47.

Vår produktion håller kosmetisk GMP-standard och vi har 
en omfattande kontroll- och dokumentationsystem för att 
garantera att alla produkter vi levererar håller en hög kvali-
tet. Vi är också det första svenska företaget som är anslutna 
till det internationella kontrollsystemet ”BDIH – kontrolle-
rad ekologisk naturkosmetik”. De produkter som går under 
BDIHs kontroll är märkta med symbolen i katalogen. 
Läs mer: www.bdih.de eller www.kontrollierte-naturkos-
metik.de och i broschyr art.nr: 7078.  
 

Detta	är	BDIHs	kriterier	i	stora	drag:
• Produkterna skall bestå av vegetabiliska råvaror. I möjli-
gaste mån skall de vara ekologiskt odlade eller vildvuxna.
• Råvaror från döda ryggradsdjur får ej ingå. Däremot är 
det OK att använda ullfett och bivax.
• Emulgatorer och tensider skall vara utvunna ur förnyel-
sebara råvaror, t ex vegetabiliskt fett/olja/vax och lecitin.
• Följande ämnen får ej användas: syntetiska färgämnen/
doftämnen/konserveringsmedel, etoxilerade råvaror, 
propylenglykol, paraffin och mineralolja.
• Skall konserveringsmedel ingå, skall följande ämnen 
användas: bensoesyra, salicylsyra, sorbinsyra eller 
benzylalkohol.
• De ingående råvarorna får absolut ej ha blivit djurtesta-
de.

J
5901		Arnicaolja	Eko
Framställd i olivolja. Välgörande och 
värmande olja att använda efter långa 
promenader, för ansträngda muskler 
samt före och efter motionsutövande. 
Arnicaoljan är också en bra benolja! 
Blommor av Slåttergubbe/Hästfibbla, 
olivolja.
INCI: Arnica Montana Flower Extract, 
Olea Euroaea. 
100ml 145:-  1lit 715:-  5x1 lit 2750:-

5903		Kamomillolja
Framställd i Tistelolja, macadamiolja, apriko-
skärnolja, E-vitamin, extrakt av äkta kamomill, 
eterisk olja av blå (äkta) kamomill. Utmärkt till 
nervös och ömtålig hud som lätt överreagerar.
INCI: Carthamus Tinctorius Seed Oil, Maca-
damia Ternifolia Seed Oil, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil,  Tocopherol, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower 
Oil.
100ml 130:- 1lit 625:-     5x1lit 1995:- 

5904		morotsolja
Framställd i tistelolja, aprikoskärnolja, avoka-
doolja, morotsextrakt, E-vitamin och karotin. 
Ger huden fin färg, lyster och näring. För alla 
hudtyper.
INCI: Carthamus Tinctorius Seed Oil, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil, Persea Gratissima Oil, 
Daucus Carota Sativa Root Extract, Tocopherol, 
beta-Carotene 
100ml 138:- 1lit 670:-  
5x1 lit 2150:-

5902		Ringblomsolja
Framställd i Tistelolja, aprikoskärnolja, 
sheasmörsolja, E-vitamin och  ring-
blomsextraktBra vid känslig hud och 
vid små hudsprickor. Uppmjukande 
vid torr hud.
INCI: Carthamus Tinctorius Seed Oil, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Buty-
rospermum Parkii Oil,  Tocopherol, 
Calendula Officinalis Flower Extract.
100ml 130:-  1lit 625:-  5x1 lit 2490:-

5900		Johannesörtsolja	Eko
Framställd i olivolja. Har en avslapp-
nande och värmande verkan på musk-
ler. Fin till känslig och solbränd hud. 
Uppmjukande vid torr och åldrande 
hud. Blommor av Johannesört, olivolja.
INCI: Hypericum Perforatum Flower 
Extract, Olea Europaea
100ml 130:- 1lit 620:- 5x1 lit 2200:-

11
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Recept Vitaminolja
Ger ansiktshuden en kick med essentiella, 
livsnödvändiga fettsyror! Morotsoljan ger 
lite färg och lyster åt huden. 
Följande ingredienser behöver Du:
37 ml morotsolja
30 ml tistelolja
20 ml hampfröolja
10 ml gurkörtolja
2 ml E-vitamin
Gör så här: Blanda alla ingredienser i en 
flaska.
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Kakao- Chokladprodukter

Kakao- & Chokladprodukter

3526	Choklad	Rå	Eko	70%-ig	 N	
Choklad direkt från Equador, sk rå choklad med lite grön 
med rik smak. Lika fin att avnjuta i småbitar som att använda 
i chokladprodukter, cerat, läppglans, massageoljor, cremer, 
inpackningar mm. 
Matmoms 12 % ingår. Ingredienser: Theobroma cacao, suk-
ker, lecitin
100 gr 25:- 500 gr 105:- 2,5 kg 430:-

3516	 Kakaomassa	100%,	Eko		 N
Ger chokladdoft och chokladkänsla till alla typer av hud-
vårdsprodukter: cerat, läppglans, massageoljor och cremer 
o s v. Är ej lika fett som kakaosmör.  Obs! Kan innehålla spår 
av nötter.
Theobroma Cacao
50g 42:- 100g 70:- 500g 186:- 1kg 290:-

3505	 Kakaosmör	Eko	 N
N. Matkvalitet. Deodoriserad och nästan doftfri. Ekologisk. 
Mycket fet. Har samma smältpunkt som vår hud, ca. 38°C. 
Är därför det bästa valet som konsistensgivare till fasta mas-
sagekakor. Ger mjukhet och lite skydd i salvor, cerat, cremer, 
bodybutter m.m. 
OBS ny förpackning ”låda”  för 1 kg, för lättare hantering.
Theobroma cacao     Dominikanska republiken
50g 59:-   100g 86:-     500g 230:-   1kg 343:-     5kg 1213:- 
 

3517	 Kakaosmör	med	doft,	Eko	 N
Eko-kontroll: BCS Ökogarantie. Ger mjukhet och skydd samt 
konsistens i hudvårdsprodukter. Byt ut Ditt vanliga kaka-
osmör i dina recept med detta, väldoftande smör. 
Obs! Kan innehålla spår av nötter.
OBS ny förpackning ”låda”  för 1 kg, för lättare hantering.
Theobroma Cacao
50g 66:-       100g 89:-       500g 269:-       1kg 357:-      5x1kg 
1240:-

3527	 Kakaosmör	Eko	chips	
Se 3517. I chipsform för enkel användning! Matkvalitet.
Theohroma cacao 
50g 69:-   100g 94:-   500g 252:-   1 kg 390:-  5 kg1375:-

3529		Kakao	nibs	Rå	Criollo	Eko 
100% naturliga ekologiska kakaonibs från kakaobönor. 
Frukterna handplockas och delas, varefter de fermeteras, 
för att reducerar bitterämnen. Sen  tvättas de torkas, skalas 
och krossas till småbitar. Inget är tillsatt, inget är borttaget 
- bara 100% ren kakao. Dessa helt naturliga nibs är rika på 
fytonäringsämnen (phytouretrients) som antioxidanter mm. 
Theobroma cacao L
100g  70:-  500g 169:-  1kg 258:-

3530  Kakaopulver	Rå	Criollo	Eko	
Frukterna handplockas och delas, varefter de fermenteras, 
detta reducerar bitterämnen. Därefter tvättas de, torkas, 
skalas och krossas till småbitar. Därefter pressas kakaosmöret  
ut och resterande males därpå till ett fint pulver. 
Kan användas i desserter, kakor, varma och kalla drycker. 
Men också i cremer, ansiktsmasker, inpackningar mm
Theobroma cacao. Dominikanska republiken
300g 109:-  1kg 235:-

5512		Cacao	Chili	Criollo	Rå
En häftig smakkombination både för desserter, varmchoklad, 
chokladtryfflar och för maträtter som chili con carne, andra 
kötträtter och såser mm. Chili och choklad kombinerat är 
en kärlekens och hettans krydda, så denna krydda är en 
upplevelse. Det går fint att tillsätta lite av vår cassiakanel och 
vårt äkta vaniljpulver. Theobroma cacao.
100g  73:-   1kg   282:-

•  Kakaoträdet är en viktig gammal kuturväxt, 
som odlats i över 4000 år.

•  Kakaosmöret utvinns ur bönorna , tillsam-
mans med kakaopulvret.

•  Kakaosmöret är ett härligt fett med samma 
smältpunkt som huden.

•  Passar torra hudområden.

•   Ger konsistens till hudvårdsprodukter.

Recept på chokladcerat med 
100 procentig chokladpasta 
här! Även ansiktsmask med 
choklad!

Gör Ditt eget MintChokladcerat
Chokladdoftande läppar mjuka av vårdande honung. 
Räcker till 20-22 cerathylsor 4,5 ml per styck.
Följande ingredienser behöver Du: 
55 g kokosfett 
25 g bivax 
10 g kakaosmör 
5 ml honung 
5 g finriven choklad 
1 ml E-vitamin 
10 dr grönmyntsolja

Gör så här: Värm kokosfett, bivax och kakaosmör över vatten-
bad på spisen tills allt har smält. Tillsätt honung,choklad och 
E-vitamin. Rör ordentligt. Tag kärlet ur vattenbadet och avkyl 
massan under omrörning. När massan blivit rumstempererad, 
tillsätt grönmyntsoljan. Häll upp på små burkar eller hylsor.
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Infomation	Kakaosmör

Kakaoträdet är ett tropiskt städsgrönt träd, 
som ej fäller sina blad. Det bli 20 meter 
högt i vilt tillstånd - sex till tio meter på 
plantager. Kakaoträdet är en viktig kultur-
växt, som har sitt ursprung i Sydamerikas 
djungler. Det har odlats i över 4000 år 
av de boende i de nordligaste delarna av 
Sydamerika. Columbus tog med trädet till 
Europa på 1500-talet, och spreds vidare 
över de tropiska områdena i världen, som 
har hög värme och luftfuktighet. Dagens 
största producenter finner man i västra Afri-
ka i länder som Ghana, Nigeria, Kamerun 
och vid Guldkusten. 

Utvinns ur kakaobönan tillsammans med 
kakaopulvret
Kakaoträdet har en bred krona med ovala, 
glänsande och läderartade blad. Blommor-
na, och därmed frukterna, växer lite överallt 
på stammen och vid de grövre grenarna. 
Frukten är stor, spetsig och gurklik, och har 
som mogen gulgrön färg. Frukten består av 
fem rader platta frön (20-40 st) inbäddade 
i ett rosafärgat fruktmos. fröna, kakao-
bönerna, jäses för att avlägsna den bittra 
samaken. Därefter torkas de och skickas till 
de länder i Europa  och USA som framstäl-
ler kakaobönans produkter: kakaosmör, 
kakaopulver, kakaoextrakt och liten mängd 
eterisk olja. Det går till så här:
Fröerna rostas och mals. Därefter pressas 
eller extraheras kakaosmöret ut, kvar är 
då kakaopulvret. Smöret blir sedan vidare 
behandlat beroende på vad det skall 
användas till. Resterande ämnen  tas om 
hand. Kakaosmör använs till choklad och 
kosmetik. man deodoriserar ofta det smör 
som skall användas i kosmetik, för att få 
bort chokladdoften. 
Från boken, Guldet från växterna, Finn Lendelund, s. 56.  
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På vår hemsida www.crearome.se finns 

utförlig råvaruinformation samt många, 

olika typer av recept på produkter. Låt 

dig informeras och inspireras!

Böcker från Artaromaförlaget

7043				Skönhet	-	till	vilket	pris?
Av Rita Stiens
High-Tech eller naturkosmetik? Vad är egentligen 
bäst för din hud. Innehåller analyser och jämförelser 
mellan traditionella produkter och naturkosmetik. 
Omfattande INCI-lexikon beskriver vanligaste före-
kommande råvarorna i kosmetik. En given uppslags-
bok för alla som använder sig av naturkosmetik. 249 
sidor. Artaromaförlaget. 
1 st 235:-

7024	 Skapa	din	egen		naturkosmetika
Av Finn Lendelund och Elisabeth Lendelund
Ger god grundkunskap i hur du själv kan ska-
pa och tillverka alltifrån enkla salvor, flytande 
tvålar, massage- och hudoljor till moderna hud-
crémer. Stort register över råvaror, örter och ete-
riska oljor. Över 160 st spännande recept. Kan an-
vändas till undervisning och som uppslagsbok för 
råvaror, örter och eteriska oljor. Omarbetad nyupp-
laga av denna bok utkommer under vintern 2015.  
 Artaromaförlaget.    1 st 199:-

Art. nr. 7122
Studieplan till ”Skapa din egen naturkosmetik”
1st 5:-

7023	 Aromaterapi		för	alla
Av Susanne Bilski Ullmark
Boken visar hur man på ett enkelt, säkert och 
effektivt sätt kan använda aromaterapi i din var-
dag. 340 recept för alla tänkbara åkommor och 
tillstånd samt beskrivning av 60 eteriska oljor. 
180 sidor. Artaromaförlaget.
1 st 278:-

7030	 Aromaköket
Av Finn Andersen (Finn Lendelund)
Den första boken på svenska som på ett seriöst och 
kunnigt sätt beskriver hur man kan smaksätta grön mat 
med äkta eteriska oljor utvunna ur blommor, kryddor 
och citrusskal. Författaren framhäver speciellt de un-
derbara oljorna från apelsin, citron och pepparmynta 
- enkla oljor att smaksätta desserter, glass och sorbet 
med. 64 sidor. Artaromaförlaget. Nytryck vintern 2015
1 st 51:-

7036	 Aromaterapi	-	
eteriska	oljor
för	välbefinnande	II
Av Anna Salvesen och Finn Andersen
44 sidor med beskrivningar av ytterligare 43 st eteris-
ka oljor och deras användning till aromaterapi, frisk-
vård och hudvård. Artaromaförlaget. 
1 st 30:-

7041	Guldet	från	växterna	-	vege-
tabiliska	oljor	och	fetter	för	hudens	
skönhet,	egenvård	och	välmående
Av Finn Andersen (Finn Lendelund)
En informativ och inspirerande receptbok 
som avhandlar över 40 olika vegetabiliska 
oljor och fetter. Boken beskriver hur respek-
tive olja utvinns, användning och tradition. 
Inledande avsnitt om kemi och framställning, 
följt av avsnitt om vegetabilisk olja i skön-
hets- och egenvård. Receptavsnitt efter varje 
oljebeskrivning: hudoljor, massageoljor, 
salvor och cerat. Härliga fotografier. 
116 sidor. Artaromaförlaget. 
Nytryck vintern 2015
1 st 209:-

Av Finn Lendelund/Elisabeth Lendelund  
Omarbetad upplaga
En härligt inspirerande bok om hemtillverk-
ning av naturliga kropps- och skönhetspro-
dukter. Bokens avsnitt är indelade efter krop-
pen: fötter, ben, händer, ansikte, hår med 
mera. För varje avsnitt finns information och 
recept på kosmetiska produkter. Översiktligt 
råvaruregister. Vackra fotografier. 112 sidor.  
OBS nytryck 1 juni 2012!!!
Artaromaförlaget.
1 st 199:-

7027										Karamellkokboken
Av Sumo Lotus och Jane Rasmussen  (översättning av 
Finn Lendelund). 80 st recept på alla möjliga sorters 
karameller: fruktkarameller, siraps- och honungskara-
meller, starka lakritskarameller, hostkarameller, socker-
fria karameller, randiga karameller, karameller rullade i 
pulver... Ingående råvarubeskrivning, kort historik om 
godis. 60 sidor. Artaromaförlaget.
1 st 67:-

7039	 Sol	&	Bad		Gör	dina	egna	
produkter
Av Finn Andersen (Finn Lendelund)
En enkel inspirationsbok med recept på flera 
olika kropps årdsprodukter att använda i solen 
och i badet. Recept på solskyddsprodukter och 
efter-sol-produkter. Bad med örter och eteriska 
oljor för välmående och efter symptom på olika 
ohälsotillstånd. 44 sidor. Artaromaförlaget. 
1 st 39:-

7021		 Framställning	av	eteriska	oljor,	
absoluer,	resinoider	m.m.	Broschyr 
1 st   4:-

Skapa
din egen

natur
  kosmetika

Finn Lendelund
Artaromaförlaget

En praktisk uppslags - 
och receptbok för naturliga 
och örtbaserade kropps-
vårdsprodukter

naturkosmetik
Finn Lendelund Elisabeth Lendelund

Artaromaförlaget

Ta hand om dig med skönhets- och hudvårdsprodukter som Du 

tillverkar själv. Tag på dig förklädet och förvandla ditt kök till en 

skönhetsfabrik - med enkla medel kan du åstadkomma mer än 

Du tror!

Handgjord naturkosmetika är en härligt inspirerande bok om hemtillverk-

ning av naturliga kropps- och skönhetsprodukter. Bokens avsnitt är in-

delade efter kroppen: fötterna, benen, händerna, ansiktet och håret. Ett 

avsnitt avhandlar hela kroppen. 

