
Gör din egen handsprit, alcogel och handspritspray. 
Så mycket vi kan fixa själva! DIY 

Vi har glycerol, oregano, tea tree, xantangum mm till din egen ALCO GEL och HANDSPRITSPRAY!  

Vi rekommenderar kamomillglycerolextrakt. Du kan köpa till valfri storlek på flaskor och valfri pump. 

Vill du göra en återfuktande ALCOGEL själv så mixar du: 

• 2 ml xantangum med 

• 30 ml vatten eller silvervatten 

• tillsätter sedan 60 ml sprit 

• 10 droppar eterisk oregano  

• 10 ml glycerine/glycerol eller glycerolextrakt kamomill för att gelen inte ska bli så uttorkande på huden. 

Du kan även använda eterisk tea tree och eterisk citrongräs. 

SPRAY: Köp en sprayflaska och blanda 

65 ml sprit med 30 ml vatten eller silvervatten 

Tillsätt 5 ml glycerol eller glycerolextrakt kamomill. 

Tillsätt 10 dr citrongräsolja och 4 dr tea tree och gärna 4 dr oreganoolja med. 

Skaka och din spray är klar att använda! 

ROOMSPRAY: 

• 60 ml Salvia hydrolat/vatten 

• 40 ml Litsea cubeba hydrolat/vatten 

• 5 dr eterisk olja Tea tree 

• 8 dr eterisk Citrongräs 

• 2 dr eterisk Oregano olja  

Blanda ingredienserna i en flaska med sprayinsats och skaka! Klar att användas som roomspray/rumspray och 

luftrenare. Du kan också rena luften med salviarökelse, salviabuketter som du också hittar på vår hemsida.  

1105  Tea tree olja eterisk 10 ml 54 kr 
1078  Oreganoolja eterisk 10 ml 74 kr 
1021  Citrongräsolja eterisk 10 ml 52 kr  
6501  Glycerol  ekologisk 100 ml 80 kr  500 ml 208 kr 1 liter 332 kr  
2113  Silvervatten 5 liter 849 kr  
4307  Xantangum klibbfri (Förtjockningsmedel för tillverkning av gel) 50 g 133 kr 
7264 Flaska 250 ml 6:50 
7255 Pump till ovanstående flaska vit 4:60 
7377 Spray ovanstående flaska vit 4:60 
5806 Kamomillglycerolextrakt 100 ml 10 kr 
13101  Teatree salva med kamomill – redo att använda till händerna (och fötterna) 60ml 89 kr 
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