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

Alla salter finns 

också i 20/25 kg 

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

•	 Utvinning och produktion av salt sker antingen från havsvatten genom extraktion 
genom kokning 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. 
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 (Cypern), framställt enligt 
traditionell kunskap. Pyramidliknande salt-
kristaller med en helt autentisk smak och 
delikata att se på. Bordssalt 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 
grova 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 saltkris-
tallerna. Persian Blue-salt med sin milda 
smaksättning tar fram den bästa smaken i 
varje maträtt.
Ingredients: Bergssalt      Iran
100g 67:- 500g 176:- 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 saltkris-

tallerna. Persian Blue-salt med sin milda 
smaksättning tar fram den bästa smaken i 
varje maträtt.
Ingredients: Bergssalt
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% vegetabiliskt 
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 Aloaea – 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 mat-
lagningen.
Även ett bra salt till fotbad, kroppsbad och 
saltpeeling.
Ingredients: 99,6% havssalt, 0,4% röd lera 
(aloaea)         Molokai Island, Hawaii
100g 69:- 500g 102:- 1kg 246:-

4348 Gourmethavssalt Aloaea – 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 mat-
lagningen.
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:- 500g 102:- 1kg 246:-

4346 Gourmetsalt ”Kala Namak” –                 
Finkornigt
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, 
yoghurträtter, salladdressingar. Används 
mycket i Ayurvedisk matlagning. Rekom-
menderas ej i varm mat.
Ingredients: 95% bergssalt, 5% aska från 
Salsola Stocksii                       Pakistan
500g 74:- 1kg 110:-
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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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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 musk-

ler.    OBS: Finns också i 25 kg säck!

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

Magnesium salt -  för ömma kroppsdelar 
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 hudens 

struktur. Magnesium salt bad  är också bra vid 

överansträngda muskler som efter träning och 

hårt kroppsarbete. Kan också användas för att 

göra sk. Magnesiumolja. Ca 30 g till 100 ml 

vatten. Låt saltet lösa sig helt i vattnet. Däref-

ter spraya på kroppen/kroppsdelarna!

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

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 158:-

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

använts i bad genom tusentals år vid olika hudpro-

blem. Saltet är utvunnet genom naturlig avdunst-

ning av vattnet. Därefter är saltet soltorkat. Inga 

tillsatser eller kemikalier används under kristalli-

seringsprocessen. 

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:-

Obs!   Inga av våra 
salter innehåller klump-
förebyggande medel 
- och kan därför klumpa 
sig  - vilket enkelt kan 
krossas med fingrarna 
eller med slag 

Näss
köjare-så gör du!

Havssalt -  för peeling och sköna bad
Högkvalitativt havssalt från det naturskyd-

dade området ”Ria Formosa” beläget i Por-

tugals vackra Algarve. Saltet samlas upp för 

hand, och får sedan torka i solen. Ingen ma-

skinell produktion! Det används till kropp-

speeling och badsalt. 

Saltet är av mycket god och fin matkva-

litet, och används på de finaste restauranger 

i Europa! I gourmetbutiker hittar man sal-

tet 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:-

     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 
•	 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!
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Fleur de sel - 
“flower of the salt”


