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1950 Apelsinolja eko 10ml 44 kr
30ml 95 kr
 

1951 Basilikaolja söt eko 5ml 44 kr
10ml 68 kr
 

1952 Bergamottolja eko 5ml 52 kr
10ml 90 kr
 

1953 Citronolja eko 10ml 60 kr
30ml 142 kr
 

1954 Eukalyptusolja eko 10 ml 52 kr
 

1955 Grapeolja eko 5 ml 42 10ml 72 kr
 

1956 Grönmyntaolja eko
10 ml 27 / 54
 

1957 Limeolja eko 5ml 48 kr 10ml 82 kr
 

1958 Mandarinolja eko 5 ml 47 kr
10 ml 78 kr
                                             

1959 Pepparmyntaolja eko 10 ml 60
30 ml 142

1960 Lavendelolja eko 10 ml 43 / 86



Från naturen till dig
  sedan 1986

Många läckra nyheter! Större förpack-
ningar än 10 ml - be vår kundservice om 
pris eller kiak på vår hemsida!

Dill 
Kan användas i livsmedel. En typisk dilldo� .
10 ml 1029-2      54,00                                                                                                                                            
                                          

Sugandha kokila 
En kra� full eterisk olja, kryddrik med kamfer samt eu-
kalyptusnoter. En läcker hjärtnot som utvinns genom 
destillering av de färska, svarta bären från ett upp till 
15meter högt, viltväxande träd som hittas i älvdalgångar 
vid 1000 till 2500 meters höjd. Bären kallas också ka-
nelbär!
Denna eteriska olja har ett brett användningsområde 
och passar � nt i massage- och hudoljor vid träningsvärk 
och annan muskelvärk. Den är också värd att prova vid 
värk orsakad av reumatism/artrit. Används också vid 
stressymptom i varma bad, aromalampa och liknande. 
kan även ge den e� ekten vid massage. Vi tar in denna 
olja direkt från en lokal producent i Nepal utan mellan-
händer. Vill du använda oljan i badet, blanda 25 dr med 
Crearomes turkiska rödolja 100 ml, som hjälper den ete-
riska oljan att blanda sig helt med badvattnet.
10 ml 1133-1               54,00                                                                                                                                    

Lantana eko 
En exotisk eteriska olja, en kra� fullt do� ande olja med 
många nyanser av frukt, bark och kryddor. Det är en 
hjärtnot. Lantanaoljan utvinns genom destillering av de 
året-runt-gröna bladen från Lantanaträdet som växer i 
Afrika, Indien och Australien.
Detta är en intressant olja - både do� mässigt då den ihop 
med andra eteriska oljor kan användas för do� sättning 
av hud- och hårvårdsprodukter. Den blandar sig � nt 
med bergamottolja, rosmarinolja, muskatellsalvia, jas-
min m � . Den kan även användas för att behandla huden 
vid infektioner samt vid olika typer av muskelvärk.
5 ml 1135-1         56,00                                                                                               
10 ml 1135-2         101,00                                                                                         

Humle 
5 ml      1137-6         175,00                                                                                      
10 ml   1137-1          336,00                                                                           

Cypress eko 
Torr och grön barrdo� . Mentalt stärkande do� . Balan-
serar söta do� blandningar. Passar fet och oren hud. An-
vänds även till benprodukter för vackrare ben.
10 ml 1139-1           64,00                                                                                                              

Kryddnejlika eko 
Kryddig, pikant och varm do� . Aktiverande. Bra i mus-
kelmassage. Hud- och slemhinneirriterande vid över-
drivna doser. Kan användas i livsmedel.
5 ml      1143-1            49,00                                                                                           
10 ml      1143-2                       84,00                                                                   

Spiklavendel eko 
Det � nns 3 oilka typer av lavendel som innehåller eterisk 
olja. Lavendel (lavendula angustifolia) genuint naturlig 
och växer fortfarande vild Spiklavendel (Lavandula 
Latifolia) genuint naturlig och växer fortfarande vild 
Lavandin (Lavandula x interemedia) som är en hybrid 
mellan lavendel och spiklavendel (enbart odlad). Det 
� nns enbart en typ av spiklavendel (små varianter kan 
förkomma beroende på klimat och jordmån) Den eteris-
ka olja från Spiklavendel kännetecknas av ett högt inne-
håll av kamfor (ej kamferolja) och cineol (som bl a � nns 
i eukalyptusolja). Den innehåller inte linalylacetat (som 
lavendelolja). Spiklavendel har inte lavendeloljans lug-
nande e� ekt. Den är mer stimulerande, smärtlindrande 
och cirkulationsbefrämjande. Bra att använda i liniment 
för muskelvärk mm. Vi rekommenderar att du sätter dig 
in i de eteriska oljor användsområde och doserinagr för 
säker användning. Do� not: Hjärtnot
5 ml         1148-1         55,00                                                                                               
10 ml       1148-2                        96,00
                                                             

