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Köpvillkor

Välkommen till 

Din expert på ekologisk naturkosmetik
Välkommen till Naturkosmetikkompaniet och vår återförsäljarkatalog 
där vi har samlat alla våra varumärken i en enda STOR och härlig kata-
log - 76 sidor.
Första delen är fylld med eko/naturkosmetik från välkända märken som 
Sante, Logona, Heliotrop, Acorelle och våra helt egna märken som Len-
delundens Naturprodukter, Lendelunden Lantlif (produkter för djur), Sen-
ses by Nature med Ask & Embla och Wellnessprodukter som skrubbar, 
borstar, vetekuddar, aromlampor, aromhängen m.m.

Andra delen är vårt eget stora varumärke Crearome med rena naturpro-
dukter precis som dom är utan krusiduller och tillsatser, ren produktion 
och klar information från naturen till dig och till dina kunder.
Vi köper in från producenter i hela världen och packar allt i vår egen pro-
duktionslokal i Gamleby.
Vi är stolta över vårt stora sortiment av vegetabiliska oljor, eteriska oljor, 
basmassage oljor, örter, kryddor, good food, torkade grönsaker, salt (12 
nya saltsorter), lera m.m.

Tredje och sista delen - en julbilaga - fylld med massor av ”julklappar” till 
dina kunder. Både för ögat, huden  och munnen att njuta av!

Vår hemsida är en fortsättning av våra kataloger med ännu mera kun-
skap, information och utförlig produktinformation på en del produkter. 
Där hittar du också nyheter som vi tar in hela året, följ oss på facebook 
och anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att mejla oss din mejladress så 
missar du inget.

Efter en paus under 2015 kommer vi nu att återuppta våra butikskvällar 
under 2016. Du är alltid välkommen till vår butik/showroom i Staffans-
torp och senare på vår islandshästgård i Torna Hällestad!

 

Vem kan bli återförsäljare?
För att vara återförsäljare behöver Du ha en registrerad firma och 
F-skattebevis eller vara momsregistrerad. Produkter skall säljas i 
originalförpackning med våra varumärken.

Beställningar
Beställningar kan göras per telefon, fax, e-post, på vår hemsida eller via 
brev. Var noga med att alltid använda artikelnummer när Du beställer. Det 
är bra om Du även kan uppge kundnummer. På de flesta varor finns ett 
minimiantal som måste köpas för att få butikspris.
Betalnings- och försäljningsvillkor
Priserna är exkl. moms och frakt. Emballage är inkluderat. (Vi reserverar 
oss för prisändringar p g a valutakursändringar, kraftiga prishöjningar från 
våra leverantörer samt tryckfel).  Varorna skickas mot efterkrav om inte 
annat avtalats. Du kan ansöka om 15 dagars kredit i samband med din 
första beställning. Om betalningen inte är oss tillhanda fem dagar efter 
förfallodagen, skickar vi er en påminnelse. Om den trots det inte betalas 
skickar vi den vidare till vårt inkassoföretag. Från förfallodagen tar vi ut 
dröjsmålsränta enligt räntelagen, d v s ca 15 %, tills det betalningen är 
bokförd på något av våra konton.

Leveranstid
Ordrar packas och skickas ut varje dag. Normal leveranstid är två till fem 
dagar med DHL, postens företagspaket eller Postens varubrev, beroende 
på var i landet Du bor.  Vi kan enbart ta ansvar för att varorna skickas från 
oss på lovad tid. Vi tar inte ansvar för tranportföretagens transport- och 
utlämningstider.

Restorder
Vanligtvis har vi alla produkter på lager. Skulle ändå något vara slut rest-
noteras detta. Vi skickar sedan varan så fort vi får hem den inom 3 veckor. 
Skulle varorna komma senare än 3 veckor tar vi kontakt med Dig, innan 
vi skickar varan. Vid restorder betalar Du enbart den del fraktkostnaden 
som Du annars skulle ha betalt. Vi gör inga restorder för leveranser till 
Norge, Finland, Danmark eller om ordern är betald med kort.

