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Gammeldags karameller från Lendelundens Roots of Love och sommarprodukter.
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13712-1
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13722-1
13724-1

Örtkarameller Apelsin/Citron klyftor 130 g
Gammeldags karameller Fläderblom kuddar 130 g
Gammeldags karameller Gräddkola kuddar 130 g
Gammeldags karameller Viol kuddar 130 g
Örtkarameller Äppelkaka med vaniljsås 130 g
Örtkarameller Honungsbin 130 g
Örtkarameller Honungsbin 130 g
Örtkarameller Kanelhjärta 130 g
Örtkarameller Hjärta 130 g
Örtkarameller Julstämning 130 g
Örtkarameller Karamellfröjd 130 g
Örtkarameller Lakritssymfoni 130 g
Örtkarameller Hjortronkuddar 130 g

34 kr ny
34 kr ny
34 kr ny
34 kr ny
34 kr
34 kr
34 kr
34 kr
34 kr
34 kr
34 kr
34 kr ny
34 kr ny

1303-1
1303-2
1024-1
1107-1
1107-2
1021-1
1021-2
2819-1

Stop it - eterisk oljeblandning 10 ml A/F 3
Stop it - eterisk oljeblandning 30 ml A/F 3
Citron eukalyptus eterisk olja 10 ml A/F 3
Tea tree eterisk olja eko 10 ml A/F 3
Tea tree eterisk olja eko 30 ml A/F 3
Citrongräs eterisk olja eko 10 ml A/F 3
Citrongräs eterisk olja eko 30 ml A/F 3
Gurkvatten hydrolat, uppfriskande
100 ml A/F 3
83 kr
Gurkvatten hydrolat uppfriskande
250 ml A/F 3
142 kr
Vattenmelonvatten hydrolat fräscht
100 ml A/F 3
91 kr
Vattenmelonvatten hydrolat fräscht
250 ml A/F 3
160 kr

54 kr
129 kr
46 kr
62 kr
142 kr
52 kr
125 kr

2819-2
2821-1
2821-2

Skapa dina egna produkter
för din sommarhy!
EXFOILERING/PEELING

Exfoliering eller peeling där vi gör oss av med gamla hudceller så att
ny, fräsch hud får titta fram. Exfoliering hjälper mot t ex pigmentförändringar och mot dynamiska rynkor. Din hud blir silkessmjuk
och strålande. Huden i ansiktet är ömtålig och det är inte alla som
tål en mekanisk exfoliering väl (till exempel en sådan med skrubbkorn som vi använder till kroppen), och ett alternativ är en kemisk
exfoliering.

DIY

DIY

KURER MED GLYCEROLEXTRAKT

Glycerolextrakt är lite av en doldis i hudvårdsvärlden - många konventionella hudvårdsprodukter innehåller glycerol i varierande mängd,
men det många inte vet är hur enkelt det är att
själv använda och skapa egna produkter och kurer med glycerolextrakt som bas.
För våra extrakt är inte bara glycerol - de innehåller växternas magi också!
Låt oss först behandla glycerol som ämne. Glycerol är en mjukgörande konsistentsgivare som är
fantastisk på att kapsla in fukt. När du använder
glycerol på huden så kan fukten i produkten och
även i luften tränga in och ge fukt åt din hud. Den
håller huden smidig och är dessutom bakteriehämmande - perfekt för aknehud med andra ord.
Glycerol i sig är en intressant ingrediens i hudvård
- men det blir verkligt spännande när man tittar
närmare på våra glycerolextrakt! De är nämligen
en kraftfull syntes av kemi och växtmagi! Du kan
t ex använda vårt glycerolextrakt med kamomill
direkt på huden - det blir en lindrande kur för irriterad, torr eller reaktiv hud. Den är mild nog att
använda även på den känsligaste huden. Och den
är effektiv mot akne. Smörj in ansikte, hals och
bröst med ett generöst lager och låt verka 20-30
minuter. Torka eller tvätta av överskottet och följ
upp med fukt - vi rekommenderar en blandning
av squalane och tefröolja (50%+50%).

Vi använder oss av Tamarin AHA som är en alfahydroxisyra, och kombinerar den med vårdande
aloe vera. Tamarin AHA tränger igenom hudens
yttre lager och hjälper den att bli av med de döda
hudceller som vi vill bli av med. Den tränger varsamt ner i porerna och rengör, men det är samtidigt en mild peeling. Du behöver följande:
1 msk Aloe vera 1:10 extrakt Crearome eller Aloe
vera Gel aktiv.
3 droppar Tamarin AHA Crearome
Blanda ut AHA-syran i aloe veran och smörj in
hela ansiktet utom området runt ögonen. Låt verka i 15-20 minuter och tvätta därefter av ansiktet.
Spraya med vårt hamamelisshydrolat, som gör att
hudens nu rengjorda porer drar ihop sig. Utsätt
inte huden för sol efter exfolieringen.
Missa inte våra andra spännande recept! Vi har
allt från kropps-, ansikts- och hudvård till mat,
desserter, smink, praktiskt enkla DIY tips och vår
eterisk oljekalender där du får lära dig känna alla
våra eteriska oljor och dess användningsområden!
Hitta fler recept i Receptbloggen - Eterisk oljekalender och Vårrecept på vår hemsida.
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