Saro eko
Påminner om kajaput och eukalyptus men har mer trä-
do�  i sig som bas. Detta är en � n hjärtnot. Saro utvinns 
genom destillering av blad från Saraoträdet.
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Denna olja används i muskelmassage ihop med mer 
värmande oljor som ingefära och svartpeppar. Är ock-
så antiseptisk och � n i renande produkter samt i fotbad. 
kan även användas med 1 droppe i inhalator, aromalam-
pa eller 2-4 droppar i defuser under vinterhalvåret. En 
� n blandning är lika delar av kajaput-, ravensara- och 
eukalyptusolja. Denna blandning kan också användas i 
en bröstsalva.
5 ml      1155-1                 42,00                                                                                     
10 ml   1155-2                 68,00                                                                                                                         

Kajaput eko 
En rund eukalyptusdo� . Bra olja vid muskelmassage. 
Lu� renande.
10 ml 1141-1                 58,00                                                                                                                         

Pepparmynta eukalyptus 
10 ml 1165-1                48,00                                                                                                                           

Cypress blue Australien 
5 ml 1162-1                 96,00                                                                                                              
10 ml 1162-2                 180,00                                                                                                                             

Styrax 
En � n basnot som hjälper att hålla på do� en i parfym- 
och aromablandningar som do� bärare mm.
5 ml       1175-1                 48,00
10 ml     1175-2                 82,00
                                                                                                                                                      
Enbär Nepal 
En kra� full enbärsolja med söt, frisk, balsamisk do�  
med tydliga tränoter. Utvinns genom destillation av 
blad, grenar och bär. Enbärsbuskarna växer vilt överallt 
i Nepal från 3300 meters höjd till 4500 meters höjd över 
havet. Den eteriska oljan används i pharmaceutiska pro-
dukter och för do� sättning av hudvårdsprodukter som 
tvål, parfym, desinfektionsprodukter, då den har anti-
septiska kvaliteter.
10 ml 1157-1                 68,00                                                                                               

Kanelblad Nepal 
En kra� fullt do� ande kanelbladsolja med mindre 
mängd eugenol än ”vanlig” kanelblad. Har en varm, 
kryddig kamferdo� . Utvinns genom destillation av gre-
nar och löv som innehåller 2 % eterisk olja.
Kanelträd växer överallt i Nepal vid 450-220 meters 
höjd. Oljan används i parfymer och do� blandningar för 
kosmetik. Den används också inom aromaterapi och har 
antiseptiska egenskaper och verkar avslappnande och 
sammandragande. Crearomes kanelbladsolja köps in di-
rekt från producenten i Nepal utan mellanhänder.
10 ml 1160-1                 68,00                                                                                     

Manuka 
Varm örtig o lite pepprig do� . Används i förkyl-
ningstider. Används i liniment och muskelmas-
sageoljor.
5 ml   1164-1                 96,00
10 ml 1164-2                180,00

Blodapelsin eko
Do� en är � yktig, söt, varm, klar och frisk! Do� en står 
verkligen för SOL, ljus och värme och är ett självklart val 
i aromalampan under det mörka vinterhalvåret.
Do� en har en lugnande inverkan samtidig som den ver-
kar upply� ande, ger sol och glädje till sinnet och kan 
vara ett stöd vid nedstämdhet, stress och oro.
Oljan kan användas i hud/massage/badolja och tillsätts 
främst för sin positiva e� ekt på sinnet. Den kan också 
vara en hjälp vid tillfällig svullnad i benen och vid cellu-
liter samt vid fet hy.
10 ml 1176-1                   50,00
                                                                                                                                      



Argan extra  filtrerad eko
30 ml 3088-1 109,00   100 ml 3088-2 250,00 3088-3 500 ml 795,00

Karanjaolja kallpressad eko
Karanjaoljan är en halvfet olja som även kallas pongamiaolja och den
har många  na egenskaper för sund hudvård. Den används inom den
ayurvediska läran på grund av sina många egenskaper och bör provas
vid hudbesvär och kan också fungera insektsavvisande. Karanjaoljan
används o a i solskyddsprodukter. Den kan bli grumlig vid lägre tempera-
turer vilket är helt normalt. Det beror på den rikliga mängden av
mättade fettsyror.
30 ml 3089-1 85,00 100 ml 3089-2 206,00    3089-3 250 ml 440,00
3089-4 500 ml 626,00   3089-5 1 liter 918,00

Nyponrosfröolja CO2 eko
Framtagen genom CO2 extraktion istället för kallpressning. En naturlig-
gas (koldioxid som  nns i lu en) komprimeras och blir  ytande
och med den extraheras oljan ut ur nyponfröna. E er extraktionen
avlägsnas koldioxiden från oljan.
Naturligt innehåll av retinsyra (A-vitaminsyra 125mcg/100 g)
Rik på karotin (betakaroten) och  eromättade fettsyror som linol-
(omega 6) och linolensyra (omega 3). (Innehåller mer karotin än
vanlig kallpressad nyponfröolja). Tillsatt naturlig E-vitamin för bättre
hållbarhet.
Som kosttillskott: Dosering 10 dr (1,5 ml) x 2 per dag.
Utvärtes: Nyponrosfröoljan är en mycket exklusiv, torr och aktiv olja
rik på  eromättade fettsyror och används o a som anti-agening olja på
grund av sina regenererande egenskaper.
Välgörande för torr och ömtålig hud och absorberas lätt av huden.
Blandas med 5-10 % i tex tistelolja eller sheasmörsolja.
OBS: Ger genom sitt höga innehåll av karotin mycket färg till huden.
Akta kläderna och andra textilier!
30 ml 3085-1 128,00 100 ml 3085-2 334,00
500 ml -3 981,00 1 liter -4 1478  
  