Reklamationer/Returer
Upptäcks fel på varan, om det saknas något i försändelsen eller om 
Du mottagit fel vara skall detta reklameras till oss senast 10 dagar 
efter det att Du mottagit ditt paket. Paket som ej löses ut i tid och går 
i retur till oss debiteras med 240:-. Om Du skulle upptäcka att något 
är fel så skall Du fylla i vårt reklamationspapper och skicka det till oss 
så tar vi kontakt med dig. Om vi har gjort fel, och varan skall skickas i 
retur, ersätter vi givetvis dina fraktutlägg. Skicka ej varor i retur innan 
Du kontaktat oss. Skadade paket ska Du reklamera direkt till  det 
aktuella transportföretag omedelbart vid leveransen, eller dagen 
efter. Om Du inte gör det kan vi inte ersätta Dig för skadade varor i 
ett skadat paket. Reklamationer gör Du enklast på vår hemsida 
www.kosmetikkompaniet.se under kontakt.

Skador på paket 
Kontrollera noga ev. transportskador omedelbart när Du får ditt 
paket. Finner Du skada på Ditt paket skall detta med detsamma 
anmälas till transportören på en s k ”skadeanmälan”. Du bör även 
informera oss. Upptäcker Du skadan först efter det att 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 eventuell tvist med posten eller transport-
företaget inte kan lösas tar Du kontakt med oss. 

Fraktvillkor 
• Vid köp över 2000:- exkl. moms levererar vi fraktfritt!  
• Vid ordervärde mellan 1000-1999:- frakt 100:- 
• Vid ordervärde mellan 500-999:- frakt 75:- 
• Vid ordervärde mellan 100-499:- frakt 50:- 
Minimgräns  ordervärde är 100:-
För fraktvillkor då Du beställer från flera olika prislistor/kataloger, 
ta kontakt med vår kundservice. För fraktvillkor till Norge, Finland, 
Danmark, Åland och andra länder, ta kontakt med vår kund-
service telefon 046-2717900. www.kosmetikkompaniet.se

Moms tillkommer. reservation för prisändringar och tryckfel. Minimiantal A/F måste köpas för att priserna i denna katalog ska gälla. Katalogen gäller tills ny prislista utkommer!

nyponskalspulver 
TiLL Dig Och DiNa 
                   häsTaR? 

gER Du

Vi har jul-
kryddorna!

Lendelundens Lantlif
En serie som vi utvecklat för hästar och hundar och andra 
djur. Ekologiska sunda hållbara produkter för djur! 
Örter, hudvård, loppfrön mm

ReLAunch

nya tvålar

ny design 



I vår webbshop för återförsäljare hittar Du hela sortimen-
tet. Nu har vi samlat allt i EN webbshop! Du kontaktar 
vår kundservice på tel. nr. 046-2717905 så guidar vi Dig 
vidare!
 
Några fördelar med vår nya hemsida
www.kosmetikkompaniet.se:
• Öppet dygnet runt – beställ när det passar Dig. Välj om Du vill 
   betala mot faktura eller med kort
• Du får orderbekräftelse direkt på skärmen och via e-post 
    – Du kan  själv se att allt är korrekt.
• Din order hamnar direkt i vårt IT-system, vilket gör att din order 
    snabbare kan levereras ut.
• Du kan ta del av tillfälliga erbjudanden som bara presenteras på 
   vår hemsida.

Dessutom kan Du i webbshoppen på hemsidan ta fram historik 
över Dina tidigare ordrar och ta fram inventeringsunderlag på 
samtliga artiklar Du köpt in under valfri tidsperiod. 

Läs mer på www.kosmetikkompaniet.se 

Här finns också information där man kan lära sig mer om 
naturkosmetik och våra produkter, samt se var närmaste 
återförsäljare finns i återförsäljningsregistret. 

Handla via internet

Vårt återförsäljarregister 
vägleder konsumenten till Dig!

Ge oss Din e-mailadress, så får Du information 
om bra erbjudanden och nyheter, samt info

från fraktbolagen om Dina paket!