Du blir inspirerad att tillverka bland annat olika salvor, fotsalt, crème vid 

hudsprickor, skrubbtvål vid celluliter och massageoljor, Du lär dig att fixa 

ditt eget husapotek – ovärderligt vid insektsbett och solsveda. Dessutom 

sköna hårvårds- och ansiktsvårdsprodukter. Boken öppnar också dörren 

till området dekorativ kosmetika: tillverka ditt eget naturliga läppstift och 

din egen naturliga mascara! 

Vi lever i en tid då det är viktigt att få tid över till avkoppling och återhämtning. Under rubriken ditt eget spa finner du 

recept på badsalt, kroppsinpackning och massageprodukter. Du kanske blir inspirerad att samla vännerna till en riktig 

spa-kväll? 

Boken avslutas med ett ovärderligt råvaruregister, där du får information om råvarorna som används i bokens recept.

Finn Lendelund har en bakgrund i vegetarisk matlagning, och började att undervisa i hemtillverkning av ör tkosmetika 

1984. Denna idé växte till en affärsidé som har inspirerat tusentals människor att själva skapa egna kroppsvårdspro-

dukter. Han har många års erfarenhet av bedömning av naturliga råvaror till hud- och hårvårdsprodukter, och arbetar 

dagligen med att köpa in dem.

Finn har tidigare skrivit boken ”Skapa din egen naturkosmetika” – ett uppslagsverk för den medvetna hudvårdsintres-

serade. Han har även författat flera böcker om aromaterapi.

Artaromaförlaget

Finn Lendelund Elisabeth Lendelund                                               handgjord naturkosm
etik 

A
rtarom

aförlaget9 789197 406345 >

ISBN 91-974063-4-1

handgjord

Böcker från andra förlag

7037	 Aloe	vera	-		biologisk	naturkraft
Av Benny Bøgeskov
En bok som  berättar det mesta om aloe vera: historik, 
hur växten fungerar,  dess innehåll, användningsområ-
den och referenser. 32 sidor. 
Författarens egen utgivning.
1 st 39:-

Affisch fettämnen
7042	 Guldet	från	växterna
     43,5 x 63 cm   1st 10:-

framsida

baksida

Bonus!
Affisch över fetterna, oljorna och 

deras användning (se 7042)
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7038						Handgjord		naturkosmetik

7026		örtte	&	Huskurer	
En ny bok av naturläkare Mette Bohlin och trädgårdsjournalist Eva Robild, 
vad vi vet den allra första boken på svenska om örtteer.
”I boken delar vi med oss av vår kunskap om hur man samlar in, odlar, 
skördar och tar hand om växterna. Läsarna får lära sig plocka blommor, rötter 
och frukter, torka dem, förvara dem och tillreda dem på bästa sätt. Självklart 
berättar vi också hur växterna kan bidra till att stärka kroppen och läka 
olika besvär och åkommor, alltifrån oro, stress och insomningsproblem till 
huvudvärk, klimakterie- och prostatabekymmer. Ett 60-tal växter presenteras 
mer ingående i text och vackra bilder, tagna av 
författarna själva under årets olika skiften. 
Betoningen ligger på svenska vilda växter, men 
vi har också lyft fram odlade örter och några 
mer exotiska växter såsom aloe vera, kanel och 
gurkmeja. Boken rymmer också ett antal recept.
1 st 275:-  

nyhet



Är	Du	kunskapstörstig?
Vi håller våra nya och ”gamla” kurser i Skå-
ne numera! Till hösten blir det Grundkurs och 
några fördjupningskurser! Information kom-
mer ni att kunna hitta på vår nya hemsida och 
på våra bloggar och på vår facebooksida! Håll 
utkik eller kontakta cecilia@naturkosmetik-
kompaniet.se

Grundkurs mm
Välkommen till oss för att lära Dig mer om na-

turkosmetik. Praktisk grundkurs med mycket 

praktisk tillämpning och en del teori eller mer 

teoretiska fördjupningskurser som fortfarande 

hålls av Finn Lendelund, författare till ett flertal 

böcker kring naturkosmetik och råvaror, samt 

med över 30 års erfarenhet av naturkosmetik 

och 40 års erfarenhet av naturprodukter och 

örter mm. Boken ”Guldet från växterna” är 

hans verk.

Har	du	butik	eller	praktik	och	
vill	sälja	våra	produkter?

Har Du butik, spa eller annan praktik och vill 
sälja wellnessprodukter, naturkosmetik, vege-
tabiliska oljor, eteriska oljor, örter, teer mm?
Ta kontakt med oss och få all information samt 
kataloger, prislister mm som Du behöver för 
att bli återförsäljare. Vårt krav är att du har en 
inregistrerad firma och F-skattebevis.

Tillverkar	Du	hud-	och	hår-
vårdsprodukter?
En av våra affärsgrenar är att sälja råvaror till 
och serva liten som stor tillverkare av hud- och 
hårvårdsprodukter och naturprodukter. Det 
betyder att en del varor i denna katalog finns 
i större förpackningar än vad som presente-
ras här. Hör av dig till oss och fråga efter vår 
storförpackningsprislista om du är intresserad!

Säljer	Du	dina	hemtillverkade	
produkter?

Många av våra kunder tillverkar produkter 

i större omfattning, som sedan säljs till pri-

vatpersoner och butiker. Gör man det, skall 

man anmäla produkterna till Läkemedelsver-

ket. På Läkemedelsverkets hemsida www.

lakemedelsverket.se, under rubriken ”övriga 

produkter”, finns information om regler för 

tillverkning och anmälning av kosmetiska och 

hygieniska produkter. Läkemedelsverket, Box 

24, 751 03 Uppsala.

Info & receptbroschyrer

Se www.crearome.se för 
information om kurstillfällen i 

höst och våren 2016, 
eller kontakta 

cecilia@naturkosmetikkompaniet.se

7103	 Informationsbroschyr:			
Eteriska oljor - anvisningar och råd  1:-

7104	 Informationsbroschyr:		
Förvaring av råvaror   1:-

7112	 Informationsbroschyr:	
Örtoljor - om bland annat johannesörts-  
och ringblomsolja   1:-

7113	 Informationsbroschyr:	
Information om djurtestning på kosmetiska råvaror - 
lista på Crearomes kosmetiska råvaror  0:-

7115	 Informationsbroschyr:		
Aromablandningar - beskrivning av drygt 20  
blandningar av eteriska  oljor och absoluer  1:-

7116	 Informationsbroschyr:		
Vegetabiliska oljor för frisk- och hudvård  1:-

7117	 Informationsbroschyr:		
Säkerhetsinformation om eteriska oljor  1:-

7120	 Informationsbroschyr:		
Crearomes Startpaket - information om våra startpaket 0:-

7128	 Informationsbroschyr:		
Omvandlingstabell   1:-

7129	 Informationsbroschyr:  
Crearomes policy om eteriska oljor och 
råvaror till hud- och hårvårdsprodukter  1:-

7131	 Informationsbroschyr:		
Parfymnoter och - toner     1:-

7130	 Informationsbroschyr:		
Eteriska oljor - åttasidig liten färgbroschyr med 
anvisningar och råd     1:-

7134	 Informationsbroschyr:		
Eteriska oljor i mat - åttasidig minikokbok i färg    0:-

7078	 Informationsbroschyr:		
Information om BDIH   0:-

7132	 Receptbroschyr:		
Smink       1:-

7133	 Receptbroschyr:		
Ansiktsmasker och kroppsinpackningar   1:-

7119	 Receptbroschyr:		
Få mer glädje av aromalampor och aromastenar! 1:-

7126	 Receptbroschyr:		
Lera för ansikte och kropp - information  
om hur du använder lera   1:-

7106	 Receptbroschyr:		
Enkla crèmer och lotioner   1:-

7107	 Receptbroschyr:		
Enkla salvor för hud- och egenvård  1:-

7108	 Receptbroschyr:		
Enkelt hårshampo, hårbalsam och  flytande kroppstvålar 1:-

7110	 Receptbroschyr:		
Enkla hud- och massageoljor  1:-

7114	 Receptbroschyr:  
Bad med eteriska oljor   1:-

7123	 Receptbroschyr:  
Fast glycerintvål - recept och tips  1:-

7124	 Receptbroschyr:		
Roliga badprodukter - recept och tips  1:-

7125	 Receptbroschyr:		
Fasta massagekakor - recept och tips  1:-

7137	 Receptbroschyr:		
Nya hårbalsam, shampo- och flytande tvålrecept 1:-

7139	 Receptbroschyr:		
Eteriska oljor i matlagning   1:-

7111	 Alla	informations-	och	receptbro-
schyrer	 	 	 	 																					24:-

7150	 Crearome	postorderkatalog		
(denna	katalog)	 	 	 0:- Alla info- och receptbroschyrer 

kan laddas ner utan kostnad på 
www.crearome.se

INFO

Vi noterar på broschyrernas omslag när 

de eventuellt har blivit uppdaterade.

Recept på cremer, lotioner, salvor, 

läppcerat, flytande tvål och hårschampo finns 

samlat i böckerna ”Skapa din egen naturkos-

metika” art. nr. 7024, ”Handgjord naturkos-

metik” art. nr. 7038.

Recept på hudoljor och massageoljor 

finns i boken ”Guldet från växterna” art. nr. 

7041.

Recept på färgkosmetika och deoderan-

ter finns i boken ”Smink & Deo” art. nr. 7040.

Information om råvaror finner du på in-

ternet www.crearome.se och i boken Skönhet 

till vilket pris?. art. nr.: 7043

Tips	om	eteriska	oljor	från	våra	
härliga	kunder:

Har just ”myrkrig” i köket så jag torkar köksskåp 
med tea-tree och det verkar funka så de inte 
kommer tillbaka :-) 
Mona
Använder lavendel mot huvudvärk på pannan 
jag fick av en god vän. Använder en blandning 
mot myggen med bla citron, kryddnejlika mm 
Carolina
Förutom salvor, hud och hårvård så har jag skip-
pat sköljmedel till tvätten och använder istället 
2 tsk ättika, vatten och 7 droppar eterisk olja. 
Vilken man använder beror på vad man vill att 
tvätten ska dofta. Så mycket bättre än sköljmed-
let!!! Prova! 
Jessica
Jag brukar droppa ned några droppar apelsin i 
min chokladmousse för att göra den lite extra 
lyxig =) 
Elisabet
Lavendel är en olja som har stor bredd i använ-
dandet passar de flesta till det mesta. 
Susanne
Sveda och kliande hud: Jag har alltid Lavendel 
med mig. Droppa rätt på getingstick och humle-
bränna som svider eller på myggbett som kliar. 
Blanda med lite mjölk och sedan med vatten 
och spraya på solbränd hud, hud bränd av brän-
nässlor eller kliande vattenkoppshud. 
Michelle
Löss: Anis i ekologisk olivolja (3 droppar eterisk 
olja/10 ml veg olja). Blanda och dränk in det 
lössangripna håret i blandningen. Låt sitta i 
några timmar. Upprepa behandlingen efter en 
vecka. Helt ofarligt och gör inte lössen resisten-
ta. Glöm inte att luskamma också :) 
Michelle

Tack kunder för alla
olika tips vi får!
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CREAROmEBuTIKERNA

Aroma	Institutet	AB
Ruddammsgatan 32

803 11 GÄVLE

026-124030

Ekolea
Mitt-i-city gallerian

Tingvallagatan 19

652 25 KARLSTAD

054-211415

Hälsokost	Solrosen
Solrosgatan 5

416 51 GÖTEBORG

031-253289

Tips, Fysiska butiker mm

NATuRKOSmETIKKOmPANIET
Ullevi Enestorp 3, 594 91 Gamleby

Under sommaren har vi öppet:
måndag 9:30-18:00, tisdag 9:30-17:30, onsdag-fredag 9:30-16:30 

Varmt välkommen!
Tel 0493-53983

BuTIK LENDELuNDENs 
- ThE shop of NaTurE

Persbo gård, Flintevångsvägen 100, 
245 92 Staffanstorp (Skåne)

046-2717910 (öppet må o fre 11-16:30 tis-ons-tor 11-18
Utökade öppettider under sommaren och inför julen.

Midsommar stängt i båda butikerna!

Handla	våra	varor	i	våra	egna	butiker

Butik	Lendelundens
Drop	in	-	torsdagar	16-18

Kom till vår butik och gör 
din egen massageolja. Du får 

hjälp av våra experter. 
Pris endast 85:-

Skräddarsydda	temakvällar
Är ni en grupp boka en skräd-

darsydd träff i vår butik. 

Fixa eko-klappar till jul!
Vips så kommer julen och vad uppskattar vi mest? Tiderna har ändrats och 
nu är det inte köpekakorna vi blir imponerade av utan de hembakade där tid 
och omsorg har lagts in i den värmande klappen! Det är de egentillverkade 
julklapparna som smäller högst i vår tidsålder - och därför är det bara att duka 
fram i köket och börja tillverka mysiga och juliga produkter till släkt och vän-
ner! Du kommer att hitta mycket julinspiration så småningom på nya julblog-
gen tomtemor.se  Där kommer Du varje dag från 1 nov kunna öppna en ny 
lucka med ett av tomtemors julmysrecept, tips eller tävlingar med fina vinster! 
Här kommer dock lite smakprov!

Pepparkakscerat
28g Bivax eko vit eller gul
25 dr eterisk olja av Pomerans 
  4 dr eterisk olja av Kardemumma
0,5 ml Kanelpulver
30ml Aprikos- eller Mandelolja
10ml Ricinolja
0,5ml E-vitamin naturlig

Juldoftande	&	varmande	badsalt
100g Himalayasalt fint eller grovt
10 dr eterisk olja av Pomerans (el. apelsin)
4 dr eterisk olja av Kardemumma
3 dr eterisk Cassia kanel
5g Kanelpulver eko
Blanda alltsammans i en fin burk och 
packa in till en fin gåva!

Inspirerande	Crearomebutiker!
Det finns just nu tre Crearomebutiker. En Crearomebutik är en 
butik som utöver sitt tidigare sortiment har ett stort sortiment av 

Crearomeprodukter. Butiken kan också ta hem de Crearomepro-
dukter just Du saknar i butiken. Alla butikerna är helt unika och 
formas inte av oss. Det de har gemensamt är sitt stora utbud av 

Crearomeprodukter men utbudet kan skilja sig en del från butik 
till butik även om grunden är densamma. Crearomebutikerna 

ger Dig en unik möjlighet att kunna dofta, känna och se på 
produkterna innan Du handlar! 

Följ oss på facebook
Crearome - det lönar sig!

tomtemor.se
Lagom	till	jul	hittar	du	

inspiration	och	recept	på	
tomtemor.se

kosmetikkompaniet.se
På	vår	hemsida	kan	du	from	
1	december	följa	vår	advent-
skalender. Varje dag med 

unika erbjudande!

Du hittar gammeldags tags 

till inslagningen på s. 27 

och även vackra siden-

band, silverband mm

Du är alltid välkommen att besöka oss och vår fabriks-
butik! Här hittar Du alla våra produkter, även vår färdiga 
naturkosmetik, handgjorda tvålar, wellnessprodukter 
som vetekuddar, skrubbar och aromalampor mm.

I butiken hittar Du följande 
varumärken:
Logona, Sante, 
Senses by Nature, 
Lendelundens 
Naturprodukter, 
Wellness, 
Crearome, 
Fibro,
Lendelundens Lantlif 
Heliotrop, m fl! 

Välkommen till oss!
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Fitne - nässköljare & spray
Öron-näsa-halsläkare rekommenderar ofta nässköljning med salt vid 
besvär i näsa och bihålor. Denna praktiska nässköljare hjälper snabbt 
och effektivt och sköljer varsamt bort sekret och smuts. Befrämjar 
smaksinnet och luktsinnet. Lätt att ta med på resor på grund av sin 
utformning! Med nässköljaren följer 20 engångsdoser av himalayasalt 
och en broschyr med svensk text.Plastbehållaren är fri från ftalater.

50126 Nässkoljare med 20 doser salt    175:-  
4357  Himalayasalt, fint - 500g              42:-
50118 Nässpray - 20ml                           80:-
              Naturligt saltspray för näsan

Echinacea Herbal Karameller
Aromatisk och lugnande under den kalla årstiden! FITNE växtbaserad 
karamell med värdefullt Echinaceaextrakt av ekologiskt ursprung, har 
en behagligt aromatisk örtsmak. De lugnande egenskaperna hos Echi-

nacea upptäcktes för länge sedan av nordamerikanska indianer.   
50502 Örtkaramell Echinacea eko - 50g    32:- 
 

Fläder + C Karameller
Tillverkad av ekologiska fläderbär - med naturlig C-vitamin!
Dessa läckra fläder + C sugtabletter är tillverkade av mogna, saftiga 
fläderbär av certifierat ekologiskt ursprung. Ekologiskt körsbär med 
naturligt C-vitamin avrundar med fruktig doft. Utvalda ingredienser 

kombinerade i en smakrik, fruktig sugtablett - hela året runt.  
52504 Fläder + C Karameller - 50g    32:- 

Ionsil
Kolloidalt silver Ionosil. Vattenrening - 
effektivt mot svamp, virus, 
bakterier och parasiter.  
2111 Kolloidalt silver - 500 ml    210:-    
2112 Kolloidalt silver - 1 liter     320:-
2113 Kolloidalt silver - 5 liter   1050:- 
 

MSM
Populärt kosttillskott i 
pulverform.  
2114 MSM - 200g    180:-  
2115 MSM - 500g    370:-

Nässpray - 
Natural Salt

Rengör och fuktar näshålan!
FITNE Nässpray förebygger att 

nässlemhinnan torkar ut när näsan 
är blockerad och kan användas som 
stödbehandling vid förkylning. Den 

bidrar till att motverka effekten av låg 
luftfuktighet i uppvärmda eller luftkon-

ditionerade rum, t.ex. på flygplan, i 
dammiga eller pollenrika miljöer och 

löser upp sekret 
och smuts.