Chiaolja kallpressad eko
Chiaoljan kommer från chiafrön och är en  n olja som absorberas lätt av 
huden. Passar för både normal och fet hy/blandhy. Den förebygger torr 
hud, håller på fukt, ger lyster och är  n i olika produkter samt till anti age-
ning hudvård på grund av bl a sitt höga innehåll av antioxidanter. Dosera 
ca 1-5 %. Oljan är också rik på omega 3 och andra värdefulla ämnen och 
fungerar därför också  bra som kosttillskott. Oljan ska ej hettas upp men 
är fin på sallad, i dressingar osv.
30 ml 3087-1 76,00 100 ml 3087-2 189,00   
3087-3 500 ml 561,00  1 liter 3087-4 823,00

Sacha inchi kallpressad eko
Genom sitt höga innehåll av omega 3 och mindre mängd omega 6 är den 
näringsmässigt en bra olja som ger kroppen de essentiella fettsyror som 
är viktiga komponenter i vårt cellmembran. Den bör inte kokas eller ste-
kas, men kan ätas som ett tillskott eller användas i smothies, sallad, raw 
food. Häll den över all sorts mat!
Genom sitt innehåll av antioxidanten E-vitamin blir oljan så stabil att 
den kan användas i hud/ansiktprodukter och ger därmed en möjlighet att 
tillföra huden omega 3 som inte är härsken ,och som ger snabb näring, 
liv och lyster åt huden. Kan användas som den är som en antiage olja 
för normal/fet hud och ihop med fetare oljor för torr hud och torrt hår! 
VEGAN. GMO fri, Glutenfri, RAW food.
30 ml 3095-1 64,00 100 ml 3095-2 150,00
500 ml 3095-3 495,00  1 liter 3095-4 763,00

Jordmandel (Tigernut) kallpressad eko
Jordmandel, även kallad tigernut, tillhör halvgräsarten och  finns i Med-
elhavsområdet och sydvästra Asien. Den odlas även i Spanien och USA. 
Den passar alla hudtyper och är naturligt rik på E-vitamin. Den ger hu-
den ökad spänst och lyster och rekommenderas som en olja att använda 
under graviditet och e er förlossning. Används också med fördel som 
massageolja och hudolja efter dusch/bad då den gör huden mjuk och len.
100 ml 3096-1 112,00 500 ml 3096-2 336,00  1 liter 3096-3 519,00

Maquibär kallpressad
Från det södra Chiles bergsrika delar (Patagonien) kommer maquioljan! 
Den utvinns genom kallpressning av frön från Maquibär från Maquiträ-
det, som har använts som traditionellt medel av ursprungsbefolkningen 
i Patagonien. Oljan är mörkgrön och har en mild naturlig doft. Som alla 
oljor är den sammansatt av olika fettsyror varav 2 fettsyror domin rar. Ol-
jesyra (omega 9) med ca 40% och linolsyra med ca 47 %. Den innehåller
också växtsteroler som lindrar hud irritationer, och naturlig ej tillsatt
E-vitamin som är en stark antioxidant som båda skyddar oljan i  askan
och hudens fett mot härskning när den kommer i kontakt med huden! 

Nya vegetabiliska oljor Detta ger en stabil halvfet olja som båda tas upp av huden och ger 
näring,men som också stannar kvar i hudens yttre lager och ger en 
mjuk och skön hud. Oljan skyddar huden och passar sliten och  fjällig
hud samt lugnar ner irritationeroch eventuella hudallergier. Den mot-
verkar bristningar och hudsprickor och kan även användas dagligen
som ansiktsolja för torr/normal hud, och som rengöringsolja.
Maquibäroljan kan också användas vid tillverkning av egna ansikts-
produkter som t ex ansiktsolja, krämer, serum, läppcerat m.m. Den-
passar  tunt i hårinpackningar (eller som den är) vid torrt hår. App-
licera oljan i hela håret och låt gärna verka minst 10 min eller längre. 
Tvätta ur och skölj.
30 ml 3086-1 142,00 100 ml 3086-2 371,00  
500 ml 3086-3 876 1 liter 3086-4 1320