Kurser Vi har nu flyttat våra kurser 
om naturkosmetik, örter, parfym mm till Staffan-
storp och nya kurser kommer bli till hösten. 
Information kommer Du att hitta på vår hemsida 
och genom nyhetsmail! Under hösten kommer 
vi att fortsätta med våra populära butiksträffar 
med utbildning, kunskap, god mat och massor av julerbjudanden. Det blir 
även fler utbildningar i butiken i Staffanstorp både under hösten och våren.

      

• Råvaror anskaffade från växter ska i så stor utsträckning som 
möjligt komma från ekologiska odlingar. Ett flertal råvaror måste vara 
ekologiska.

• Inga djurtester vid framställning av slutprodukt. Råvaror som är nya 
(tillgängliga från: 1 januari 1998) får bara användas om de inte har blivit 
djurtestade.

• Förbjudet att använda råvaror från döda ryggradsdjur som collagen, 
animaliskt fett osv.

• Förbjudet att använda:
 - syntetiska färg- och doftämnen
 - etoxilerade råvaror (PEG-emulgatorer)
 - silikoner
 - paraffin, mineralolja, vaselin och andra produkter från 
   petroleum. 

• Konservering: För säkerhetens skull är vissa naturidentiska
konserveringsmedel tillåtna. Dessa är dehydroättiksyra, salicylsyra, 
sorbinsyra, bensylalkohol och bensoesyra. Parabener tillåts ej.

• Produkterna eller dess råvaror får ej ha utsatts för radioaktiv strålning. 

• Ett neutralt kontrollorgan kontrollerar att ovanstående regler efterlevs. 

• BDIH tar också avstånd från råvaror som har genmanipulerats. 

Läs mer på www.bdih.se

En kort sammanfattning av BDIH kriterierna 
för äkta Naturkosmetik som även innefattar 
krav på ekologiska råvaror. 

BDIH kontrollerat

INNEHÅLL 
SeNSeS By NatuRe oF SweDeN 4-10
 Tvålar, Amomalampor, Massageljus, Potopurier 
 Parfymer, Teer, Necessär, Lullaby Baby 
 TINDRA  Tvål, Lipgloss, Garden TIme, Änglakräm, Salvor 
 AYURVEDA  Badalt, Hudolja, Koppspeeling, Aroma roll-on, Te   
 ASK & EMBLA  Handtvål & Badskum, Ansikts Serum, Bastuoljor 
 & bastuhonung, Hyd & Massageoljor, Badessenser, Cleanser,
 Tvålar, Aromastenar, Mist, Hårvård
   Naturparfymer, Dofthängen, Eteriska oljor, Ren, Panter 
LeNDeLuNDeNS NatuRpRoDukteR    11-13
 Tvålar, Sheacremer 
 Oljor, Salvor, Krämer, Tvålkräm, Badskum,
 Duschtvål, Schampo och Balsam Nektar Spray 
 Teer, Presentset & Julklappstips
 Ört Karameller, Cerat, Himalayasalt, Vykort 
LeNDeLuNDeNS LaNtLiF    14-15
 Produkter för päls, hårrem, man, svans, tassar, 
 läderutrustning, oljor, örter och tillskott
weLLNeS kRopp & käNSLa  16-17 och 21 
 Aromalampor 
 Borstar, Massage, Hårband, Skrubbar 
	 Vetvärmekuddar,	Fotfilar	
FitNe-CottoN  18
 Nässköljare, nässpray med mera. 
CottoN BoMuLLSpRoDukteR  18 
Bomullsronder, -ovaler, -tops och -tussar 
FiBRo 19
 Fibrogel, Fibroolja, vetekudde 
pRoSaN    19
 Prosan Propolis 
NatuRLeRa  20
 Lermasker, Pulverlera 
SaNte     22-26
 Schampo, Hårvård, Örthårfärg, Lotioner, XL Familly 
 Make up och Makeupställ och Make up displayer  
 Homme, Homme Deux, Deo Kristall, Tandkräm  
LogoNa    27-32
 Daily Care, Cerat, Tandkräm, Free, Natural Nails 
   Facial Care, Age Protection
 Make Up ställ, Make Up, Mann, Kids, Babyvård   
 Tvättlera, Hårvård, Color Cream, Örthårfärg, Schampo  
FÖRSäLJNiNgSMateRiaL  41
HeLiotRop   33
 Active, Multiactive 
 Balance, Hair Care, Bodyline, Försäljningsmaterial 
Rea  41
tHe SpiRit oF oM Ekologiska kläder 36-39
ioNoSiL Kollodialt silver, msm, glukosaminsulfat 40
aCoReLLe Hårborttagning, bodymist, Eau de parfyme 34,35

Vill Du slippa tänka så mycket och enkelt beställa våra julprodukter i god tid 
hänvisar vi till våra två nya julpaket för butiker! Ett med ätbart julmys och ett 
med andra läckerbitar! Du får dessutom rabatt om Du beställer innan 1 dec. 