FITNE för in- och utvärtes hälsa 
och vitalitet! Sunt & Naturligt!

Baby & Mamma - Lullaby
En ekologisk komplett serie för de viktiga stunderna i livet - i väntans tider 
och babybubblan! Samtliga godbitar är helt fria från syntetiska ämnen och 
parabener och kanske borde vi kallat salvan för ”räddaren i nöden”! Lugnande 
kamomill och lavendel förgyller en del av produkterna. De minsta är värda det 
bästa! 
 

3615 Mamma barnolja - 100 ml            99:-
En mild olja för väntans tider samt för Din baby. Mjukgör och vårdar. 

Perfekt för mild babymassage!    
3616 Mild babytvätt - 250 ml Med rogivande lavendel.        99:-
3617 Baby Bodymilk  - 100 ml  Med lavendel och kamomill  99:-
3618 Babysalva - 60 ml Med skyddande ullfett.  99:-66

EMS salva
 
En produktserie i en unik kombination av EMU-olja (austra-
liensk strutsfågel), MSM och kolloidalt silver. Tre bra komponen-
ter som tillsammans ger en unik salva med många fördelaktiga 
egenskaper! Självkonserverande system. Cremen innehåller lite 
extra kolloidalt silver i jämförelse med salvan samt med ytterli-
gare ingredienser som allantoin, kokosolja, E-vitamin, ringblom-
ma, kamomill, myrra, lavendel.

Allt Du kan önska 

av ekologiska och 

naturliga produkter!

2015-2016

2116 EMS salva 50ml     240:-
2128 EMS salva 250 ml  860:-
2117 EMS creme 150ml 260:-

Glukosaminsulfat
2 kcl för djur. Näring för brosk och leder. 
25% moms. 
2118 Gluko/max 200g 230:-
2119 Gluko/max 500g 310:-



8788 Loofabambu skrubbsvamp 15x11x5cm  30:-   
4247 Loofagurka i bit med snöre  25:-   
 Fin som hudskrubb. Du blöter den i ljummet 
 vatten ochskrubbar kroppen med den, antingen 
 som den är eller tillsammans med flytande tvål. 13cm.
4251 Loofagurka liten. 5-pack.  21:-   
 Mycket skön loofagurka som blöts upp i vatten för 
 ansiktsrengöring!
8736  Vetehjärta vintage  värmande hjärta i handmodell 47:-
8739 Ryggskrubb vintage  133:-
8738 Handduk vintage randig med naturspets                 99:-
 52x72cm

8737 Handduk vintage natur                                           99:-
 52x72cm

8786 Ryggskrubb Hampa 43:-
                      

                                         

Ask & Embla Wellness
En serie av wellnessprodukter sydda i linne-bomull av högsta kvalitet 
i snygga färger från Ask & Embla Wellness.  

8701 Ryggskrubb, lång natur linnefrotté 10x60 cm.            129:-  
8700 Ryggskrubb, lång vit linnefrotté 10x60 cm.                      129:- 
8703 Skrubbvante, natur linnefrotté  25x14cm                            79:- 
8702 Skrubbvante, vit linnefrotté  25x14cm                                79:-                                
8708 Skrubb rund, vit linnefrotté 14cm ø                                   65:-                                                         
8705 Skrubb rund Hera Svart/Vin Linnefrotté med kantband            69:-
8704 Skrubb rund Vile Svart/Granit Linnefrotté med kantband         69:-  

8715 Ryggskrubb Vile Svart/Granit Linnefrotté m kantband  10x60    129:- 
8714 Ryggskrubb Hera Svart/Vin Linnefrotté m kantband 10x60       129:-  
8707 Ryggskrubb Menja Svart/Grön Linnefrotté m kantband 10x60 129:- 
8746 Vetekudde Vile Svart/Granit med knytband                          196:-                      
8747 Vetekudde Hera Svart/Vin med knytband                               196:-      
8749 Vetekudde Menja Svart/Grön rundad lättare modell                209:-
         som ligger bra runt halsen utan knytband.            

8717 Vetehjärta Menja Svart/Grön värmande hjärta i handmodell   44:-
8730 Vetehjärta Hera Svart/Vin värmande hjärta i handmodell         44:-
 

Borstar, massage & hårband
Borstar av olika slag är till skön hjälp när Du vill komma igång, 
få fart på blodcirkulationen, avlägsna döda hudceller och 
bevaka eventuella celluliter! 130gr
8728 Borste bambu nagelborste fotformad 27:-  
8719 Massagerulle i trä, liten  27:- 
8720 Massagerulle i trä, stor 36:-  
8782 Nagelpimpstensborste, liten 19:-   
8797 Hårborste trä, rund 8cm ø   25:-  
 En praktisk hårborste. Lätt att ta med sig överallt!
8791 Hårband stretch Bambufrotté  39:-  
 Hårband i mjukt och strechande bambutyg som    
 håller håret på plats vid behandlingar och rengöring. Bredd 9cm.

Skrubbar mm
8795 Skrubbvante, hampa 24x12cm 29:-    
8718 Skrubb Loofa hjärta                 16:-      
Fukta den och skrubba kroppen!
8794 Tvättskrubb oval bomull & hampa, 16,5x11cm 23:-     
8790 Tvättspåse i bambu & linnefrotté, vinröd 20x15cm 20:-     
Tvätta kroppen med tvål i påsen.

Wellness

På bilden ses 
8767 Vetekudde 

Lady Krusbär

”Härliga och sköna 
wellnessprodukter för alla!”

8739

8717

8728

4247

Hitta många fler 
vetekuddar 
& aromalampor 
på vår hemsida!

Aromalampor 
Orientalisk underton eller strikt - det är bara att välja 
bland dessa ljusoaser för hemmet! 

7921 Aromalampa Doftgömma  Höjd ca 9cm 99:- 
 Grå i obehandlad stengods. 

7939 Aromalampa Doftgömma  Höjd ca 9cm 99:- 
 Gråblå  i obehandlad stengods. 

7920 Aromalampa Doftgömma Höjd ca 9cm 99:- 
 Vit i obehandlad stengods.

8730
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8736 
8738

8737

8786 8782

2 kcl för djur. Näring för brosk och leder. 



Salvor	&	Cerat

13102		 Dundermjukgörande	hand-	&	fotsalva
En salva som lever upp till sitt namn! Detta är en extra mjukgörande 
salva - fin vid torr hud & torrsprickor. Går fint in i huden trots att den är 
riktigt fet. En mycket uppskattad salva! Suverän till fötterna! Kan även 
användas till hundens tassar!
60 ml Pris 84:-  

13100		 Ringblomssalva
Mjukgörande och vårdande för hela familjen. En underbar salva med 
ringblomma (calendula) som sedan gamla tider har använts vid olika 
hudbesvär. hudirritationer & småsår. Detta är en salva som alltid är 
bra att ha hemma eller med sig. Helt naturlig! Mjukgör, skyddar och 
vårdar! Fin som vintersalva.
60 ml Pris 84:-

13101		 Tea	tree	salva	med	kamomill
Mjukgörande, vårdande och lugnande salva med härlig kamomill 
och välgörande tea tree. En allround salva att alltid ha till hands 
såväl sommartid som vintertid. Suverän fotsalva! Kan även användas 
till läpparna vid olika besvär och allmän torrhet. Kort sagt ”allt-i-al-
lo-salvan” 
60 ml Pris 84:-

13201	 Bivaxcerat	Red	Beries	 
Tre läckra, naturliga och skyddande cerat! 
4,5ml Pris 35:-

13205	 Bivaxcerat	Chocolate	Kiss  
Tre läckra, naturliga och skyddande cerat! 
4,5ml Pris 35:-

13212	 Bivaxcerat	Taste	of	Liqourice		
Tre läckra, naturliga och skyddande cerat! 
4,5ml Pris 35:-

13200	 Tea	tree	Stift	med	ringblomma		
Mjukgörande, vårdande och lugnande hudstift med härlig ring-
blomma och välgörande tea tree. Bra att alltid ha till hands!
17ml Pris 59:-

Genuin kroppsvård med gammeldags 
touch efter anrika recept och traditio-
ner. Lendelunden har ett brett sorti-
ment av hudvård, presentpaket och 
härliga ekologiska örtteer med mera! 
Lendelundens härliga bodybutters 
är helt underbara till hela kroppen! 
Läckerbitar av rå, välgörande shea!

Krämer	&	Olja	&	Rengöring	Ansikte
13801	 morotskräm
Lendelundens ansiktscremer är behagliga och näringsrika. Den vitamin-
rika Morotskrämen är något fetare än Rosenkrämen som ger lite mer fukt 
åt huden. 50 ml  Pris 95:-

13805	 Fuktighetskräm	Ros
Lendelundens ansiktscremer är behagliga och näringsrika. Morots-
krämen är något fetare än Rosenkrämen som ger lite mer fukt åt huden. 
50 ml  Pris 95:-

13325		 morotsolja	med	karotin
En skön olja för ansiktet. Ger lite nyans och lyster åt huden, rikligt med 
näring samt skydd mot uttorkning.
30 ml  Pris 73:-

13903		 Ansiktsrengöring	mild	&	eko
En mild och vårdande ansiktsrengöring för alla hudtyper med grön doft 
av verbenate och en speciell sammansättning av sköna oljor. Rengör med 
rena fingertoppar och badda sedan omsorgsfullt med våt, varm handduk 
alt. bomull. Du känner Dig härligt ren och som ny!
50 ml  Pris 119 :-

Sheacremer	Bodybutter
Underbara och skönt krämiga för hela kroppen! Skäm bort och skydda 
din hud med rena produkter fria från konserveringsmedel. 
100 ml Pris 119:-

13836	 Solmogen	Sheacreme	aloe	&	arganolja	
13837	 Naturell	Sheacreme	All	over	Supermild	
13838	 mammaBarn	Shea	Ringblom	Lavendel	
13842	 Jordgubbsfrestelse	Sheacreme	läcker	
13843	 Limedrömmar	Sheacreme	frisk
13844	 Exotisk	passion	Sheacreme
13847	 Vit	choklad	Vanilj	Sheacreme	-	Mmmm....
13005	 Körsbärsdalen	Sheacreme	
	 med	Honung	&	mandel	Rå	nu i lager
13833		 Kokos	Créme	Virgin	Njutning	för	kroppen

Badskum	/	Duschtvål	/Handtvål
Schampo	&	Balsam
Milda produkter för rengöring av hår och kropp med underbara dofter 
och örtextrakter. Välj en värmande dusch eller ett vinterbad och tvätta 
håret i valfritt schampo och efterbehandla det sedan med vårdande och 
underbart vårdoftande lindblomsbalsam. 150 ml respektive 50 ml.

13026		 Kamomill	Schampo		 										 68:-
13027		 Linbloms	Balsam	 										 69:-
13299		 Vinterbad/Duschtvål											 68:-
13006		 Schampo	Tussilago	Varm	Citrus		69:-				
                          Förebygger fett hår och vårdar irriterad 
  hårbotten.
13007		 Schampo	Björk	&	Aloe										 69:-	
                          Ger glans och spänst åt håret och befrämjar   
 hårtillväxten. Hjälper hårbotten att hålla på   
 fukten vilket förebygger torrhet och liknande.
13009		 mini	Schampo	Tussilago & Citrus 						
																							50ml	29:-
13010		 mini	Schampo	Björk & Aloe 					
							 								50ml	29:-	 	 	 								
13008		 Dusch	&	Handtvål	Svensk Sommar    
                       med grädde			 									 69:-	   
13011		 mini	Dusch	&	Handtvål		 29:-
  Svensk Sommar med grädde  50	ml									  
13904		 Nagelolja	med	myrra	stärkande	30ml	73:-	

                                                    

Ditt naturliga val!
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Kroppsoljor
Sköna oljor för huden. Kan även användas efter duschen istället för 
lotion. 100 ml  Pris 85 :-

13306		 Kropps	&	massageolja	Ros
Rogivande och lugnande. En exklusiv olja med äkta ros.

13301		 Kropps	&	massageolja	Paradis
En sensuell olja med bl a Ylang Ylang och Rosenträ. 

13320		 Kropps	&	massageolja	Tusen	&	en	natt
En olja som väcker det orientaliska sinnet och känslan av slöjor och 
härlig mystik.

13303		 Kropps	&	massageolja	Lavendel
Rogivande och avstressande olja som är mycket mild och även kan 
användas till barn.

13021		 Kropps	&	massageolja	Värmande	Njutning
En värmande olja som sätter fart på cirkulationen med fina örter! 
Även fin som massageolja till frusna fötter.  

Nektar	Spray
Skön, fuktighetsgivande nektar sprayer. Vatten har destillerats genom 
blommor och örter. Används som ansiktsvatten eller uppfräschande 
spray.
100 ml 89:-

13530	 Rosenvatten	Spray
Skön, fuktighetsgivande nektar sprayer. Vatten har 
destillerats genom blommor och örter. Används som 
ansiktsvatten eller uppfräschande spray. 

13531		 Apelsin	nektar	apelsinblom
13532		 Trollhassel	nektar	hamameliss

örtkarameller-gammeldags
Dessa karameller är färgade med naturfärger som kommer från spenat, rödbeta 
osv. Smakämnena är också naturliga förstås. Låt  dig frestas!
130 g 34:-

13700		 örtkarameller	Äppelkaka	med	vaniljsås
13701		 örtkarameller	Honungsbin
13702		 örtkarameller	Ingefära
13706		 örtkarameller	Sagolika	Hjärtan
13712		 örtkarameller	julstämning
13714		 örtkarameller	Gammeldags	Karamellfröjder

Teer	ört,	rött,	grönt,	vitt
Mycket omtyckta och varierade teer. 100 g 

13400	 Sängkammarte	örtte	Eko	(kvällste)	50g	 32:-
13401		 C-vitaminrikt	Pigg	&	Kry	örtte	Eko	 54:-
13402		 Glada	magen	örtte	Eko	 	 54:-
13403		 Host	”Kåuff	kåuff”	örttte	Eko	 	 54:-
13404		 Kvinno	örtte	 	 	 54:-
13405		 mamma	örtte	 	 	 54:-
13406		 Grönt	Eko		 	 	 57:-
13407		 morgondagg	örtte	Eko	 	 54:-
13408		 Vaniljdröm	Rött	te	Eko	 	 54:-
13417		 Julefröjd	Grönt	te	 	 	 54:-
13418		 Julstämning	Rött	te	 	 	 54:-
13468		 Kärleksruset	örtte	50g  44:-
13482		 Rosenrot	Afrodite	örtte	50g  44:-
13485		 Exklusivt	Vitt	te	Eko	50g		 	 42:-
13750		 Ginger	Red	(ingefära)	Rött	te	Eko	 54:-

13215	Lindblom	&	Kamomillpaketet
Två underbara hårvårdsprodukter sam-
manbundna!
En fin gåva! 150 ml x 2.   125:-

Presentpaket
13216		 Läppgåva
Tre läckra cerat i cellofanpåse. Red Berries, Choklolate Kiss
och Taste of Licourice!      99:-

5315	 	 Vinterbadgåva
Värmande dusch-badskum i organzapåse med midvinter-
nattsstjärnor! 150 ml.      75:-

Kärleksfulla 
teer!

Fasta	Kallrörda	Tvålar
Nyrelansering! Fasta, vegetabilika och ekologiska tvålar som görs för 
hand i Sverige! Läckra bilder och fina texter för alla tänkbara tillfällen!
Ny vikt o storlek ca 50-60 gram - det varierar! Samtliga med blomblad, 
cacaonibs  eller annan dekoration på kortsidan! 
Överfettade med ekologiska oljor och fulla av naturlig glycerin. 
Tvålar som vårdar! Underbara dofter! Samtliga unika!

13607		 Dundermjuk	-	med mild lavendeldoft 42:-
13640		 Schampotvål	-	fast tvål som schampo 44:-
13670		 Hallonparfait	-	Sommarminne! 42:-
13602		 Ringblomma	med ringblomsblad	42:-
13647		 Istället	för	en	blomma	Lavendel	42:-
13623		 För	att	jag	tycker	om	Dig! med rosor 42:-
13648		 Raktvål	-	Läcker doft! Lugnar. 42:-
13639		 Snöfall	-	Frisk och vacker. 42:-
13618		 Äpplepaj	-	mums! 42:-
13617		 Äppleskörd	-	Doft som får dig att le! 42:-
13604		 Kaffeböna	-	kökstvål för en ren doft 42:-
13632		 Vilda	rosor	-	gammeldags o underbar! 42:-
13616		 Lavendellunden	-	vandra	i	lugn	o	ro! 42:-
13635		 Hundschampo	tvål	- det bästa för hunden! 42:-
13638		 En	doft	av	jul	-	glögg, pepparkakor o tända ljus 42:-
13645	 	 Juläpple - röda äpplen o varma kryddor 42:-
13626	 	 I	Tomtemors	kök	-	mystvålen	42:-
13606	 	 Lakritsbubblor	-	en superläcker tvål	42:-	NY
13649		 Du	finns	i	mitt	hjärta	-	frisk	citrus 42:-
13603		 Chokladfrossa	-	mums	-	en	kladdkaka! 42:-
13640		 Schampotvål	-	fast	schampokaka! 42:-
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Lendelundens Lantlif - Produkter för djur!Lendelundens Lantlif
Ditt naturliga val

Naturliga och så 
långt det går även 
ekologiska 
kvalitetsprodukter 
för djur och 
människa!