3098 MCT olja baserad på kokosolja 
(Medium Chain Triglycerider) det vill säga mättade kortkedjade fett-
syror med 8 och 10 kolatomer. I denna MCT oljan kommer fettsyror-
na från kokosolja - (Cocos Nuciferta L). Genom fysikaliska metoder 
separeras de mättade fettsyror med 12-18 kolatomer bort och likaså de 
fleromättade & enkelomättade fettsyror.
Skillnaden mellan kokosolja och MCT olja ser ut så här:
C 8-0 Kaprylsyra (caprylic acid) 8 % - 57 %
C10-0 kaprinsyra (capric acid) 6% - 42,7 %
C12-0 Laurinsyra 48% - 0,2 %
C14-0 myristinsyra 18%
C 16-0 palmitinsyra 9%
C 18-0 stearinsyra 3%
C18-1 oljasyra 9%
C18-2 linolsyra 2%
Dessa fettsyror med korta kolatom-kedjor har olika fördelar 
gentemot längre fettsyror. De absorberas av kroppen utan behov av 
galla och går direkt från tarmen till blodet som är på väg till levern. 
I levern omvandlas fettsyrorna till energi i form av ketoner vilket 
kroppen/hjärnan lätt använder som energi. MCT olja är alltså ett 
enkelt och snabb sätt att få energi utan att äta socker eller kolhy-
drat-rik mat . MCT oljan kan användas vid behov av viktminskning, 
vid träning då den ger snabb energi och ökad fettförbränning. MCT 
oljan används i matlagning och ersätter andra oljor/fett.
Kaprylsyra och kaprinsyra är ovanliga och finns i stort sett enbart i 
kokosolja. Som andra mättade fettsyror är de stabila för härskning - 
men ju längre mättad kolatomkedje desto bättre hållbarhet!
Näringsvärde 100 gram
Energi 3700KJ/900 kcal
Fett 100 gr
Vår av mättade fettsyror 100 gram
Kolhydrater 0 gram
Protein 0 gram

Vegan - GMO fri - glutenfri - laktosfri.
MCT olja kan också användas som massageolja/hudolja och är till 
skillnad från kokosolja flytande och inte ett fast fett som kokosolja. 
Den ger glid, mjukgör och skyddar huden och känns inte kladdig 
då den snabbare går in i huden. Kan också användas i DYI-
produkter som ansiktsolja, läppcerat, salvor och cremer.
100 ml 3089-1 77,00 500 ml 3089-2 200,00    3089-3 1 liter 307,00
3089-4 5 liter 1159,00  

Så här framställs vegetabiliska oljor
Det förekommer olika begrepp om vegetabiliska oljor och fetter 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. 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/nötterna. Oljan utvinns sedan genom: • Kallpressning (temp. 30-70°C - det 
utvecklas alltid värme vid pressningen) • Pressning (temp. 80-100°C - frömassan värms upp före press-
ning, mera olja kan då
pressas ut). • Extraktion (kallframställning) där man använder lösningsmedel 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 fl era steg. För de kallpressade oljorna är detta det sista som sker. De flesta oljor 
som används i mat- och kosmetikaindustrin går dock igenom ännu fler reningsprocesser:
• Avlecitering - lecitin, proteiner och metaller tas bort genom att man tillsätter fosforoch 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 fi ltreras efteråt. Ger en neutral, ljus olja.
• Ångdestillering (deodorisering) - fria fettsyror, smak- och luktämnen samt extraktionsmedel tas bort 
genom ångkokning 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 mättade (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 fettsy-
ror stelnar vid olika temperaturer, och kan då lätt tas bort.
• Vinterisering - En process för att få bort vaxliknande substanser som gör att oljan blir grumlig. Oljan 
kyls till ca 1°C, dessa ämnen kristalliseras då och kan bli borttagna.
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Ansiktsvård Logona

 
Facial Care

33009  Rengörande mask för akne hud mynta willowbark 15 ml        39,00
33013  Återfuktande ansiktsmask ros och alger 15 ml        39,00
33020  Matterande lava mask blandhud trollhassel bambu 15 ml       39,00
33100  Mild ögonmakeup remover aloe vera mandelolja 100 ml      125,00
33101  3 i 1 Ansiktsrengöring ros aloe vera 100 ml        125,00
33102  Vitaliserande rengörings gel ros aloe vera 100 ml       125,00
33103  Rengöringsmjölk ros och alger 125 ml        174,00
33104  Rengöringsskum för akne hud mynta willowbark 100 ml       159,00
33105  Djuprengörande ansiktsvatten grönt te och ros 125 ml       125,00
33106  Uppfriskande ansiktsvatten ros fuktgivande komplex 125 ml      174,00
33107  Ansiktsvatten för akne hud mynta och willowbark 125 ml       159,00
33108  Djuprengörande peeling gel mynta willowbark jojobakorn 100 ml      159,00
33110  Dagkräm torr och normal hy ros och alger 30 ml       174,00
33111  Nattkräm torr och normal hud ros och alger  30 ml       198,00
33112  Ögonkräm torr och normal hud ros och alger 15 ml       228,00
33114  Återfuktande serum torr o normal hy ros fuktgivande komplex 30 ml     228,00
33116  Dag o natt fluid för akne hud mynta willowbark 30 ml       174,00
33117  Punktbehandling akne hud mynta willowbark  6 ml      106,00
33118  Dag fluid med matt finish trollhassel bambu 30 ml       194,00
33119  Porsammandragande natt fluid trollhassel bambu  30 ml      213,00
33121  Skyddande dagkräm, känslig hud echinacea tigergräs 30 ml     194,00
33122  Lugnande nattkräm, känslig hud echinacea tigergräs 30 ml     213,00
33123  Vitaminkräm morot hudoptimerande ger lyster och liv 30 ml      228,00
33124  Vitaminkräm avokado cellregenererande vitamin C&E + omega  30 ml     228,00
33125  Anti-fatigue ansiktsfluid alger koffein C-vitamin 30 ml       228,00
33115  Återfuktande läppbalsam hyaluronsyra vegan 4,5 gr       49,00
33127  Läppbalsam med ringblomma 4,5 gr       49,00