3180 Butikspaket Jul Myspys - Innehåller: 3271 Tvål Sense of ginger bread 5 st
3855 Vinterbad/dusch 150 ml LN 6 st 13299-1 Vinterbad/dusch 150 ml LN 4 st
13215  Lindblom & Kamomillpaketet 4 st 3626 Änglafötter gåva 6 st 3627 Lipgloss i Organzapåse 6 st 
6606 Julpaket Lavendelbadet 4 st 5310 Honey bastu extrem kit 4 st 3207Ros & Lemongrassgåva 4 st

6611 Lilla änglapåsen 6 st    Pris 2429:- ord pris 2477:-

3179 Butikspaket Julgotter eko - 12x13712 karameller Julstämning, 
6x13702 karameller Ingefära, 6x13418 Te Julstämning rött, 6x13417 Te Julefröjd grönt, 
4x5036 Kanelstång 100g, 18x3200 Glöggkryddor, 4x3285 Te Ginger & Love, 
4x3244 VinterVärme Te, 4x5085 Kryddnejlika 100g, 4x5213 Kanelpulver 100g, 
3x3511 Kokos 100g, 1x5079  (6 rör á 4 vaniljstänger i ställ). 
Pris 1819 kr ord pris 1863:-

Slipp Julstressen - ett art nr och du har 
julmys i butiken - två art nr och du har julfrossa!!

Hitta inpiration, recept och tips på vår nya julblogg 
www.tomemor.se för egen del, för Din butik eller 
för Din personliga julförsäljning! 

Tomtemor.se

Du får 10% rabatt på dessa paket 
om Du beställer innan 1 dec. 2015!
För mer info. se vår hemsida under Jul.
www.kosmetikkompaniet.se 3
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Ekologiska ovala tvålar 
87 % ekologiska råvaror! 110gr, A/F 5 st

3257   Sense of Lavender   25:- 54:-
3258   Sense of Sheabutter   25:- 54:-
3259   Sense of Tea & herbs   25:- 54:-
3260   Sense of Wild Rose   25:- 54:-
3261   Sense of Lemongrass   25:- 54:-
3271   Sense of Ginger Bread  25:- 54:-
3707   Tvålfat Kokos  A/F 4 25:-  54:-

Senses by Natures 
ekologiska naturkosmet-
iska produkter är en 
buffé av tilltalande, 
själfulla produkter
för Din vardagliga 
kroppsvård. Tillverkning 
och paketering sker i Småland och 
råvarorna är utvalda med stor 
omsorg och kunskap. Den senaste 
serien från Senses heter Ask & Embla ’
med vackra konstverk av Sören Brynielsson. 
Detta är en serie som vi kommer utveckla till 
en bred och lättillgänglig kroppsvårdslinje. Höga krav på innehållet, 
ekologiskt, vacker design och bra pris! Senses alla ekologiska råvaror 
kontrolleras av ECOCONTROL och nästan alla produkter är 
BDIH certifierade.

Naturliga potpurrier med utvalda blommor och kryddor samt äkta ete-
riska oljor i stengodsskål med lock. En vacker doftgömma! A/F 3.

3286 Sense of Rose Garden  39:-  89:-
3287 Sense of Cinnamon Orange Spices  39:-  89:- 
3288 Sense of Lavender in Provence  39:-  89:-
3704 Keramikskål (utan potpurri)  25:-  55:-

Aromalampor 
att njuta av 
Vackra aromalampor i mörk stengods.