Det bästa för pälsvård, tassvård, hudvård, tillskott mm...
Produkterna är utvecklade i samråd med vänner och proffs inom 
djurbranschen, samt utifrån gamla beprövade recept och traditioner 
och efter egen erfaren med våra egna djur! 
Vi har lång erfarenheter av framtagning av sunda och naturliga hud-
vårdsprodukter i ekologisk anda!

LE1008 Arnica Liniment Hästfibbla 
Arnican är en väl beprövad ört som hjälper vid svullnad, 
stukningar, slag, bett där det ej blir sår - för att reducera svullnad, 
blånad, ömhet etc. Till leder, ligament och muskler. Används 
outspädd och gnids in med ev. bandage på eller till våtvarmt 
omslag - en del Arnica Liniment Hästfibbla och två delar vatten. 
blötlägg linda eller kompress o applicera.  Använd ej på öppna sår. 
Kan även användas för massage av t ex hästens bog och bringa.
250 ml 149:- 1 liter 340:- 

Oljor	för	häst	mm	-	tillskott

LE1101 Vetegroddsolja 
Rik på naturligt E-vitamin som stärker hårrem, man, svans och 
hud. Dosera någon matsked i foder.
Vet.skapl.namn: Triticum vulgare Germ Oil  
500ml 191:- 1 liter 295:- 

örter	som	traditionellt	används	för	häst	

LE1201 Lantlif Munkpeppar mald
Namnen Kyskhetsträd och Munkpeppar har tilldelats för att fröna 
varit kända för sin drifthämmande inverkan hos både människor 
och djur. Har traditionellt getts som tinktur eller utdrag till t ex 
ston under brunstperioden för att få ett jämnare humör. Kan verka 
brunstreglerande. Rek. ej under dräktighet och diperiod. Mer in-
formation kan finnas i böcker samt på nätet. 
Vet.skapl.namn: vitex agnus-castus.
600g  165:-

LE1202 Lantlif Rödalmsbark
Den näringsrika rödalmbarken har en lenande effekt på slemhin-
norna och kan även provas vid diarré. Minskar överskott av mag-
syra. Ett lenande ”invärtes grötomslag”.
Vet.skapl.namn: Ulmus fulva, U rubra 
350g 248:-

LE1203 Lantlif Morotspulver eko
Godis för din häst! Ca 20 g pulver motsvarar en morot! Kan även 
ges i handen och sedan strös på vattenytan till hästar som inte vill 
dricka.  Vetenskapligt namn: Daucus carota
600g 210:-

LE1204 Lantlif Loppfrön Phsylliumfrö
Bildar ett slem ihop med fukt och hjälper på så vis hästen att 
få ut avföringen och tömma magsäcken när man exempelvis 
befarar sandkolik, förstoppning mm. Kan även användas 
förebyggande med en dosering på ca 1 dl per dag. Loppfröet 
befrämjar och reglerar helt enkelt tarmfunktionen hos både djur 
och människor. Ges i en fuktig kraftfoderblandning. Tillsätt 
loppfröna direkt innan utfodringen. Ge inte olja samtidigt som 
du ger loppfrö, då upphör slembildningen hos loppfröet.  
1kg 88:-  NY  7kg 320:-

LE1205 Bockhornsklöver pulver eko
En närande ört med laxerande genskaper som anses slemlösande 
och kan stimulera mjölkproduktionen.
Vet.skapl.namn: Trigonella foenum-graecum  
600g  162:- 

Produkter	för	päls,	hårrem,	man,	svans,	tassar,	
läderutrustning	mm

LE1001 Lendelundens Läderbalm eko 
En härlig, mild ekologisk balsam för läder som träns, sadlar, stövlar 
mm. Håller lädret mjukt och gör det motståndskraftigt, skyddar och 
vårdar samtidigt som det är skonsamt mot läder och händer. 100% 
naturliga ingredienser/inga konserveringsmedel! Mer info. på nästa 
sida! 
200 ml  89:- 400ml 158:- 

LE1002 Lendelundens Sadeltvål eko 
En härligt återfettande fast tvål för ekologisk och naturlig lädervård. 
Tvålen är gjuten i praktisk burk och levereras med svamp. Håller 
lädret mjukt och rent och är skonsam mot läder och händer. Doftar 
av naturlig citronella. 100% naturlig/inga konserveringsmedel! Mer 
info på nästa sida.           
220g  i burk med svamp  79:- 

LE1003 Lendelundens Häst- Hovolja eko 
En närande, skyddande mild och ekologisk olja som hjälper till 
att hålla på fukten och förhindrar att hoven torkar ut och spricker.  
Används alltså både till själva hoven,  strålen, balldelen och karleden.  
Smörjes eller penslas på.    
250 ml 89:-          1 liter  279:-

LE1009 Lendelundens Hästschampo eko 
Glans & Tillväxt!   Ett härligt schampo som kan fördjupa färgen i 
hårremmen, ge den glans och på grund av bland annat rosmarin öka 
tillväxten av man och svans. Drygt och effektivt men ändå milt med 
godkämda tensider för ekologisk hudvård till din häst!
250 ml   89:-       1 liter 339:-

LE1004 Lendelundens SOS balm  Häst/Hund eko 
En närande, skyddande räddare i nöden när huden behöver hjälp.    
Korngäs påskyndar cellbildningvid sår,  neemolja används  ofta vid 
olika hudbesvär, kamomill lugnar. Silver har effektiva egenskaper - 
den här salvan innehåller helt enkelt en rad olika naturliga ämnen 
som hjälper på olika sätt. Prova på värmeutslag, småsår, skrubbning-
ar, torr hud samt på karlederna osv.  
60ml  98:- 150ml 199:-

LE1005 Lendelundens Tass Stift eko 
En praktisk ekologisk tassbalsam i stiftform som man alltid kan ha 
med sig. Skyddar , mjukgör samt bevarar fukten i hundens utsatta 
tassar. 100 % naturligt!   
17 ml  59:- 

LE1006 Lendelundens Tass Salva eko
En ekologisk och välgörande tassbalsam som skyddar , mjukgör samt 
bevarar fukten i hundens utsatta tassar. Förebygger och verkar positivt 
vid torrhet och sprickor. Innehåller bl a ringblomma, kamomill och 
ullfett. Underbar konsistens. 100 % naturligt!   
60 ml  84:- 

LE1007 Lendelundens Aloe gel + eko 
Ett naturligt och lenande aloegel  som man bara måste ha i sitt 
stallapotek, både för häst och ryttare! Vid sår, hudbesvär, eksem 
med mera. Ger fukt åt torr och fjällig hud, vårdar och skyddar sår 
mot insekter mm. Berikat med allatoin som stödjer nybildandet av 
hudceller samt ringblomma som lindrar irritation och vårdar! 
Aloegel Plus är en naturlig och unik sammansättning! 
100ml  89:- 250ml 159:- 1 liter  354:-

LE1206 Lantlif Echinacea eko
En hjälpande ört, ofta anvämd i tablettform eller droppform  för 
oss människor. Läs mer om denna speciella blomma i böcker  mm
Vet.skapl.namn: Echinacea angustifolia  
500g  550:- 

LE1207 Lantlif Nyponpulver eko
En av de rikaste C-vitaminkällorna är nyponets skal. Men det 
innehåller även riboflavin, folsyra, niacin, järn, kalium, betakaro-
ten, vitamin K samt tiamin men extra värdefullt för leder, stelhet och 
värk är ämnet galactolipid som sitter i nyponets skal. Därför består 
Lantlifs Nyponskalspulver av 100 % nyponskal av givetvis ekoloisk 
kvalitet! Vi är glada att kunna erbjuda denna kvalitativa och verk-
samma produkt som är helt naturlig och ekologisk! 
Vet.skapl.namn: Rosa affinis rubiginosa  
700g 210:-

LE1208 Lantlif Vitlökspulver
Används som maskmedel och även för att hålla insekter borta 
sommartid! Den har slemlösande, svettdrivande och blodtrycks-
sänkande egenskaper. Ges med försiktighet till digivande ston då 
mjölken kan förändra smak och fölet ogilla den!
Vet.skapl.namn: Allium sativum  
130g  89:- 

LE1209 Lantlif Cikoria
Cikoria stimulerar aptiten och matsmältningen. Den verkar 
positivt vid gasbildningar. Cikorian har milt urindrivande och 
laxerande egenskaper och verkar utrensande. Den har traditio-
nellt även används vid förgiftningssymptom. Kan också användas 
som dekokt. Vet.skapl.namn: Cichorium intybus L.   
700g 188:- 

25% moms ingår i 
samtliga produkter!
Allt för invärtes bruk 
är livsmedelskvalitet!
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Produkter utvecklade för sund vård av 
både djur och människa i samklang 
med naturen. När vi väljer råvaror 
gör vi det med största omsorg och vi 

har mångårig erfarenhet.

  Lendelundens Lantlif

 c

LE1211 Lantlif Vänderrot
Fin för magen. Väderfördelande och lugnande. Kan ha en positiv 
effekt på matsmältningen. Är laxerande i större mängder. 
Vet.skapl.namn: Valeriana officinalis
600g  199:- 
LE1215 Lantlif Brännässlepulver eko
Välgörande och renande. Rik på klorofyll, C-vitamin, Järn mm. 
Stimulerar cirkulationen. En del använder din vid stelhet och fång. 
Vet.skapl.namn: Urtica dioica
900g 222:-
LE1216 Lantlif Maskrosblad eko
Vårtonikum, urindrivande och rik på mineralersom t ex kalium och 
magnesium. Även rik på olika vitaminer.
250g 98:- 

örterblandningar	Häst
Förpackade i burk eller hink - praktiskt och hygieniskt!

LE1212 Lantlif Örtmix Mage
En eko-mix som lenar i magen och kan förebygga gasbildning och 
väderspänningar mm. Innehåller bl a rödalm, lakrit, bockhorn.
700g 298:- 1,8kg  698:-
LE1213 Lantlif Örtmix Avel
En eko-mix som ges några veckor före fölning och efter fölning. 
Kan bland annat befrämja mjölkproduktionen mm. Innehåller 
hallonblad, luzern, munkpeppar, anis mm
500g 148:- 1,3kg 340:-
LE1214 Lantlif Örtmix Detox Rörelse
En mix av örter som anses ha renande effekt och stötta röligheten.
700g 228:- 1,7kg 488:-
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2121-23 MSM Alavis
Ger din häst, hund eller katt ett effektivt tillskott av livsviktigt svavel 
och metyl.  MSM stärker kroppen och ger stöd till hovar (tassar), päls, 
muskler, avgiftning, skelett och hela rörelseapparaten. Ger ditt djur 
även extra energi och uthållighet. Fodertillskott i pulverform till djur. 
METYLSULFONYLMETAN, organiskt svavel. Ett  makromineral 
som är en viktig beståndsdel i proteinerna kollagen och keratin som  
bygger upp bl a brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler och skelett. 
Genom att dagligen ge MSM i form av ett fodertillskott, så ser man 
till att fylla på kroppens reserver av metyl och organiskt svavel. MSM 
hjälper till att bygga upp aminosyrorna metionin, cystein, cystin och 
taurin. MSM är ochså en viktig komponent i kroppens kamp med att 
neutralisera toxiner.
Doseringsanvisning: Hästar:
Första tio dagarna, 40 gram per dag, (8 teskedar), sedan 20 gram per 
dag (4 teskedar) fortsättningsvis. En ponny som är mindre, ger man en 
något mindre dos- 30 gram (6 teskedar) de första tio dagarna, sedan 15 
gram (3 teskedar) om dagen i underhållsdos.
Doseringsanvisning: Hundar: 
Dosen baseras på hundens vikt.
10 kg: ca 1 gram/dag (1 ml)
10-20 kg ca 1-2 gram/dag (1-2 ml)
20-30 kg ca 2-3 gram/dag (2-3 ml)
30-40 kg ca 3-4 gram/dag (3-4 ml)
40-50 kg ca 4-5 gram/dag (4-5 ml)
50 kg och uppåt ca 5 gram/dag (5 ml)
1 kryddmått = 1 ml =1 gram.
1 tesked = 5 ml = 5 gram.
2121 200g 190:-      2122 500g 290:-      2123 1kg 390:- 

2118-19 Glukomax
Glukosaminsulfat för djur (25% moms).
100% ren glukosaminsulfatprodukt utan andra tillsatser.  Viktig näring 
för brosk och leder. Helt naturligt. Glukosamin är ett kroppseget 
ämne som krävs för underhåll av kroppens olika delar, speciellt brosk, 
senor och ligament. Förmågan att producera glukosamin avtar med 
åldern och kroppen kan få hjälp med sitt behov av ämnet genom detta 
tillskott. Framställt av skaldjur. 
Doseringsavisning:  En häst på ca 500 kg: Räkna ca 15 gram per dag 
(3 teskedar). En ponny ger man en något mindre dos. Hund och katt: 
Dosen baseras på vikten.
Upp till 10 kg: 1 gram/dag (1 ml)
10-20 kg: 1-2 gram/dag (1-2 ml)
20-30 kg: 2-3 gram/dag (2-3 ml)
30-40 Kg: 3-4 gram/dag (3-4 ml)
40-50 kg: 4-5 gram/dag (4-5 ml)
50 kg och uppåt: 5 gram/dag (5 ml)
1 kryddmått = 1 ml = 1 gram
1 tesked = 5 ml = 5 gram 
2118 200g  230:-     2119  500g  310:-  

2111-13 Ionsil - Silvervatten
Vattenrening - effektivt mot svamp, virus, bakterier och parasiter. 
Desinfektionsmedel för dricksvatten. Effektivt mot svampar, bakte-
rier,virus samt encelliga parasiter av typen protozoer (t ex amöbor 
och plasmodium).  Användning: Tillsätt två teskedar Ionosil per 
liter dricksvatten som ska desinficeras. Skaka om. Låt stå 15 minuter. 
Vattnet är sedan klar att drickas.
Deklaration per 10 ml (två teskedar): silver 100 mcg.
Innehåll: Avjoniserat vatten, silverjoner (10 mg per liter).
Förvaring i rumstemperatur  och 
      oåtkomligt för små barn. 
        2111 500ml 210:-
        2112  1 liter     320:-
      2113 5 liter   1050:-

Sadeltvål Mild & Ekologisk
En härligt återfettande tvål för ekologisk och 
naturlig lädervård. Tvålen är gjuten i praktisk burk och 
levereras med svamp. Håller lädret mjukt och rent och är 
skonsam mot läder och händer. Doftar av naturlig citronel-
la. Innehåller 100% naturliga ingredienser och innehåller 
inga konserveringsmedel.
Gör så här: Jobba upp ett mjukt skum med fuktad svamp. 
Rengör lädret och torka av med torr trasa. Smörj därefter in 
lädret med Lendelundens Lantlifs ekologiska Läderbalsam. 
220g i burk med svamp.

Läder/sadelbalm Mild & Ekologisk
En härlig, mild ekologisk balsam för läder som träns, sad-
lar, stövlar mm. Håller lädret mjukt och gör det motstånds-
kraftigt, skyddar och vårdar samtidigt som det är skonsamt 
mot läder och händer. Doftar av naturliga oljor som citro-
nellaolja. Innehåler 100% naturliga ingredienser och inga 
konserveringsmedel.
Gör så här: Rengör lädret med Lendelundens Lantlifs ekolo-
giska sadeltvål och torka av med torr trasa. Använd en torr 
trasa, ta en klick balsam och massera in i lädret. När det 
gäller ridtillbehör, upprepa gärna vid  vartannat ridtillfälle 
så hålls lädret mjukt och fint och får en bra motståndskraft. 
200 & 400 ml

Missa inte våra fina, färdiga 
örtblandningar - eko - 
Mage - Avel - Detox Rörelse -

Vi håller även kurser & lektioner
med islandshästar - clinics - mm
Vi bedriver även en kvalitetsavel av 
dessa formidabla djur i T Hällestad! 
Vi säljer även utrustning för ridning!
ridning/kurser   www.lendelunden.nu  
hästutrustning   www.lantlif.org   Nu	finns	Loppfrön	även	

i	1	kg	förpackningar	
på grund av efterfrågan!



Age protection
30423 CC Fluid 8 in 1, 4x30 ml  405:-	Nyhet
30427 Intensiv kur 2 ampuller  210:-	Nyhet

Nagellack från Logona
Världsnyhet - NaTrue-certifierade 
nagellack...