Age Protection - ansiktsvård Anti age

32186  Hydro-lipid balance med havtornsolja - 2-fas - Age Protection 30 ml    365,00
32187  Lifting serum direktverkande effekt med havtorn och hyaluronsyra - Age Protection 30 ml  391,00
32189  Antirynk fluid dag och natt, varaktig åtefuktning, minskar fina linjer - Age Protection 30 ml  365,00
32190  Ögoncreme Intensiv näring, minskar fina linjer. Även för läppkonturerna - Age Protection 15 ml   279,00
32191  Fuktmask med havtornsbärextrakt och hyaluronsyra. Minskar fina linjer och   254,00
 tillför extra intensiv näring för mogen hud. - Age Protection 8 x 7,5ml   
32193  Dagcreme havtornsbärextrakt och hyaluronsyra minskar fina linjer - Age P 30 ml   323,00
32194  Rengöringsmousse med små doser av örtbaserade rengörande ämnen som gör att huden  163,00
 får ett jämnt och något matt utseende. Rengör ända ner i porerna.- Age Protection 70 ml    
32195  Ansiktsvatten med extrakt från havtornsbär, kamomill, trollhassel, aloe vera och koffein  241,00
 skyddar huden från uttorkning och återställer den naturliga lipidbalansen- Age Protection 150 ml   
32196  Nattcreme stimulerar cellförnyelsen och minskar fina linjer - Age Protection 30 ml   348,00

100 % naturlig kosmetik 
för en naturligt vacker och frisk hud - 
Växtbaserade kosmetiska ingredienser och utsökta vegetabiliska oljor 

ger en mild men ändå effektiv stimulering av hudens självkorrigerings-

förmåga då de aktivt stödjer den naturliga biologiska rytmen. Under 

dagen kan de till exempel ge fukt och skydd mot negativ miljöpå-

verkan. På natten stimulerar de hudens egna regenerativa funktioner.

 



Naturliga Hårfärg PULVERFÄRG
01102  Örthårfärg Henna naturligt röd 100 g     146,00
01103  Örthårfärg Flamröd 100 g      146,00
01104  Örthårfärg Mahogny 100 g     146,00
01105  Örthårfärg Nötbrun 100 g       146,00
01106  Örthårfärg Kastanjebrun 100 g      146,00
01107  Örthårfärg Naturbrun 100 g      146,00
01108  Örthårfärg Brun umbra 100 g      146,00
01100  Örthårfärg Gyllenblond 100 g      146,00
01101  Örthårfärg Sahara blond 100 g      146,00
01111  Örthårfärg Black intense 100 g      146,00
01112  Örthårfärg Chocolate 100 g      146,00
01113  Örthårfärg Café 100 g       146,00

FÄRDIG HåRFÄRG Color Creme i tub
01116  Color creme Kopparblond 150 ml     254,00
01117  Color creme Indian summer 150 ml    254,00
01118  Color creme Tizian 150 ml     254,00
01120  Color creme Teak 150 ml      254,00
01122  Color creme Nougatbrun 150 ml     254,00
00156  Color plus Förbehandling 150 ml      146,00
00157  Color conditioner Efterbehandling 150 ml    146,00
00318  Örthårfärgningsborste         32,00

Hårvård - Schampo - Balsam
00179  Hårbalsam Veteprotein 200 ml      131,00
00092  Kokosolja 45 ml          95,00
30473  Schampo Sensitive eko acacia 250 ml    129,00
30474  Schampo Creme Bamboo 250 ml     129,00
30475  Schampo Balance Lemon Balm 250 ml    129,00
30476  Schampo Volume Honey Beer 250 ml    129,00
30477  Schampo Repair Ginkgo 250 ml     129,00
30478  Schampo Treatment Juniper 250 ml    129,00
30479  Schampo Daily Care Nässlor 250 ml    129,00
30480  Schampo Daily Care Nässlor 500 ml     169,00
32163  Schampo färgvård blond 250 ml     129,00
32164  Schampo färgvård rödbrun 250 ml     129,00
32165  Schampo färgvård brunsvart 250 ml    129,00
33200  Volym mousse - öl och honung 150 ml    159,00
33201  Hårbalsam veteprotein 200 ml     131,00
33202  Hårkur Jojoba 150 ml      159,00
33203  Schampo Honey volume beer 75ml       30,00
33206  Schampo Daily care nässlor 75 ml       30,00
33209  Schampo Aloevera, återfuktande 75 ml       30,00
33212  Schampo Arganolja, glans 75 ml        30,00
33215  Schampo Struktur ringblomma 250 ml    122,00
33216  Shampoo Bio AloeVera Moist 250 ml       133,00
33218  Shampoo Bio Argan Oil Shine 250 ml    133,00
33220  Schampo Bio Caffeine Age Energy 250 ml    133,00