3700   Sense of Siam hög  höjd 28 cm  A/F 1  99:-  220:-
3705   Senses of Siam låg  höjd 10,5 cm  A/F 3 39:- 90:-

Potpourrier i keramikskål
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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! 100gr, A/F 3

3241 Goa Magars Te eko (Örtte) 27:-  54:- 
3242 God Natts Sömn Te eko (Örtte) 27:- 54:-
3243 höst harmoni Te (Örtte) 27:- 54:-
3244 Vinter Värme Te (Örtte)  27:- 54:-
3285  Ginger & Love Te eko (Grönt te)  27:- 54:-
3247  Ayurvediskt Vata Te eko (Örtte)  27:- 54:-
3246  Ayurvediskt Pitta Te (Örtte)   27:- 54:-
3245  Ayurvediskt Kapha Te eko (Örtte)  27:- 54r:-

Ekologiskt te 
Ekologiska massageljus som lyfter massagen till en ny nivå! Tänd ljuset 
en stund, släck det sedan och använd den flytande, varma oljan till en 
skön massage. Huden blir underbart mjuk och smidig. Nu i vit, matt 
keramikbägare med pip samt i snygg ask. NY 130gr, A/F 3

3867 Massageljus White Lotus  63:- 135:- 
3868 Massageljus Green Life 63:- 135:-
3865  Massageljus Thai Lemongrass 63:- 135:-

Massageljus i keramik med pip

”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.” 
William gladstone (1865)

Tefilter hittar du i Crearome ÅF katalogen.
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Necessär 
- från naturen till Dig
Linnefärgat tyg med spegel i locket. A/F 3
3273 Necessär natur 42:- 90:-

En ekologisk komplett serie för de viktiga stunderna i livet - i väntans ti-
der 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! A/F 3 
Pris för vardera produkt       46:-  99:-

3615 Mamma Barnolja 100ml                                       
 En mild olja för väntans tider samt för Din baby.
 Mjukgör och vårdar. Perfekt för mild babymassage!
3616 Mild Babytvätt med rogivande lavendel! 250ml      
3617 Baby Bodymilk lavendel & kamomill 100ml      
3618 Babysalva med skyddande ullfett 60ml                    
Tester på samma art.nr finns för alla Babyprodukterna 23:-

Baby & Mamma - Lullaby

New Born Gift
En av vardera Babyprodukt samt  
mjuka bambuhandduken i lenaste 
bambufrotté i Senses fina neccessär! 
En naturlig och omtänksam gåva till 
nybliven mamma och baby!
3629  219:- 470:-  A/F 2

Bara 
det bästa 

är gott nog för 
mamma 
& baby!

3224 Nr1 Rubin - Mörkt vinröd doft med jord och trätoner som omsluter i en trygg och vär-
mande omfamning!

3225 Nr2 Orange - Ljus och pånyttfödelse spirar vackert i denna doftkomposition. Vattnets 
livskraft är central i denna blommande och komplexa doft av liv och lustfylldhet.

3226 Nr3 solgul - En het aura sveper förbi med denna doft av glödande slöjor likt eldens heta 
men frigörande flammor. Peppriga, renande och värmande toner blandas med dov citrus och mys-
tisk skog.

3227 Nr4 smaragd - De högsta och allra vackraste tonerna spelar tillsammans i full harmoni och 
bildar denna utsökta doft av villkorslös kärlek och livskraft. Fria och rena dansar de och följer vinden 
högt, högt och svävar rakt in i hjärtat.

3251 Nr5 himmelsblå - Med en klarhet och skärpa i tonen tar sig denna doft igenom och fram 
och kommunicerar på ett rakt och skärpt sätt. En vakenhet och styrka erbjuds.

3252 Nr6 Kosmisk blå - Med inre kraft och meditativ frihet. En helande känsla av vakenhet och 
reflektion med ton av varm tillit och tro.

3253 Nr7 ametist - En rund och lugn doft av tillförsikt med vishetens doft som blommar, lyfter 
och skänker stillhet och närvaro. En exklusivt prunkande doft med en harmonisk grundad känsla och 
stillsam ton på en och samma gång.