Facial Care Ros
Du finner damascena ros, rosenvatten och rosenextrakt, i den nya CC 
krämen från Logona som reducerar rynkor och linjer orsakade av brist på 
fukt. Regelbunden applicering reducerar även färgen på pigmentfläckar!

32057 Moisturizing Serum eko Ros 30 ml  275:-  Nyhet 
32064 Ögoncreme eko Ros 15 ml   258:-  Nyhet
02212 CC Creme Ros 01 light beige 40ml   240:-  Nyhet
32069 CC Creme Ros 02 medium beige 40ml    240:-  Nyhet
32078 CC Creme Ros 03 beige 40ml   240:-  Nyhet
32058 Dagcreme eko Ros torr hy 40 ml                       241:- 
32059 Nattcreme eko Ros torr hy 40 ml                       258:-
32062 Ansiktsmask Relax Ros Aloe 8x7,5 ml               228:-

30472 Schampo Energy Gojibär    123:-
 Mild rengöring för det tunna, fina hårets behov.
 Vård med stärkande ekologisk koffein, 
 mineralrika eko gojibär, ginkgo samt bambu 
 för naturlig mjukhet och en ny volym! 

30473 Schampo Sensitive eko Acacia  129:-
 Rengör milt och vårdar irriterad, torr hårbotten,
 med utvalda, milda extrakt från madonnalilja, 
 eko granatäpple och eko åkerfräken.  
30474 Schampo Creme Bamboo skört och svagt hår     129:-
30475 Schampo Balance Lemon Balm   129:-
 Vid fett hår och känslig hårbotten. 

30476 Schampo Volume Honey Beer  129:-
 Ger synbar förbättring av volym, elasticitet
 och styrka på fint, skört hår. Acaciahonung, 
 eko ringblomma, vete och fuktgivande glycerine
 vårdar utan att håret upplevs tungt. 
30477 Schampo Repair Ginkgo torrt och skadat hår   129:-
30478 Schampo Treatment Juniper/Enbär  129:-
 Vid mjäll och liknande med extrakt av enbär,
  björk, nässla, pilbark (willowbark) mm. 

30479 Schampo Daily Care Nässlor    129:-
 Snyggt, glansigt hår för hela familjen med 
 nässla och glycerine mm.
30480 Schampo Daily Care Nässlor, 500ml   169:-
32163 Schampo färgvård Blond      129:- 
32164 Schampo färgvård Rödbrun   129:- 
32165 Schampo färgvård Brunsvart   129:-
30942 Schampo Honeybeer, 75ml    38:-

Schampo
Inget är så attraherande som ett hälsosamt, vackert hår. 
Varje hårtyp behöver specifik hårvård. Du kan använda 
Logona schampo varje dag. 250 ml

Logona Natural Nail Polish består av naturliga råvaror, och är nästan 
helt doftfri. Den innehåller ingen formaldehyd, formaldehyd harts, 
toluen, dibutylftalat och kamfer. Formulan (patentsökt) ger naglarna en 
glamorös färg och en silkeslen matt yta. Den stora borsten är bra för en 
jämn applicering och naturligt vackra naglar!

LOGONA KVALITETSGARANTI
•	Uppfyller	kriterier	för	kontrollerade	naturkosmetik	BDIH	/	NaTrue
•	Fri	från	syntetiska	färger,	dofter	och	konserveringsmedel
•	Fri	från	paraffinoljor	eller	andra	råvaror	från	petroleumkemi
•	Tillverkad	med	växtoljor	och	extrakt	från	ekologisk	odling
•	Dermatologiskt	testad

VÄRLDSNYHET - de första certifierade 
naturkosmetik nagellack i världen!

Certifications: 
naTrue, BDiH
Glutenfritt, 
lactosfritt

02483 Nagellack Soft Rose No 01 4ml 180:-   Nyhet
02484 Nagellack Deep Berry No 02 4ml 180:-  Nyhet
02485 Nagellack Classic Red No 03 4ml 180:-  Nyhet
02486 Nagellack Pink Blossom No 04 4ml 180:-  Nyhet
02487 Nagellack Urban taupe No 05 4ml 180:-  Nyhet
02482 Nagellack Top Coat Överdragslack 108:-  Nyhet
02481 Nagellacksborttagning Remover 100ml 95:-  Nyhet

Tandkräm
Naturtandkräm utan fluor och friskt munvatten. 75 ml

00820 Tandkräm /gel Pepparmint  64:- 
00822 Tandkräm Mineral    51:-  
00825 Tandkräm Kids Spearmint, 50 ml   47:-
00827 Tandkräm Kids Jordgubb, 50 ml  47:-

Age Protection - 
För att vacker 
hud inte 
handlar om 
ålder!



Örthårfärg pulver Eko
100% naturligt, alla örter från ekologiska odlingar. 
Örthårfärgning utan kemikalier som hamnar i miljön eller 
i Din kropp.100 g.
01111  Örthårfärg Black intense     146:- Nyhet
01112  Örthårfärg Chocolate - Choklad    146:- Nyhet
01113  Örthårfärg Café - Kaffe                                       146:- Nyhet
01100 Örthårfärg Golden blond   146:-
01101 Örthårfärg Sahara blond   146:-
01102 Örthårfärg Henna Natural red  146:-
01103 Örthårfärg Flame red   146:-
01104 Örthårfärg Mahogny   146:-
01105 Örthårfärg Walnut brown   146:-
01106 Örthårfärg Chestnut brown Kastanj  146:-
01107 Örthårfärg Natural brown   146:-
01108 Örthårfärg Brown umber   146:-
01109 Örthårfärg Henna black   146:-
01110 Hårinpackning Henna neutral  112:-
00318 Örthårfärg borste       35:-
00156 Color plus Förbehandling 150ml  146:-
00157 Color Conditioner Efterbehandling 150ml 146:-

Color Cream Hårfärg i tub
Färdig hårfärgningskräm i tub att applicera i hela håret 
eller göra slingor med! Endast naturliga råvaror! 
Inga kemiska substanser!  150 ml 
 
01116 Color Creme Kopparblond  254:- 
01117 Color Creme Indian summer   254:-  
01118 Color Creme Tizian   254:- 
01120 Color Creme Teak  254:- 
01122 Color Creme Nougatbrun  254:- 
00156 Color plus Förbehandling  146:- 
00157 Color Conditioner Efterbehandling                       146:-

Cerat Läppar
Härligt skyddande, mjukgörande lipbalm 
med vårdande ringblom. 4,5 g. Perfekt i vinter!
32085 LipbalmBio Calendula  49:- 

Hårfärger i harmoni med naturen! 
Det finns inga kemiska substanser i Logonas hårfärger. 
Man använder sig istället av valnötter, hibiskus, gurkmeja, 
kaffe, henna, nypon, rabarber, rödbeta mm.
Färgerna är båda BDIH-märkta och NaTrue märkta! 
Örthårfärg med helt ekologiska örter 
som vårdar och skyddar håret! 100% naturliga & färdiga 
för användning!

Nagellack från Logona
Världsnyhet - NaTrue-certifierade 
nagellack...

Vintage Style för kropp & ansikte

Pomegranate Q10 Granatäpple
02460 Pomegranate Q10 Dagcreme 30ml     269:-
02461 Pomegranate Q10 Nattcreme 30ml     284:-
02462 Pomegranate Q10 Ögoncreme 15ml   269:-
02463 Pomegranate Q10 Serum 30ml            348:-
02464 Pomegranate Q10 Duschtvål 200ml    112:-
02465 Pomegranate Q10 Lotion 200ml          207:-
02466 Pomegranate Q10 Kroppsolja 100ml   237:-
02467 Pomegranate Q10 Handcreme 50ml   112:-

•	 Uppfyller strikta kriterier för kontrollerade 
naturkosmetik (BDIH)

•	 Fri från syntetiska färger och dofter
•	 Fri från paraffinolja eller andra råvaror från 

petroleumkemi
•	 Tillverkad med vegetabiliska oljor och extrakt 

från ekologisk odling
•	 Dermatologiskt testad
•	 Glutenfri, vegan och laktosfri

Vintage Style för kroppen

Bodycare -
Ros - Kvitten - Citrus
00571 Shower gel Energy  99:-
00572 Bodylotion Energy  138:-
00573 Bodywash Harmony  99:-
00574 Bodylotion Harmony 138:-
00576 Bodywash Vitality  99:-
00577 Bodylotion Vitality  138:-
00579 Deodorant roll-on Energy 124:-

Duschgel & Bodylotion 200 ml
Deodorant roll-on 50 ml

VINTAGE STYLE - NY SERIE
BODY & FACE 

HARMONy - VITALITy - ENERGy
Kroppsvård - underbara dofter

GRANATäPPLE 
Kropp & Ansikte Q10

                             

Q10 är ett enzym, en antioxidant, som vi bildar själva 
men mindre ju äldre vi blir. Q10 skyddar kroppen mot 
fria radikaler och huden mot åldrande.

b
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Tindra
Salvor för olika ändamål - eko
Underbara, ekologiska och BDIH-märkta salvor 
med tilltalande design som även passar som gåva.

3266	 Änglafötter	salva	 65ml	 	 85:-
3269	 Garden	Time	salva	65ml	 	 85:-
3268	 mormors	salva	65ml	 	 85:-
3272	 Arnica	Skyddsängla	salva	65ml	 85:-
3267	 Barnastunds	salva	65ml	 	 85:-
3600	 Ängla	Bodybutter	65ml	 												119:-
3605	 NäsBalm	vår	&	sommar	15 ml		 79:-
3869	 GardenTime	tvål	handgjord med örter	 49:-

Hårvård & Ansiktsvård Ask & Embla
Effektiva, sköna produkter!
3722	 Torrschampo	Clean	Hair	&	Clear	mind
														45g	 	 	 	 116:-
3723	 Håroljekur	Repair	Ricin	 	 124:-
3721	 Gentle	Cleanser	100ml	 	 		99:-
3720	 Deep	Cleanser	100ml	 																99:-

Ask & Emblas ansiktsrengöringar är en upplevelse 
av renhet och naturlighet som verkligen kan rekommen- deras! 
Massera in, trka av med pad fuktad med ljummet vatten! Ask & Embla

Konstverk av Sören 
Brynielsson!

Ask & Embla
Underbara, ekologiska och BDIH-märkta produkter för alla! 
En mångfald av svensk kvalitet! 
3874	 mild	Handtvål	Lemongrass			250ml	 		82:-
3891	 Lavendelbadskum	Antistress	250ml	 		99:-
3724	 Deokristallsten	i hylsa kaliumalun	100g		99:-
	 	
Ansiktsserum framtagna utifrån vår mångåriga 
erfarenhet av vegetabiliska oljor! 30ml 	
3893	 Ansiktsserum	Argan	Oil	 	 129:-
3822	 Ansiktsserum	Anti	Age	 	 129:-
3892	 Ansiktsserum	Jojoba	Oil	 	 129:-
3820	 Ansiktsserum	Sensitive	 	 129:-
3818	 Ansiktsserum	morot	Vitamin	 129:-

Aromaterapeutiska	hud/massageoljor för olika 
tillfällen och behov! 150ml 1 liter 5 liter
3800	 Hud-	och	massageolja	Liv	
	 150ml 88:- 1lit 285:-  5lit 1110:-
3804	 Hud-	och	massageolja	Ro	 	 		
	 150ml 88:- 1lit 285:-  5lit 1110:-
3802	 Hud-	och	massageolja	Sensuell	 		
	 150ml 88:- 1lit 285:-  5lit 1110:-

3850		 Olivtvål		(fast tvål baserad enbart på olivolja)		55:-
3896	 Rosenmist svalkande och sammandragande! 139:-

3273	Necessär 
Linnefärgat tyg med spegel i locket.
”Från naturen till dig”  90:-

Ny design!

3627	     Tre	lipgloss i en guldfärgad liten organzapåse! 
              Kokos / Hallon / MangoGold.                 139:-	
5318		 Len	hud Gardensalva plus borste med pimpsten 
              i vacker organzapåse.			 															99:-

3627	  

3268

3269
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Senses by Natures ekologiska och certifierade produkter är 
en buffé av tilltalande, själfulla produkter för Din vardagliga 
kroppsvård. 

Tillverkning sker vid vackra Smålandskusten och alla råvaror 
är utvalda med stor omsorg och gedigen kunskap. De ekologiska 
råvarorna kontrolleras av EcoControl och nästan alla produk-
terna är BDIH-certifierade! 

Ayrvediska produkter
Hitta dina favoriter här! BDIH certifierade produkter utifrån 
den indiska läran med de tre olika doschorna - vata, pitta 
och kapha!
Kroppspeeling - Mjukgörande och cellförnyande! 450g 5kg
Kroppsoljor - Värm gärna oljan före användning! 150ml 1lit 5lit
Badsalt - för mjukgörande bad med rena eteriska oljor och 
mjukgörande örtextrakter. Fungerar lika bra till fotbad. 450g 5kg

3815	 Kroppspeeling	Vata-Harmoniserande 	
3814	 Kroppspeeling	Pitta-Vitaliserande	 				
3816	 Kroppspeeling	Kapha-Energigivande 
	 450g 135:-    5kg 725:-:- 	

3808	 Kroppsolja	Vata	-	Harmoniserande			
3809	 Kroppsolja	Pitta	-	Vitaliserande	 							
3810	 Kroppsolja	Kapha	-	Energigivande				
	 150ml 88:- 1lit 285:-  5lit 1110:-

3812	 Badsalt	 Vata	-	Harmoniserande	
3811	 Badsalt	Pitta	-	Vitaliserande		
3813	 Badsalt	Kapha	-	Energigivande	
	 450g 99:- 5kg 545:- 

 

Ekologiskt te
Senses teer med mängder av ekologiska och välgörande 
örter - en upplevelse och en njutning! Senses bjuder Dig 
bara på bästa kvalité och finurliga kombinationer, som ger 
smaksensationer och en hälsosam balans! 100 g.

3241	 Goa	magars	Te	eko	(Örtte)				 54:-
3242	 God	Natts	Sömn	Te	eko	(Örtte)	 54:-
3243	 Höst	Harmoni	Te	(Örtte) 	 54:-
3244	 Vinter	Värme	Te	(Örtte)   54:-
3285	 Ginger	&	Love	Te	eko	(Grönt te)	 54:-
3247	 Ayurvediskt	Vata	Te	eko	(Örtte)	 54:-
3246	 Ayurvediskt	Pitta	Te	(Örtte)	 	 54:-
3245	 Ayurvediskt	Kapha	Te	eko	(Örtte)  54:-

” Om du är kall värmer dig te; 
om du är varm svalkar dig teet; 
om du är nedstämd så muntrar 
teet upp dig; om du är orolig så 
lugnar teet dig.”

3269

Eteriska oljor
Vackra och rena eteriska oljor från Senses by nature! 10 ml i 
brun glasflaska , transperant etikett med silverfärgat tryck och 
silverfärgad kork! Kan användas till doftsättning, i aromalampa, 
på aromasten mm. 10 ml 56:-

3228   X-mas tree - Julgransmys           
3229   Gingerbread - Jul & pepparkakor      
3230   Orange Cinnamon - Vintermys 
3231   Lavender - Relaxing Peace          
3235   Orange - Uplyfting & cleansing      
3236   Peppermint - Fresh cool energy    
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Liniment och olja med chiliextrakt och eteriska oljor som ökar 
blodcirkulationen och värmer. BDIH-märkta. 100ml, 
 
3829 Panter Liniment Hot  95:-
Effektiv liniment att alltid ha hemma! 
3828 Panter Massageolja Hot  95:-
Effektiv olja att alltid ha hemma! 

Panter produkter med klös



Sante innebär dermatologiskt testade och ekolo-
giska naturkosmetikprodukter för alla som bryr 
sig om både sin kropp och vår miljö! Sante har 
produkter för hela familjen, och erbjuder även 
storpack i sin populära Family serie. 
Sante är både BDIH och NaTrue.

Krystal Deo Pure Spirit
Förhindrar tillväxt av illaluktande bakterier på ett 
naturligt sätt, utan att hämma den normala funktionen 
av svettkörtlar och porer. Långvarig fräschör! 50 ml. 
Rekommenderas särskilt till känslig hud.
-Fri	från	syntetiska	parfymer,	alkohol,	färgämnen	och	
konserveringsämnen	-	Fri	från	aluminium	klorid	-
Dermatologiskt	testade	-Vegan-	och	Glutenfri.
42571	 Krystal	Deo	rollon	50ml	Pure	spirit				95:-
42570	 Krystal	Deo	Spray	100ml	Pure	spirit	133:-
42572	 Krystal	Deo	Stick	100g	Pure	spirit				148:-

	 	 	

Lotioner & Duschtvålar
En underbart läcker serie med duschtvålar och lotioner 
som ger extra energi och liv! 150 ml resp. 200 ml.  82:-
44546	 Bodylotion	Grenadine	Spirit	150ml
44547	 Bodylotion	Goji	Power	150ml
44548	 Bodylotion	Lemon	fresh	150ml
44549	 Bodylotion	Happy	Blossom	150ml NY
44542	 Duschgel	Grenadine	Spirit	200ml   	
44543	 Duschgel	Goji	Power	200ml
44544	 Duschgel	Lemon	Fresh	200ml
44545	 Duschgel	Happy	Blossom	200ml NY
44550	 Duschlotion	Bio	Sheabutter	99:-	NY
Duscha, torka, färdig - Len o ren hud på nolltid. 200ml
44560	 Handcreme	bio	Sheabutter		47:-	NY
Rekommenderas särskilt för spröd och torr hud. 50ml
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nY DeSiGn!