Art nr  Produkt         pris  

Örthårfärger - Hårvård - Logona
100 % naturliga växtbaserade hårfärger!
Hårfärger i harmoni med naturen! Det finns inga kemiska substanser i Logonas hårfärger. Man använ-
der sig istället av valnötter, hibiskus, gurkmeja, kaffe, henna, nypon, rabarber, rödbeta, mm. Färgerna är 
både BDIH-märkta och NaTrue märkta!
Naturliga ingredienser - De använda färgämnena innehåller certifierat ekologiskt odlade henna, Cassia, 
valnöt, havtorn, indigo, hibiskus, rabarber, rhatany, kaffe, gurkmeja och rödbetor. Logona maler dessa 
ingredienser till en mycket fin konsistens och blandar sedan i veteprotein och jojobaolja för extra hår-
vårdande effekt. Ämnen från alger tillsätts för att förbättra strukturen på färgblandningen, och även lite 
eteriska oljor för att förhöja doften.

www.naturkosmos.se
order@naturkosmos.se

0493-53999



CX001   Chakra - Ajna                                                                                               59,00
CX002   Chakra - Anhata                                                                                         59,00
CX003   Chakra - Manipura                                                                                  59,00
CX004   Chakra - Muladhara                                                                                  59,00
CX005   Chakra - Sahasrara                                                                                     59,00
CX006   Chakra - Swadhistana                                                                           59,00
CX007   Chakra - Vishuddha                                                               59,00
 
FE004   Faries - Fairy of Awareness                                                       59,00
FE005   Faries - Fairy of Creativity                                                        59,00
FE006   Faries - Fairy of Happiness                                                         59,00
FE007   Faries - Fairy of Hope                                                                59,00
FE008   Faries - Fairy of Light                                                              59,00
FE009   Faries - Fairy of Truth                                                              59,00
FE010   Faries - Guardian Fairy                                                          59,00

AI001   Angel of Harmony - Chamuel - ärkeängeln av kärlek & fred       59,00
AI003   Angel of Hope - Gabriel - ärkeängeln av omvandling/födelse        59,00
AI004   Angel of Trust - Haniel                                          59,00
AI005   Angel of Universal Love- Metatron                                  59,00
AI006   Angel og Protection - Michael                                         59,00
AI007   Angel of Health - Raphael                                                    59,00
AI008   Angel of Conscience - Uriel                                                59,00
 
GL001   Golden Lotus - Ambar                                                          59,00
GL002   Golden Lotus - Cinnamon                                                      59,00
GL003   Golden Lotus - Darsan                                                              59,00
GL004   Golden Lotus - Eucalyptus                                                      59,00
GL005   Golden Lotus - Frankincense                                                  59,00
GL006   Golden Lotus - Lavender                                                          59,00
GL007   Golden Lotus - Lemongrass                                                     59,00
GL008   Golden Lotus - Natural Champ                                              59,00
GL009   Golden Lotus - Patchouli                                                           59,00
GL010   Golden Lotus - Rose                                                        59,00
GL011   Golden Lotus - Sai                                                                    59,00
GL012   Golden Lotus - Sandal                                                             59,00
GL013   Golden Lotus - Vanilla                                                              59,00
GL014   Golden Lotus - Palo Santo                                                 59,00
 
MP801   Marco Polo - Benzoin eko                                                        69,00
MP802   Marco Polo - Cinnamom eko                                               69,00
MP803   Marco Polo - Dammar eko                                                69,00
MP805   Marco Polo - Halmadhi eko                                                    69,00
MP807   Marco Polo - Olibanum India                                            69,00
MP809   Marco Polo - Olibanum Arabia                                               69,00
MP810   Marco Polo - Olibanum Etiopia                                           69,00
MP811   Marco Polo - Olibanum Migiurtino                                         69,00
MP812   Marco Polo - Red Mirrha eko                                               69,00
MP813   Marco Polo - � ree kings eko                                                  69,00
MP814   Marco Polo - Palo Santo eko                                                   69,00
MP815   Marco Polo - Black Storace eko                                                108,00
MP816   Marco Polo - MysoreSandal eko                                         215,00
 
PN001   Natural - Relaxing                                                                    84,00
PN002   Natural - Spiritual Guide                                                           84,00
PN003   Natural - Four Olibanum                                                  84,00
PN004   Natural - Heaven Tree                                                               84,00
PN005   Natural - Spirit Wood                                                                84,00
PN006   Natural - Pure Air                                                                       84,00
PN007   Natural - Sweet Black                                                               84,00
 
RI002   Reiki - Shimping Den                                                              59,00
RI003   Reiki - Sho Den                                                                       59,00
RI004   Reiki - Oku Den                                                                          59,00
RI005   Reiki - Gassho                                                                        59,00
RI006   Reiki - Reiji                                                                                59,00
RI007   Reiki - Chiryo                                                                            59,00
RI008   Reiki - Koo Myo                                                                     59,00

PO007  Rökelsehållare i trä     35,00

Rökelsespinnarna är helt handgjorda, väger 1,6 till 1,8 
gram och brinner i ca 65 till 80 minuter. Rökelsepinnar 
ger lugn och harmoni om de tllverkas fridfullt och stilla 
med naturliga ingredienser av högsta kvalitet. Laborato-
rier i Balgalore, Indien, är ansvariga för att välja det bästa 
råmaterialet och förbereda Masala-blandningen som rök-
ningspinnen skapas av. Vår Masala är gjord av honung, 
sällsynta och värdefulla träpulver, eteriska oljor, kryddor 
och exklusiva hartser för att göra en mjuk och elastisk rö-
kelse som ger en unik do�  med en fantastisk kvalitet.

Enbart naturliga ingredienser används fria från kemika-
lier, parfymer och mineraloljor. Masala-blandningen är 
beredd på samma hemliga recept som för 400 år sedan, 
som föreskrivs av den gamla vediska läran, månfaserna, 
solens och planets banor och mycket värdefulla hemliga 
traditioner. Masala är en levande blandning och måste 
därför behandlas med stor omsorg och lugn i produktio-
nen.

Dess ingredienser blandas i hemlighet vid olika tillfällen. 
Masala bearbetas och lagras i grytor och det tar ungefär 
15 dagar innan den kan rullas på pinnar med mästerlig 
skicklighet. Torkprocessen varar ungefär sju dagar medan 
pinnarna kontinuerligt vänds för att få en bra uttorkning. 
Detta är en mycket viktig fas för rökelsens och do� ernas 
hållbarhet, och varar från en vecka i varmt väder till två 
veckor när det är kallt och fuktigt. E� er torkningen läggs 
pinnarna omedelbart i försilvrade kuvert för att hållas frä-
scha.

Varje förpackning innehåller 10 stycken rökelsepinnar.

Rokelse..

- Ullevi Enestorp 3 - S 594 91 Gamleby - Telefon +46(0)493-53999 - info@naturkosmos.se - www.naturkosmos.se - Fax +46(0)493-12630 -
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The Spirit of OM - Kläder

A3693 Yoga top Paradise Rosa NY   478
A3771 Linne batik Turkosblå   478
A3772 Top långärmad Turkos Batik, kort midja  478
A3789 Linne batik Solgul   478
B8273 Linne Kiwigrön    379
B8275 Linne korallröd Hibiskus   379
B8276 Linne Aubergine    379
B8281 Linne Solgul    379
B8288 Linne Vit    379
B8289 Linne Svart NY    379
C2077 Blus mönstrad Blackberry/Cream NY  578
C2099 Blus Tamika mönstrad Pink/Orange NY 717
C2462 T-shirt Namasté    517
C2463 T-shirt Kortärmad vit Flower of Harmony 518
C2472 Top Sea Rose    517
C2473 Top Mandala Dream Papaya   517
C2476 T-Shirt New inspiration   517
C2480 Top Mandala Dream Mint   517
C2497 Top kortärmad vit Ananda Lotus  517
E2526 T-shirt Mandala Aquarell Persika NY  599
E2531 Tunika Kiwigrön Mandala   717
E2551 Top Flower of Life Vit 3/4 ärm  517
E2572 Långärmar T-shirt Motivation Jeansblå NY 599
G2987 Tunika lång ärm Auburgine  838
J4307 Cardigan Solgul    838
J4308 Cardigan Turkos    838
J4311 Cardigan Vit    838
J4388 Kofta Jaquard Abuergine/Rosenröd  878
J6982 Polotop lång ärm Rosenröd Lotus  599
J6990 Sweatshirt Namasté Jeansblå  838
J6991 Sweatshirt Namasté Rosenrosa  838
N1421 Wellnessbyxa vit    517
N1422 Wellnessbyxa Orange   517
N1423 Wellnessbyxa Silvergrå   517
N1428 Wellnessbyxa Svart   517
N1456 Wellnessbyxa Mörkblå   517
N1457 Wellnessbyxa Aubergine   517
N1520 Yogabyxor Vita    698
N1522 Yogabyxor Solgula   698
N1563 Yogabyxa Rosenröd med kjol  717
N1565 Yogabyxa med kjol vit NY   717
N1583 Yogapants Asana Aubergine  777
N1692 Jeans naturvita NY   917
N1693 Jeans silvergrå NY   917
N1781 Yoga leggings naturvit   599
Q2683 T-shirt bomull blå   418
Q2689 T-shirt bomull vit    378
Q2816 Tröja Bordeaux Herr   598
W8800 Gästhandduk vit med detaljer - 30 x 46 cm 119
W8801 Handduk vit med detaljer - 48 x 109 cm 218
W8831 Badhandduk stor vit med detaljer - 88 x 198 cm 498
W8852 Gästhandduk blå 30 x 46 cm   159
W8853 Handduk blå 48 x 109 cm   298