Fler Sante produkter hittar du på www.naturkosmos.se

Krystal Deo Pure Spirit

Schampo
Fem sxhampon i smäckra, snygga flaskor anpassade till olika behov!
200 ml  92:-
44555	 Schampo	Jojoba	Care	Ger glans och spänst	 	
44556	 Schampo	Velvet	Rose	Vårdar och ger lyster  
44557	 Schampo	Henna	Volume	Ger volym och glans	
44558	 Schampo	Natural	Balance	Elasticitet till tunt och fint hår 
44559	 Schampo	Lava	Power	Fett hår och problem 200 ml  99:-

Styling & Hårvård
Unika stylingprodukter för håret - äkta naturkosmetik! 
44565	 Hårkur	Exppress	2	in	1	mango	150 ml	 146:-	
44563	 Hårbalsam	Brilliant	Care	200 ml		 107:-  
44564	 Hårkur	skum	Balm	Care	150 ml  	 131:-
42411	 Hårgel	Natural	Styling	50 ml	 	 		99:-
42416	 Hårvax	Natural	Styling	50 ml    99:-
42813	 Hårspray	Natural	Styling	150 ml 	 133:-
42814	 Styling	skum	Natural	foam	150 ml	 133:-	NY

nY DeSiGn!

nY DeSiGn!

Lash balm
För längre ögonfransar, används i kombination med San-
te Hypnotic lashes. Mild ögonfransvård för fylligare och 
silkeslena ögonfransar. För djupare vård, applicera Lash 
Balm innan mascara. Vänta några sekunder innan du 
applicerar mascaran. Inehåller ekologisk aloe vera pulver 
samt bambu extrakt. 5 ml.
42058	 Lash	Balm	 	 129:-	

Homme Deux
Med kryddig, härligt manlig doft! Brun design.

42586 Rakskum, Homme Deux 150ml   82:-
42587 After shave, Homme Deux 100ml   202:-
42390 Duschgel Body&Hair, Homme Deux 200ml   82:-
42588 Ansiktsfuktfluid 2 in 1, Homme Deux 50ml    167:-
42589 Deospray,  Homme Deux 100ml  138:-



Tandkräm
Naturtandkräm med B12 - nu även utan fluor. 

42973	 Tandkräm	B12	utan	fluor	 76:-	
En kronisk brist på vitamin B12, som ofta drabbar vegetarianer, 
veganer och äldre, kan leda till hälsoproblem. Det dyrbara vita-
minet B12 i Dental Med tandkrämen absorberas av kroppen via 
slemhinnorna i munnen och kan - med regelbunden använd-
ning - minska eller till och med eliminera B12 brist. 75ml.

42596	 Tandkräm	B12-vitamin	 	 78:-	
En effektiv tandkräm med ett aktivt komplex mot karies, 
tandlossning och plack. Tandkrämens fina formula ger en 
skonsam rengöring av tänder och tandkött. Därtill ges en 
frisk smak och andedräkt av äkta pepparmyntsolja! 75 ml.

Mascara Endless Lashes
Sofistikerade dröm fransar! Mascara Endless Lashes definierar, 
förlänger och vårdar dina fransar. För en naturlig, elegant utse-
ende. 7 ml. 
42057	 mascara	Endles	Lashes	svart	 273:-	

Hypnotic lashes
För hypnotiskt vackra ögonfransar! 
Förstärkt 24-timmars vård för längre och tjockare ögonfransar 
efter bara 4 veckor * genom en rent naturlig, mycket effektiv 
aktiv ingrediens komplex inklusive björk extrakt, björksav och 
silverax. 
Användning: Applicera en eller två gånger dagligen på det rena 
ögonlocket, direkt längs ögonfransarna. * bekräftas av en obero-
ende testlaboratorium. 4 ml.
42059	 Hypnotic	Lashes		 275:-	

XL Family
Eko Naturkosmetiska produkter för alla 
som bryr sig om både kropp och miljö! 
Sante Family serien med både mindre 
och större förpackningar, har blivit 
omåttligt populär! Prisvärd kvalitet med 
det lilla extra!

XL Family kropps- & Hårvård
Efterfrågan är stor på flera storförpackningar för hela familjen! 
Här har Du dem i smått, mellanstort och stort! Daglig, naturlig 
rengöring med noggrant utvalda rengöringsämnen från 
förnyelsebara råvaror.

42508	 Schampo	eko	Ginkgo	200 ml 	 	 65:-
42520	 Schampo	eko	Ginkgo	500 ml	 	 114:-
42521	 Schampo	eko	Ginkgo	950 ml	 	 163:-
42509	 Schampo	Glans	eko	Kokos	200 ml	 	65:-
42522	 Schampo	Glans	eko	Kokos	500 ml		 108:-
42523	 Schampo	Glans	ekon	Kokos	950 ml 	 163:-
42510		 Dusch	gel	eko	Ananas	200 ml 	 65:-
42511	 Dusch	gel	eko	Ananas	500 ml	 	 114:-
42512	 Dusch	gel	eko	Ananas	950 ml 	 163:-
42507	 Dusch	gel	eko	Kokos	200 ml	 	 65:-
42513	 Dusch	gel	eko	Kokos	500 ml	 	 114:-
42514	 Dusch	gel	eko	Kokos	950 ml	 	 163:-
42515	 Hand	Kroppstvål	eko	Aloe	200 ml	 59:-
42950	 Hårbalsam	björk	150 ml 	 	 73:-
42316			Handcreme	100 ml	 	 	 62:-
42317		 Handcreme	30 ml	 	 	 32:-	
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Color Cream - Hårfärg i tub
Ge ditt hår all naturens skönhet! Trolla fram individuella nyan-
ser eller färga slingor.
Color Cream omsluter håret med en skyddande glans som 
integrerar med din naturliga hårfärg, vilket ger dig ett indi-
viduellt resultat - för uttrycksfulla färger, silkeslen glans och 
underbar volym. 100% naturliga.
SANTE Color Cream innehåller finmalda naturliga ingredien-
ser såsom bark, örter, henna och frukter. Det ger näring åt ditt 
hår med en långvarig färg.  150ml 232:-

40035	 Color	Cream	cocoa	brown	
40033	 Color	Cream	cognac	blond	
40034	 Color	Cream	honey	mahogany	
40036	 Color	Cream	sherry	brown	
40037	 Color	Cream	mahogany	brown	

En Color Cream Innehåller: 
150 ml (5.1 fl oz) Herbal Hår-
färg Cream, 1 sache vardera av 
Color förbehandling och Color 
Conditioner, 1 par handskar, 
1 värmande mössa, 1 instruk-
tionsblad.

44500	 Dagcreme	Granatäpple	75ml 	 	 90:-
44501	 Nattcreme	Granatäpple	75ml	 	 90:-
44502	 24	timmars	creme	Granatäpple	75ml	 99:-
44503	 ögoncreme	Granatäpple	20ml	 		 99:-
44505	 Softcreme	Granatäpple	Fikon	150ml		 82:-

XL Family Ansiktsvård

Krystal Deo Pure Spirit

Örthårfärger pulver
40180	 örthårfärg	Strawberry Blonde/Gyllenblond 116:-	
40181	 örthårfärg	Terra/brun 116:-	
40182	 örthårfärg	Bronze/Rödbrun 116:-	
40183	 örthårfärg	Nut brown/Nötbrun 116:-	
40184	 örthårfärg	Natural Red/ Naturröd 116:-	
40185	 örthårfärg	Mahogany red/mahognyröd 116:-	
40186	 örthårfärg	Flame red/Flamröd 116:-	
40187	 örthårfärg	Black/Svart 116:-	
40188	 örthårfärg	Chestnut Brown/Kastanjebrun 116:-	
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Att medvetet välja färger och nyanser för 
att skapa en harmonisk och hälsosam om-
givning är en gammal tradition inom både 
Feng Shui och Ayurveda. Inom inredning 
är det för att nå balans och framgång i 
både hem- och arbetsmiljö.

Vi är stolta över att stor 
vikt läggs vid en hög estisk, 
social och ekologisk 
standard i produktionen!

• Yogakläder för henne & 
honom!

• Frotté i bomull & bambu
• Ekologisk, extraordinärt 

mjuk kvalitet i vackra 
balanserande färger!

• Ädelstenar som skyddar 
& harmoniserar!

Ny färg!
mörkblå

Nyhet!

Önskar du en yoga-
matta i skön ull?
Se vår hemsida! 

A3789

N1520

F2592

N1456

F2583

Wellbessbyxa för män och kvinnor
Hellånga byxor; vida nertill med praktiskt 
knytbandsresår i midjan. 
Dessa byxor finns i st. XS-XL.         510:-
N1421 Wellnessbyxa vit
N1422 Wellnessbyxa orange 
N1428 Wellnessbyxa svart
N1457 Wellnessbyxa aubergine
N1458 Wellnessbyxa chocolate
N1456 Wellnessbyxa mörkblå 

Livets blomma
Snygg och användbar knyttop med långa ärmar 
och vacker Lotus applikation i silvriga nyanser.
Perfekt att kombinera med Linne Livets blomma 
Viol.    
F2586 Omlott top, vit, M-XL   592:-
F2592 Omlott top, viol, M-XL   592:-
A3519 Linne, vit S-XL    412:-
A3690 Linne, viol S-XL     412:-

Chakra Livets blomma
Helt fantastisk top och jacka.   
C2465 Top, kortärm, orange, XS-XL    473:-
J4515 Jacka, orange/rubin, S-XL          868:-

Top Buddha Top Buddha OM Shanti
Underbart mjuk och skön med lång ärm och 
Buddha broderad i guld. Finns i st. S-XL
F2583 Top, vit Buddha 592:-

Kudde 
W9838 Kudde, 40x6o cm  994:- 
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Top/Linne Batik
Fint V-ringat linne i bambu med Om teck-
net fint broderat vid linnets kant. Dubbelt 
tyg vid bröstet som därmed gör linnet 
ogenomskinligt. Finns i st. XS-XL.
A3789 Linne, batik, solgul     473:-
A3771 Linne, batik, turkosblå 473:-

Väldigt mjuk och härligt 
varm pläd med känsla. 
Dubbelvävt motiv av Livets 
blomma och blomor-
nament som ger dig en 
behaglig stund. Fållad kant 
i en ”hand-made look”.

Pläd - 
Livets blomma
Z9809, 133 x 198 cm   
995:- 

W8800  Gästhandduk vit 30 X 46 cm
W8852  Gästhandduk blå
W8892  Gästhandduk grön
W8930  Gästhandduk hortensia/amethist 3
W8801  Handduk vit 48 X 109 cm
W8853  Handduk blå
W8893  Handduk grön
W8931  Handduk hortensia/amethist  
W8891  Badhandduk vit 69 X 155 cm
W8855  Badhandduk blå  
W8895  Badhandduk grön  
W8932  Badhandduk hortensia/amethist   
W8831  Badhandduk stor vit 88 X 198
W8856  Badhandduk stor blå
W8896  Badhandduk stor grön
W8933  Badhandduk stor hortensia/amethist   
W8857  Badmatta blå
W8897  Badmatta grön
W8935  Badmatta hortensia/amethist



Ny färg!
mörkblå

Mandala Tunika
Snygg och elegant tunika med korta ärmar 
i bambu och bomull med turmalin. XS-XL
E2532 Tunika, rosenröd 710:-
E2531 Tunika, kiwigrön      710:- 

Cardigan
Ger variationsmöjligheter till vardags och fest! 
96% ekologisk bomull, 4% elastan samt turmalin.  
J4308 Cardigan Turkos 830:-
J4309 Cardigan Chai 830:-
J4310 Cardigan aubergine 830:-
J4311 Cardigan Vit 830:-
J4307 Cardigan Solgul 830:- 

Linne
I härlig mjuk bambu med breda axel-
band. Utmärkt både under 
andra plagg och vid träning! S-XXL.
B8276 Linne Aubergine  374:-
B8288 Linne Vit  374:-
B8281 Linne Solgul      374:-
B8273 Linne Kiwigrön 374:- 
B8275 Linne Korallröd  374:- 

Polo Top Bambu
Chakramotiv med rosenkvarts.  
XS-XXL.  592:-
J6982 Rosenröd långärm

Yogapants Asana
En helt unik träningsbyxa i haremsmo-
dell som kommer att bli din favoritbyxa! 
Byxorna är sydda i härlig strechkvalite 
och går att dra ner under foten med häl 
och tår bara! Den lilla ”kjolen” ger en 
feminin touch.
95% ekologisk bomull. XS-XL
N1582 Yogapants vita       810:- 
N1583 Yogapants aubergine     810:- 

B8275

B8275

E2531

N1520

J4309

J6982
E2532

J6982
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Finns i S-XL
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Acorelle -
förenar naturlighet med funktion!
Acorelle erbjuder en linje av naturliga och ekologiska 
parfymer, doftmister samt hårborttagningsprodukter 
som respekterar huden såväl som miljön. 

Produkterna är ECOCERT-märkta (Cosmebio) 

Alla dofter är 100 % naturliga och mer än 85 % av 
ingredienser kommer från ekologiskt jordbruk.  

Hårborttagningsprodukterna är dermatologiskt testade, 
100 % naturliga och färdiga att använda direkt. Renhet 
och enkelhet i en ask!

eau de parfume
Acorelle parfymer ”Les Sensorielles” består av 
sofistikerade och balanserade på 100 % naturliga 
ingredienser, hela 90 % från ekologiska odlingar. 
Varje doft har sin distinkta identitet baserad på 
de eteriska oljornas egenskaper. Doftsätt din hud 
och utstråla lugn, balans eller energi. Användning: 
Spraya lätt över din kropp för en mjuk och väldof-
tande hud. 50 ml.   365:-

A22017  Tea Garden – Stimulating 
Doften av mynta och citron stimulerar och väcker 
sinnena.        

A22000  Silky Rose – Harmonizing
De äkta eteriska oljorna i denna fint balansera-
de rosendoft skänker balans och skapar ökad 
sensualitet. 

A22031 Divine Orchid - Anti Stress
Lättar upp vid stress och har en rogivande inver-
kan tack vare äkta varm apelsin och sandelträ. 

A21089 Vanilla Blossom - Comforting
Ger med sin mjuka, välbekanta och runda vanilj-
doft en känsla av tillförsikt och välbehcag.

A22024 Lotus Dream – Relaxing
Denna exklusivt fina doft får dig att  känna lugn 
och avslappning.

A22048 Neroli Infusion –  Soothing
Petit Grain och andra fina eteriska oljor i denna 
njutbara doft har en rogivande inverkan på dig. 

A21096 Tiaré – Harmonizing
En rogivande och blommig, ljus doft med ylang 
ylang, jasmin och vanilj. NY

Roll-on eau de parfume
Behändiga parfymer i fickformat - roll-on 10 ml.  
Pris  146:-
A23397 Lotus Dream roll-on   NY
A23403 Tea Garden roll-on   NY
A23410 Divine Orchid roll-on  NY
A23427 Neroli Infusion roll-on  NY
A23434 Silky Rose roll-on   NY
A23441 Land of Cedar roll-on  NY
A23458 Vanilla Blossom roll-on  NY
A23465 Absolu Tiare roll-on  NY
A23472 Pure Patchouli roll-on  NY

Deodoranter
Deodoranter för sund hudvård.
A40035 Deo Care Minimizer 50 ml          189:-
Minimerar - hämmar naturligt hårväxten under 
armarna, genom ett patenterat komplex som även 
reglerar svettning och neutraliserar dålig lukt. 
Används dagligen för optimal effekt.
A40233 Deo Fresh 50 ml               149:-

Bodymist
Acorelle bodymist doftsätter och mjukgör din hud 
naturligt. Finns i tre läckra dofter.
100% naturliga ingredienser, 73 % av ingredienser-
na kommer från ekologiska odlingar. 100 ml.
Användning: Spraya lätt över din kropp för en 
mjuk och väldoftande hud.  Pris 142:-

A24349 Ocean sage – Energizing
Väck dina sinnen med denna energigivande 
bodymist. Härligt uppfriskande och ren doft att 
bara älska!         

A24356 Pure Fruit – Balancing
Ta hand om dig själv och finn din inre balans med 
denna balanserande mist med harmoniserande 
doftnoter av melon, päron och vanilj.

A24363 Exquise Vanille  – Soothing
Återställ din naturliga balans med en uppfriskande 
bodymist med lugnande doftnoter av varm apel-
sin, honung och vanilj. 

Hårborttagning 100% naturligt
- ecoCert
Vaxstrips - Effektiva produkter som är dermatolo-
giskt testade. 100 % naturliga och färdiga att använ-
da direkt. Renhet och enkelhet i en ask!