www.naturkosmos.se
webborder@naturkosmos.se  -  info@naturkosmos.se

Tel 0493-53999 

C2077

C2099

W8886

Z9809

B8281

Art nr       Pris W9831

W8855 Badhandduk blå 69x155 cm      458
W8856 Badhandduk stor blå 88x198 cm     578
W8857 Badmatta blå 48 x 65 cm      458
W8880 Badrock Vit/Sand    1 195
W8881 Badrock Korall    1 195
W8886 Badrock Silvergrå  NY   1 036
W8892 Gästhandduk grön 30x46 cm     159
W8893 Handduk grön 48x109 cm      298
W8895 Badhandduk grön 69 x 155 cm     458
W8896 Badhandduk stor grön 88x198 cm     578
W8897 Badmatta grön 69x91 cm      558
W8930 Gästhandduk hortensia/amethist 30x46 cm    159
W8931 Handduk hortensia/amethist 48x109 cm     298
W8932 Badhandduk hortensia/amethist 69x155 cm    458
W8933 Badhandduk stor hortensia/ametist 88x198 cm    578
W8935 Badmatta hortensia/amethist 69x91 cm    578
Z9809 Pläd ”Livets blomma” 133x198 cm beige/orange 1 155
Z9997 Yogamatta ull - OM Ornament 85x198 cm 1 316
Z9999 Yogamatta ull - Livets blomma 85x198 cm 1 316
Z9995 Yogamatta ull - Flower of OM 85x198 cm 1 316
W9831 Kudde natur/guld eko neem allergivänlig 40x60 cm      996
W9835  Kudde naturvit/mangogul  40x60 cm          916



www.naturkosmos.se
0493-53999
hanna@naturkosmos.se
Från naturen till dig

Välkommen med din order till vår kundser-
vice eller på vår hemsida! På vår hemsida 
hittar du hela vårt breda sortiment!

Rakblad dubbel platinum - från Váli (10pack) - Har ett 
extra tunt lager av platina för extra komfort och hållbar-
het. Perfekt val för den som söker ett billigt blad som 
inte är för aggressivt eller slött. Högkvalitativt rostfritt 
stål! Passar till Váli säkerhetshyvel
VA1021  49 kr  -  (köp 2 förpackn. för 88 kr)

Säkerhetshyvel från Váli - ett enda blad i perfekt vin-
kel som skär i jämn nivå med huden utan drag och 
slit. Skäggstråna får därmed en chans att växa ut nor-
malt igen efter rakningen.  
Tre-delad med totalvikt 80gr! Välbalanserad med 
exceptionellt pris kontra kvalité. Extra vikt har lagts 
på huvudet för friktionsfrihet med perfekt grepp. Är 
även en snygg prydnad i badrummskåpet! Effektiv 
emot lockig och grov hårväxt, och är dermatologiskt 
rekommenderat för dig som har problem med irrite-
rad hud efter rakning. Två stycken platina-pläterade 
rakblad från svenskt stål medföljer.

VA1011  259 kr

Váli Rakkräm - Rikt och fylligt lödder som lyfter skäggstråna samt 
återfuktar och reparerar huden. Ger perfekt glid mellan blad och 
hud. 

Tillverkad i Sverige med endast naturliga ingredienser. Innehåller 
inga  parfymämnen, parabener eller färgämnen. Bra för känslig 
hud och normal hud.
Skall användas med nedan rakborste för bästa effekt.

VA1051   99 kr  (köp 2 förpackn. för 180 kr)

Mjuk och skonsam rakborste ”milano”. Rengör skonsamt huden 
innan rakning samtidigt som den lyfter upp skäggstråna inför rak-
ningen. Motverkar rakfinnar och inåtväxande hårstrån. 
Italiensk design och kvalité med neutral lukt
Tillverkas i Italien av moderna syntetiska fibrer.
Behöver inte blötläggas, doppa den endast i vatten och skaka ut 
överflödigt vatten och du är klar.
Torkar direkt efter rakning!

VA1031    219 kr

Rakställ som passar till säkerhetshyvel och rak-
borste. 230 gram och tillverkat i rostfritt stål med 
ebenholtsimitation. Förlänger livslängden hos en 
rakborste då rakborsten kan hänga upp och ner 
och torka.

VA1041     299 kr

Svensktillverkade produkter med italiensk design 
och kvalité för rakning. 

I detta Rakpaketet ingår följande:

•	 Säkerhetsrakhyvel
•	 ”Milano” Rakborste
•	 Super platina dubbelrakblad (12st)
•	 Rakkräm känslig hud (100ml)

Take care - with love...

VA1061    649 kr
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