A40189 Vaxstrips för Hårborttagning – 
bikinilinje/armhåla 20 st   82:-   
     

A40165 Vaxstrips för Hårborttagning - 
Kropp 20 st   99:-

A40172 Vaxstrips för Hårborttagning - 
Ansikte Specialstorlek för de små områdena i 
ansiktet. 20 st   82:-

A40424 Hårborttagning Komplett Kit   
32 vaxstrips blandade storlekar. 135:-

A40196 Orientaliskt vax roll on 100% na-
turligt - Milt och 100 % naturligt vax. En specifik 
sammansättning som respekterar huden, baserad på 
rörsocker från rättvis handel , lugnande eterisk olja 
och naturligt återfuktande glycerin. 
100 ml  157:-

A40134 Oriental vax Ansikte   NY
Mycket behändig och praktisk tub 15ml 125:-

A40141 Royal vax 100 g      43:-      93:-
Appliceras tunt och dras bort utan strips. Ett helt 
naturligt vax som avlägsnar även det kortaste 
hårstrået och ger ett professionellt resultat i upp till 
fyra veckor. 
A50065 Royal vax 800 g  NY   429:-
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SPF 30 SUN OIL
Naturlig Karanja olja: absorberar UV strålar
Lätt konsistens med innovativ formula
Angenäm, icke-fotosensibiliserande doft
A46020  75ml  344:-

SPF 30 FACIAL GEL
Natural Karanja olja: absorberar UV strålar
Praktisk resestorlek! 
Angenäm, icke-fotosensibiliserande doft
A46037  30ml  292:-

100% NATURLIGT SKYDD – PLANT FILTERS
NEW PROTECTIVE TECHNOLOGY - MED KARANJA OLJA

nature sun
Den första kompletta solskyddsserien 
med naturliga filter! Den fina och lätta 
formulan ger skydd utan vitt resultat. 

PLEASURE & NATURAL REPAIR
ÅTERFUKTANDE OCH NATURLIG ÅTERHÄMTNING

REFRESHING AFTER-SUN FLUID
Rik på patenterad naturlig antioxidantkomplex 
samt aktiva ingredienser: reparerar huden.
Pepparminthydrolat med en uppfriskande känsla.
Sensuell och 100% naturlig doft!
A46044 150ml  180:-

BEACH BODY MIST - eau de plage
Den första misten som säkert doftsätter- 
samt fräschar upp huden i solen.
100% naturlig, icke-fotosensibiliserande doft.
A46051 100ml  194:-
 

SPF 50 SUN SPRAY
Transparent, lätt formula.
2-in-1: för känslig hud och för barn
A46006  100ml  280:-

SPF 30 SUN SPRAY
Transperant, lätt formula. Fin doft.
A46013  100ml  254:-

NYTT
ANNORLUNDA 
BÄTTRE A40158  50 ml    164:-

GLITTERING OIL 
En kombination at 3 ekologiska oljor samt naturli-
ga pigment som gör sdenmjuk och skimrande. 
Absorberas lätt av huden! Applicera på ben, axlar, 
dekolltage eller svep lätt över ansiktet och håret.

100% NATURLIGT SKYDD – MINERAL FILTERS
FRITT FRÅN zINK, NANOPARTIKLAR OCH KEMISKA FILTER
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Heliotrop har arbetat med att 
sammanfläta det bästa från 
naturen och den moderna 
teknologin sedan 1925! 

Passionen hänger starkt ihop 
med det enkla faktum att bara 

det bästa är bra nog för att 
huden verkligen ska utstråla 

naturlig skönhet!

BECAUSE REAL BEAUTY IS NATURAL

BALANCE
FOR COMBINATION SKIN

Ansiktsvård
Får du lätt oren och ojämn hud? Varför inte prova Heliotrop Balance? 
Produkterna harmoniserar med extrakt från silverax, lakritsrot och 
trollhassel. Den hjälper huden att behålla sin naturliga fuktbalans och 
ger en fräsch och klar hy, även på djupet. Kan med fördel användas 
även vid tillfälligare besvär som t ex hormonella obalanser.

72150 Cleansing gel, 125 ml                      241:-
72151 Facial toner, 125 ml                         241:-
72152 Day cream, 50 ml                            314:-
72153 Night cream, 50 ml                          357:-
72154 Exfoliating Cream, 75 ml                314:-

ACTIVE
FOR NORMAL TO DRY SKIN

Ansiktsvård
När din hy kräver mer än vad en normal hy gör är Heliotrop Active 
något för dig. Naturen erbjuder förstklassiga aktiva ingredienser som 
Helitrop är fulla av. Serien innehåller högkvalitativa ingredienser som 
tångextrakt, vitamin E och dyrbara växtoljor, som jojoba-, camellia- 
och olivolja. Dessa ger intensiv fukt, reducerar fina linjer och ger 
huden fin elasticitet.  

MULTIACTIVE
FOR DEMANDING SKIN

Ansiktsvård
När din hud behöver rik och närande vård som håller är Heliotrop 
Multiactiv perfekt! Skäm bort din hy och dig själv med intensivt aktiva 
ingredienser, utvalda att passa i produkter för daglig användning. 
Multiactive innehåller fantastiska ingredienser som ginkgo, hibiskus, 
jordmandelolja, extrakt av akacia och äpplefrö samt hyaluronsyra. 

72125 Cleansing Milk, 120 ml              282:-
72126 Facial Toner,  125 ml                  282:-
72127 Day Cream,  50 ml                     568:-
72128 Night Cream,  50 ml                   617:-
72129 24h Cream,  50 ml                      628:-
72131 Moisturizing Balsam  30 ml       440:-
72132 Vital Balsam, 30 ml                    347:-
72133 Eye Cream, 15 ml                       347:-
72134 Repair Mask, 30 ml                    347:-
72135 Lifting Cream, 30 ml                  749:-
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MOISTURE
REFRESHMENT FOR DRY SKIN

72145 Facial oil, 20 ml                                  
72140 Cleansing Milk, 200 ml 
72141 Lotion Rosé, 200 ml 
72142 Day Cream, 50 ml 
72143 Moisturizing Cream, 50 ml 
72144 Night Cream, 50 ml 

Ansiktsvård
Om din hud känns stram och ser trött ut är Heliotrop Moisture 
för dig! Med effektivt fuktande ingredienser som rosenbladsex-
trakt och olivsqualane förbättras hudens fuktnivå snabbt. An-
siktsolja huden ny smidighet, spänst och lyster. Utöver det 
ger karotinet i morotsoljan en vacker ton. Oljan är speciellt 
bra för den mognare huden. Applicera på rengjord hud, 
eventuellt under dag- eller nattcreme. 

BODYLINE
BODY CARE FOR EVERY SKIN TYPE

Kroppsvård
Letar du efter varsam kroppsvård med de mest 
effektiva aktiva ingredienserna? Då är Heliotrop Bodyline
vad du behöver. Skäm bort dig själv med dessa vänliga 
och lugnande ingredienser. 

72020      Bath and Shower Gel, 200 ml      189:-
72021     Shower Peeling,  200 ml               215:-
72022     Body Lotion,  200 ml                    239:-
72023     Hand Cream,  75 ml                      175:-
72024     Deo Roll-on,  50 ml                      133:-
72025 Hand Cream, 50 ml                            99:-

189:-
189:-
189:-
232:-
199:-
232:-

72110 Cleansing Milk,  120 ml                  245:-
72111 Facial Toner,  125 ml                       245:-
72114 24h Cream,  50 ml                           282:-
72115 Regenerative Serum  30 ml             282:-
72116 Eye Cream, 20 ml                            217:-
72117 Regenerating Mask, 30 ml               323:-



   Register t o m s 63
A
A-vitamin (retinolpalmitat) 17
Acaibärspulver 51
Acett konservering                       9
Acerolapulver                            51
Affisch Vegetabiliska oljor 63
AHA-extrakt Tamarin 20
Aktiva aromablandningar 39
Algmix flera sorter 11
Allantoinpulver 20
Aloe vera juice 100% Eko 16
Aloe vera koncentrat 1:10 eko 16
Aloe vera pulver 200:1 eko 16
Amyrisolja 35
Ananasarom eko 42
Anisfrön hela / pulver eko 46
Anisolja 35
Ansiktsrengöringspad 27
Antitobak aromablandning 39
Apelsinblom Eko 46
Apelsinblomsvatten Eko 43
Apelsinlund aromablandning 39
Apelsinolja 35,42
Aprikoskärnmjöl 11
Aprikoskärnolja flera sorter 57
Aprikoskänspulver eko 51
Apricot symphony parfym          40
Arganolja eko 57
Arnica, Slåttergubbeblom 49
Arnica glycerolextrakt 14
Arnicaolja 61
Arnicaolja med kamfer 40
Arnica liniment (tinktur) 14
Aromainhalator 38
Aromastream 38
Aroniabär 51
Ashwagandhapulver eko 51
Avocadoolja flera sorter 57
Avocadosmör 60
Ayurveda,, presentpaket 38
Azulen 20
B
Baby Basolja Massagebas 40
Backtimjan 46
Backtimjanolja 35
Badbrusformar 22
Balsamemulgator 19
Baobabolja eko 58
Baobab pulver eko 51
Bara vara ute aromablandning 39
Basemulgator 15
Basic, presentförpackning 38
Basilikablad Eko 46
Basilikaolja 42
Benzoehartz                               41
Benzoin resinoid 50% 41
Benzyl alkohol konservering 9
Bergamottolja flera sorter 35,42
Betain 18
Bikarbonat 19,21
Bisabolol 20
Bittersalt / (Epsomsalt) 13
Bivax, granulat, plattor / eko 60
Björkblad Eko 46
Björnbärsblad 46
Blompollen 51
Blåbär, vegabilisk olja 57
Blåklintsblommor Eko 46
Bockhornsklöverfrö hel / pulver 46
Bomullsfröolja 57
Broccolifröolja eko 57
Broschyrer 65
Brännässleblad Eko 46
Brännässlepulver / frön  eko 51
Brännässlerotspulver  46
Bönskal 46
C
C-vitamin två olika 17
Camu Camu pulver eko 51
Candelillavax                             60
Carob / hel / pulver 46, 50
Carrageenpulver 15, 50
Carrageentång /bitar / pulver 11,46
Carrotolja (morotsfrö) 35
Cayennepeppar pulver Eko         46 
Cederträolja 35
Cellulosa 15
Cetylalkohol (flingor) 58
Chiafrön eko 50
Chili 46
Chili Kakao pulver rå 46
Choklad, ekologisk 60,62
Chokladarom eko 42
Chorella eko 11, 50
Cikoria / hel / pulver 46
Citron-eukalyptusolja 35
Citron-tea treeolja 35
Citronellagräsolja 35
Citrongräspulver / hackad eko 46
Citrongräsolja flera sorter 35
Citronmelissblad eko 46
Citronmelissolja 35
Citronmyntaolja 35
Citronolja 42,35
Citronskal / bitar Eko  46            
Citronsyra 21, 51
Citronsyraester 19
Citronverbena Eko 46
Citronverbenavatten Eko 43

Citrusfrisk, aromablandning 39
Citrussol, aromablandning 25
Cocoförtjockare                         18
Cool & Clean, aromablandning 39
Cotton- Bomullsprodukter eko 25,27
Cocotensid                                 18
Cocoylglutamate 18
Cool & Clean, aromablandning 39
Curry indisk mild Eko                  46
Curry Thai Eko 46
Cypressolja 35
D
D-pantenol 75% 17
Daggkåpeblad Eko 46
Davanaolja 35
Deokristallsten / pulver 19
Detox, aromablandning 39
DHA Brun-utan-sol 20
Dill/  Dillfrön eko 46,47
Dragon, fransk 47
Druvkärnsolja eko 57
Dunörtsblad 47
Döda havssalt 13
E
E-vitamin / acetat / naturlig 17
Echinacea Eko 47
Elemi 35
Emulgeringsmedel flera sorter 15
Enbarrolja 35
Enbär hela Eko 47
Enbärsolja flera sorter 36
Energi, presentpaket 38
Epsomsalt, se Bittersalt 13
Eukalyptusblad Eko 47
Eukalyptusolja flera sorter 36,42
Eucalyptusvatten eko 43
Exotic Cocos Cream parfym 40
F
Farnesol 19
Feng shui, aromablandning 38,39
Flytande handtvål eko 19
Fläderblommor Eko 47
Fläderbär hela eko 51
Fragoniaolja eterisk                    36
Frangipana absolue 41
Fransk dragon Eko 47
Fransk dragon olja 36
Frisk luft, aromablandning 25
Friskus, aromablandning 39
Fucogel 20
Fytinsyra 17
Fänkålsfrön pulver/hela Eko 47
Fänkålsolja 36
Färger, badbrusfärglösning 22
Färger, normalpigment 24
Färger, pärlemorpigment 24
Färger, tvålfärglösning 6
Förpackningar 29-33
G
Geraniumolja / eko              36
Geraniumvatten, hydrolat           43
Ginger Lily 36
Ginkgoblad 47
Ginseng pulver och rot Eko 47
Glycerol (glycerin) / eko 20
Glysal till deo 19
Gourmetsalt flera sorter 12
Granatäpple, parfym  40
Granatäppleolja 57
Granolja 36
Grapefruktolja flera sorter 36,42
Gräddkola arom 42
Grönmynta Eko 47
Grönmyntolja flera sorter 36,42
Grönpeppar pulver och hel 47
Grönsaksbuljong pulver eko 52
Grönt te Sencha 47
Guaranapulver / eko 52
Guarmjöl 15,52
Guarmjöl kosmetisk 19
Gummi arabicum 15
Gurkolja                                25, 57
Gurkmeja pulver Eko 47
Gurkmejaolja 36
Gurkörtolja flera sorter 57
H
Hallonarom 42
Hallonblad Eko 47
Hallonparfait, parfym eko 40
Hamamelissblad Eko 47
Hamameliss glycerolextrakt 14
Hamamelissvatten Eko 42
Hampfrön skalade/oskalade eko52 
Hampfröolja 57
Hampprotein flera sorter eko 52
Harmoni, aromablandning 39
Harpagoörtrot bitar 47
Havsbris, parfym eko 40
Havssalt flera sorter 12,13
Havtornfröolja / fruktolja 57
Helig Basilika hackad 47
Helig Basilikaolja Tulsi 36
Hennapulver 49
Herbes de provence Eko 48
Hibiscusblom Eko 48
Himalayasalt fint/grovt/bitar 13
Hoolja, linaloltyp 36
Humlekottar Eko 48
Hårband 27
Hästkastanj glycerolextrakt 14

I
Immortelleolja 36
Incabär eko 52
Ingefära bitar och pulver 48
Ingefärsolja 36
Ingefärsgräsolja 36
Irisrot pulver Violrot 48
Islandslav Eko 48
Isopolja 36
J
Japanmynta olja eko 36
Jasmin absolu 41
Jasminblommor 48
Jasmin sambac absolu 41
Johannesbrödmjöl 15,50
Johannesört eko 48
Johannesört glycerolextrakt 14
Johannesörtsolja                         61
John Blund, aromablandning 39
Jojobaolja flera sorter 57
Jojobapeelingkorn vit/blå 11
Jordgubbsarom 42
Jordnötsolja 57
Julmys, aromablandning 39
K
Kajaputträdsolja 36
Kakaomassa eko 62
Kakao nibs rå eko 52,62
Kakao pulver rå eko 52,62
Kakaosmör bitar och pellets 62
Kakaosmör med doft 62
Kalmusrot 48
Kamfer pulver 41
Kamferträdsolja 36
Kamomillolja flera sorter 36
Kamomillblommor Eko 48
Kamomillextrakt 14
Kamomill glycerolextrakt 14
Kamomillolja, vegatibilisk örtolja 60
Kamomillvatten 43
Kanelbladsolja 36
Kanelolja, Kassia 36
Kanelolja, Ceylon Eko 35
Kanel stång, bitar och pulver 48
Kaolin, vitlera 10
Kapha, aromablandning 39
Karbamid (kristaller) 20
Kardemummapulver Eko            48
Kardemummaolja / eko 36
Karnaubavax 60
Karotin 20% i rapsolja 17
Kassia kanel Eko 48
Kokosarom Eko 42
Kokosfett / virgin Eko 57
Kokosmjöl Eko 52
Kokossocker Eko 52
Koncentration, aromablandning 39
Koriander hel och pulver Eko     48
Korianderolja 36
Korngräsjuicepulver eko 52
Korngräspulver Eko 52
Kosmetisk stärkelse 15
Krita 21
Kroppsinpackningsbas 16
Kryddnejlika pulver och hel       48
Kryddnejlikeolja 36
Kryddstämning,aromablandning 39
Kryddtimjan Eko 48
Kumminolja 36
Kummin pulver och frön 48
Kunzeaolja 36
Kurser 65
Kvanneolja 36
Körvel 48
L
Ladanumolja  cistros 37
Ladanumolja cistros absolu 41
Lagerblad hel Eko                      48
Lagerbladsolja 36
Lagerbladsvatten 43
Lakritsextrakt / eko 52
Lakritsrot bitar / hel / pulver 48, 52
Laurethsulfat 18
Laurylbetain                               18
Lavandinolja super Eko 37
Lavendelblommor Eko 48
Lavendelolja flera sorter 37
Lavendelvatten 43
Lecitin 20
Lemon myrtleolja 37
Lera flera sorter 10
Limeolja / eko 42,37
Limeolja destillerad 37
Lindblom absolu 41
Lindblom glycerolextrakt 14
Lindblommor Eko 48
Lipotensid 15
Litsea cubebavatten eko             43
Litsea cubebaolja / eko 37
Litteratur 63
Loofagurka 5
Lotus absolue 41
Lucumapulver eko 52
Lugn och ro aromablandning 39
Luzernört hackad och pulver 48,53
Läkemalvarot 48
Lökpulver Eko                            48
m
Macadamiolja / eko 57
Macapulver eko 53
Magnesiumstearat 21
Maharadja, aromablandning 39
Majsolja 55
Mandarinolja / eko 42
Mandelolja flera sorter 56

Mango/limearom eko 42
Mangosmör 60
Mariatistelfrön 48
Massageoljebaser flera sorter 40
Maskrosblad rot Eko 48
Mattram 48
Meditation, aromablandning 39
Mejram eko 48
Mejramolja / spansk eko 37
Mentholkristaller / eko 41
MF-fett emulgator 15
Mjölksyra 20
Moringaolja 58
Morotsextrakt 14
Morotspulver eko                       53
Morotsfrö (carrot) 37
Morotsolja 61
Mullbär eko 53
Munkpeppar hel och pulver 49
Muskatellsalviaolja / eko 37
Muskotnötsolja 37
Muskotnöt pulver 49
Myrraharts 41
Myrraolja 37
Myrtenolja 37
Mys pys, aromablandning 39
N
Nardusörtolja 37
Natriumbensoat 9
Natriumbikarbonat 19-21
Natrium PCA 20
Nattljusolja eko 58
Neemblad 48
Neemolja eko 58
Nepal pepparolja  37
Neroliolja 37
NFF-komplex 20
Niaouliolja cineoltyp 37
Nyponfröpeeling 11
Nyponrosfröolja eko 58
Nyponrosskal bitar / pulver 49-53
Nässköljare 13
O
Olibanumharts 41
Olibanumolja flera sorter 37
Olibanumvatten                         43
Olivnaturåterfettning                  19
Olivåterfettning 19
Olivblad Eko 49
Olive, parfym 40
Olivolja / eko 58
Oljedådra, ”Camelina” olja eko 58
Optimal konservering 13
Oreganoblad eko 49
Oreganoolja / eko 37
Organzapåsar 25, 27
P
Palm, Palmolja röd, Palmkärn 58
Palmorosgräsolja 25-36
Palsternacka granulat eko 53
Paprikapulver Eko 49
Paraben 9
Paradiso, aromablandning 39
Passionsfruktolja eko 58
Patchouliolja / eko 37
Peel-off mask 16
Peelingkorn, Jojoba 11
Pepparmyntsblad 49
Pepparmyntsolja / eko  42-37
Pepparmyntsvatten 43
Perillaolja 58
Persiljebladspulver och finh. 49
Perubalsamolja 37
Persikokärnolja 58
Petitgrainolja flera sorter 37
Phenoxyglycerin konservering 9 
Pitta, aromablandning 39
Pomeransolja 37 
Porcelain Powder 21
Potatispulver eko 53 
Presentask eteriska oljor 38
Presenttags 27
Pumpakärnolja 58
Purjolöks pulver eko 53
Pärlemortensid 18
Q
Qvinna, aromablandning 39
R
Rapsolja flera sorter 56
Rasul - Marockansk tvållera 10
Ravensaraolja 37
Relax, presentförpackning 38
Rengöringssvampar 27
Ricinolja / eko 58
Ringblom glycerolextrakt 14
Ringblommor 49
Ringblomsextrak 14
Ringblomsolja 59
Riskliolja                                    58
Risklivax                                     60
Romantik, aromablandning 39
Rooibush te 49
Ros bouquet, aromablandning 39
Rose de Mai absolu 41
Rosenblom / blad / knoppar 49
Rosenblomsvatten 43
Rosenrot 49
Rosenträolja / eko /Indisk 37
Rosenträ Imitation 39
Rose otto olja 37
Rosé peppar hel 49
Rosmarin eko 49
Rosmarin antioxidant eko 17
Rosmarinolja flera sorter 37
Rosmarinvatten 43

Rödalmsbarkpulver 49
Rödbetspulver                            53
Röllikablom flera sorter 49
S
Salt / havs-, bergssalt 12-13
Salviablad eko 49
Salvia glycerolextrakt 14
Salviaolja (krydd) flera sorter 37
Salviavatten 43
Sandelträolja flera sorter 37
Sandelträvatten 43
Schweden bitter 49
Senapsfröpulver / frön 49
Sensuell, presentpaket 38
Sesamolja eko 58 
Sheasmör flera sorter 60
Sheasmörsolja 58
Silkesprotein 20
Skrubbråvaror 11
Slåttergubbeblom (arnica) 49
Sockertensid / med betain 18
Sojaolja eko 58
Sojaprotein 20
Sojavax 60
Solrosolja flera sorter eko 58
Solrosvax 60
Solsken, aromablandning 39
Sommaräng, parfym 40
Sorbitol 20
Spenatpulver eko 53
Spetsgroblad 49
Spiskummin 49
Spiskumminolja 38
Spirulinapulve /tabletter eko  11, 52
Squalane 20
Startpaket 6-8
Stearinsyra 60
Stevia  20, 53
Stjärnanis hel / pulver eko 49
Stjärnanisolja 38
Stop it, aromablandning 39
Strawberry Dream parfym  40
Styvmorsviol 50
Svartkummin frö 50
Svartkumminolja eko 58
Svartpeppar / hel / pulver 49
Svartpepparolja / eko 38
Svart vinbärsolja 56
Svartvinbärspulver eko 53
Svartvinsbärsblad 50
T
Tagetesolja 38
Talk 21
Tallolja / eko 38
Tamanuolja 58
Tamarin, AHA-extrakt 20
Tangerine olja 38
Tea treeolja / eko 38
Tefilter 44
Tefröolja 58
Tigerolja aromablandning 39
Tillverkningshjälpmedel 26
Timjanolja flera sorter 38
Tistelolja flera sorter 59
Titandioxid 24
Tomatpulver o granulat eko 53
Turkisk rödolja 15
Tutti frutti, aromablandning 39
Tvålfat 5
Tvålfärglösning 6
Tvålformar 4, 6
Tvålmassa, natur, eko flera sorter 4
u
Ullfett (lanolin) 60
V
Vallörtsrot 49
Vallörtsrot glycerolextrakt 14
Vaniljarom 41
Vaniljextrakt 41
Vaniljpulver/stänger 50
Vata, aomablandning 39
VE-fett emulgator 15
Vegetal, emulgator 15
Verbena te, parfym 40
Vetegroddsolja flera sorter 59
Vetegräsjuicepulver eko 53
Vetegräspulver eko 53
Vetivergräsolja eko 38
Vintergrönsolja eko 38
Vitlökspulver bitar eko 50
Vitpeppar hel 50
Vänderot, bitar 50
Vänderotsolja 38
W
Welcome aromablandning 39
White Lotus, parfym 40
X
Xantangum flera sorter 15, 53
Y
Ylang ylangolja flera sorter 38
Z
Zinkoxid 21
å
Åkerfräken 50
Ä
Äppleblom, parfym 40
ö
Ögontröst 50
Örtsalt grovt eko 50
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Leveranstid
Normal leveranstid tills du har mottagit varorna är 
ca 3-5 dagar. Vid högsäsong kan det ta längre tid. 
Du kan välja expressorder - Dina varor skickas då 
samma eller följande dag mot en avgift av 40:- (no-
tera på ordersedeln eller säg till i kundtjänst).

Leveranssätt
Vi skickar beställning med posten som varubrev, 
postpaket eller företagspaket och med DHL ser-
vicepoint och Europremium till privatpersoner, 
skolor och företag. Du som privatperson kan även 
välja s k ”hempaket” från Posten, vilket innebär 
hemkörning mellan kl. 17-21. Säg till då du be-
ställer, en avgift på 112:- tillkommer. Vi tar ej 
ekonomiskt ansvar för ev. förseningar beroende 
på fraktföretaget. Vid ändringar av postförskotts-
försändelser, om du t ex ändrar adress eller lig-
getid på ditt postförskottspaket, debiterar vi dig 
postens avgifter. Det går bra att göra en beställ-
ning, och sedan hämta varor hos oss i vår butik 
i Gamleby, men ring och avtala tid först. Annars 
kan du handla direkt i vår butik där de flesta av 
våra varor finns! 

Förmånliga fraktvillkor
Vi debiterar en enhetlig frakt- o expeditionsav-
gift på 48:- från 150:- - 850:-. Därefter skickar vi 
fraktfritt! Detta gäller om Du bara köper varor ur 
denna katalog. OBS extremt tunga/volympaket 
kan innebära frakttillägg! Om Du handlar ur både 
storförpacksprislistan, förpackningsprislistan och 
denna katalog på samma order, betalar Du din 
egen frakt.

Betalningsvillkor
Du kan erhålla 15 dagars kredit, personnr måste 
då lämnas (min. ålder 18 år). Kreditbedömning 
görs. Observera att kredit kan nekas. Kreditlimit 
är 3000:-, överskrider Du limiten, eller om du 
inte önskar kredit, skickas varorna mot postför-
skott som kostar 53:- extra i postförskottsavgift. 
Skolor och kommuner har egna avtal. Om betal-
ningen inte är oss tillhanda 5 dagar efter förfallo-
dagen, skickar vi en påminnelse. Därefter lämnas 
det vidare till inkasso. Från förfallodagen tar vi ut 
dröjsmålsränta enligt räntelagen dvs ca 15% - tills 
det att betalningen är bokförd på något av våra 
konton. Om du begär kredit, accepterar Du dessa 
betalningsvillkor.

Restorder
Om vi vet att en vara som du beställt är slutsåld, 
men kommer hem inom rimlig tid, gör vi en re-
storder. Den restnoterade varan levereras sedan 
utan extra kostnad till dig (är du postförskottskund, till-

kommer dock postförskottsavgiften). Om vi inte får hem 
varan inom rimlig tid ber vi dig beställa den igen.

Reklamation & returrätt
Upptäcks fel på varan, om det saknas något i 
försändelsen eller om du har mottagit fel vara 
skall detta reklameras till oss senast 15 dagar 
efter det att du mot tagit ditt paket, via vår hem-
sida eller per tel. Kontakta alltid oss innan du 
returnerar något. Ange alltid ditt kund nr när 
du skickar varor i retur med postförsändelse 
(postorderkundretur eller brev). Om vi har gjort 
fel ersätter vi givetvis Dina fraktutlägg. Du har 
full returrätt inom 14 dagar (på hela, obrutna 
förpackningar) från det att du mottagit varorna. 
Du betalar själv returfrakten. För återbetalning, 
ange ditt bankgiro-, personkonto- eller bank-
kontonummer.

Skador på paket & outhämtade paket
Upptäcker du skador på paketet skall du ome-
delbart anmäla detta till postkontoret eller an-
nan transportör och göra en skadeanmälan. 
Hämta ej ut ett skadat paket! Upptäcker du inte 
skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är 
av den art att den kan hänföras till postens eller 
transportföretagets hantering, skall du kontakta 
dem och göra en skadeanmälan. Om eventu-
ell tvist med posten eller transportföretaget inte 
kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du be-
ställt och ej hämtar ut din försändelse innan det 
går i retur till oss (paket ca 2-3 veckor, brev 1-2 
veckor), så fakturerar vi dig 300:- för vårt arbete 
med hantering av varorna.

Försändelser utanför Sverige
Om inget annat är avtalat, hanteras ordrarna via 
förskottsbetalning. Vi levererar med posten till 
privatadresser samt DHL Europremium till före-
tagsadresser. Restordrar görs inte på ordrar med 
leveransadress utanför Sverige. Skulle någon 
vara vara slut, ber vi er beställa den åter. För 
sändningar inom EU gäller debitering av svensk 
moms, om du inte har företag med EU-vatnr. 
(detta måste uppges vid beställningstillfället). 
För sändningar utom EU debiteras ingen moms, 
moms och andra avgifter debiteras då i motta-
garlandet. Fraktkostnad debiteras beroende på 
paketets vikt. Betala inte förrän du fått en faktu-
ra från oss. Information om våra bankuppgifter 
finns på fakturan.

P.S. Du som handlar ur denna katalog får vår 
nya katalog utskickad till Dig automatiskt.

OBS!	Nu	kan	Du	beställa	från	150:-	till	en-
hetsfrakt	enbart	48:-	och	om	Du	beställer	
för	 över	 850:-	 blir	 det	 fraktfritt!	 Se	 mer	
detaljer	under	rubriken	Förmånliga	frakt-
villkor	på	denna	sida!
För	 snabb	 avisering	 av	 ditt	 paket,	 ge	 oss	
Ditt	mobil-nummer	 så	 får	Du	SmS-avise-
ring!	Du	kan	tjäna	en	hel	dag	på	det!	Det	
fungerar	också	med	Din	emailadress!

Naturkosmetikkompaniet 
Naturkosmos AB
Ullevi Enestorp 3
594 91 Gamleby
Telefon: 0493-53 999
Fax: 0493-126 30
info@crearome.se  www.crearome.se
Bankgiro 225-6733 Org. nr: 556318-3259
EU-Vatnr: SE556318325901

Viktig information Välkommen med Din beställning!
• webshop: www.crearome.se
• e-post: order@crearome.se
• fax: 0493-126 30
• post: (adress, se nedan)
• telefon: 0493-539 99
Ange alltid artikel- och kundnummer.
Kundnumret hittar du på din katalog 
eller på en faktura.

Priserna i katalogen gäller tills ny katalog utkom-
mer, och ersätter tidigare utkommen. I priserna 
ingår moms med 25, 12 eller 6% beroende på 
typ av vara. Vi reserverar oss dock för eventuella 
prisändringar samt text och tryckfel. 

Meddelande från ekonomiavdelningen
Skicka inga kontanter till oss. Överför heller inte 
några pengar via Pg eller Bg förrän du erhållit 
faktura. Skriv inga meddelanden till oss på post 
och bankgirots inbetalningskort i samband med 
inbetalning av fakturor. Detta är inte någon bra 
informationskanal till oss. Ring, skriv eller e-pos-
ta till kundtjänst istället. 0493-53999.

På vår hemsida www.crearome.se kan Du nu även betala med kort!

V I  B R Y R  O S S  O M !
Crearomes policy är att inte sälja 

råvaror av animaliskt ursprung, där 

djur dödas eller plågas för att utvinna 

råvaran. Vi tar starkt avstånd från alla 

former av tester med försöksdjur. Vi 

har under många år följt den inter-

nationella  standarden för produkter/

råvaor som ej blivit testade på djur, och på så sätt påverkat lagstift-

ningen för testning på djur. Från 2004 får inga kosmetiska produk-

ter vara testade på djur och från 11 mars 2013 får inte råvarorna till 

kosmetiska produkter vara testade på djur (med några undantag). 

Vi tar inte heller in några råvaror som är testade på djur efter 2008.

Vår miljöpolicy är framtagen utifrån ett helhetsperspektiv på 

produkterna och deras förhållande till 

naturen och människor. Vi tror på en 

hållbar långsiktig utveckling i samhäl-

let, och tar vårt ansvar för den påverkan 

vår verksamhet kan ha på vår omvärld 

på olika sätt. I praktiken innebär detta 

bland annat att vi ingår i REPA (återvinningssystem för plastför-

packningar), SGÅ (glasåtervinning), samt att vi givetvis följer alla 

miljölagar och rekommendationer som gäller oss. Nästan alla 

råvaror vi säljer skall kommer från förnyelsebara källor. Vi arbetar 

kontinuerligt med att byta ut råvaror mot nya, som belastar miljön 

och oss människor mindre, t ex konventionellt odlade råvaror till 

ekologiskt odlade.

Vi väljer alltid våra leverantörer i första hand utifrån kvaliteten 

på deras produkt, vilket ofta innebär att 

vi köper direkt från olika lokala produ-

center över hela världen. Ofta har dessa 

mindre lokala producenter en unik 

kvalitet på sin råvara, och produktionen 

är småskalig och ofta ekologisk. Vi har t 

ex vår egen lavendelbonde i Provence 

som uteslutande odlar lavendel för oss. Vår basilikaolja kommer 

från en lokal bonde i Nepal, och vår eukalyptus hämtar vi givetvis 

från Australien. Samtliga råvaror kvalitetskontrolleras hos oss inn-

an de säljs vidare till Dig som är kund.

öppettider:	måndag	-	torsdag	8.30-18:00.	Fredag	8.30-16.30
v	28-31	öppet	till	16:30

	Vi har stängt för utskick av paket den 24, 25, 31 dec. o 1 jan. Den 28-30 dec. 2015 har 
vi öppet med begränsat personalantal och skickar ut paket! Den 4-5 jan. 2016 skickar vi 

inga paket på grund av inventering! Kundservice har öppet som vanligt! 
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Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen 
på baksidan (ej adressidan).

AVS: Naturkosmetikkompaniet,
Ullevi Enestorp 3, 594 91 Gamleby