Sju parfymoljor - Balancing Oils 
ekologiska och naturliga

Sju dofter för variation och för olika behov! 
Dofterna balanserar våra sju chakra.
Samtliga oljor är baserade på eko Jojoba- 
olja och rena eteriska oljor och absoluer av 
högsta kvalitet!   
Vackra glasflaskor.   Pris 132:-285:- 30 ml A/F 2

REN - serie utan tillsatt doft
Serien REN från Senses - serien för Dig som är extra, 
extra känslig!  A/F 3

3817 hårinpackning Kokos Jojoba 50ml    50:- 108:-
3836 hårinpackning Kokos Jojoba test, 1st  23:-
3823 Avocadosmör Ren 100ml   47:- 99:-
3842 Avocadosmör Ren test, 1st   24:-
3824 Sheasmör Ren 100ml  47:- 99:-
3843 Sheasmör Ren test, 1st    24:-
3845 hand/Duschtvål Ren eko 250ml      37:- 79:-
3848 Deospray Ros Ren 100ml     35:- 75:-
3849 Deospray Lagerblad Ren  100ml    35:- 75:-

ren glädje för din hud
Senses serie REN är vad namnet antyder - ytterst milda 
produkter för alla, även för de allra känsligaste hudty-
perna, och för de allra minsta. Denna serie innehåller inga 
tillsatta dofter och baseras på högkvalitativa rena råvaror 
som så långt som möjligt också är ekologiska. Den nyaste 
Ren-produkten är Deostenen som är mjukgörande, 
renande, bakteriehämmande och räcker länge - 
helt naturligt!



Lipbalm/Lipgloss

Garden Time

3869 Garden Time tvål   22:- 49:-
5316 Garden Time tvål på fat av kokos  43:- 90:-
3185 Garden Time Set   62:- 135:-
 Salva & tvål i cellofanpåse med dimgrönt sidenband.  
3199 Garden Time Present  44:- 96:-
 Salva & borste med pimpsten på papp inplastad.   

Underbara, ekologiska och BDIH-märkta salvor var för sig samt i 
display med tilltalande design som även passar som gåva. En del av 
salvorna finns även i olika presentförpackningar. 65ml, A/F 4

3266 Änglafötter salva  39:- 85:-
3266 Salva Änglafötter test, 1st 14:- 
3267 Barnastund salva 39:- 85:-
3267 Salva Barnastund test, 1st 14:- 
3268 Mormors salva 39:- 85:-
3268 Salva Mormor test, 1st 14:- 
3269 GardenTime salva 39:- 85:-
3269 Salva GardenTime test, 1st 14:-
3272 Arnica Skyddsängla salva 39:- 85:-
3272 Salva Arnica test, 1st 14:-
3274 Display Salva Tindra, 1st 839:-
 5x4st + tester + broschyr 
6611  Presentset Lilla Änglapåsen  69:- 149:-
 I en ljust vaniljtonad organzapåse finner Du en Änglaolja 
 White lotus och ett Änglabadskum White lotus! 100ml av vardera !

Ett stjärnfall av vackra Änglaprodukter!
Läckra peelingprodukter för ansikte & kropp, 

Änglabadskum, bodybutter och en len 
Änglakroppsolja med white lotus!

A/F 4

Läckra, ekologiska och BDIH-märkta 
lipgloss och lipbalm för alla! Vårdande och snygga! 15ml, A/F 4

3270 Lipgloss MangoGold 23:- 49:- 
3270 Lipgloss MangoGold test, 1st 11:-
3262 Lipbalm Olive 23:- 49:-
3262 Lipbalm Olive test, 1st 11:- 
3263 Lipbalm VitchokladVanilj 23:- 49:-
3263 Lipbalm VitchokladVanilj test, 1st 11:-
3264 Lipgloss hallonRose 23:- 49:-
3264 Lipgloss hallonRose test, 1st  11:-
3265 Lipgloss KokosPearl 23:- 49:-
3265 Lipgloss KokosPearl test, 1st  11:-
3275 Display Lipgloss Tindra, 1st  795:- 
 7x5st + tester + broschyrer

Salvor för olika ändamål

 En ängels mildhet och naturens 
    generösa kvalitet har sammaflätats 
      i dessa produkter, som även är 
        underbara som presenter - tack 
          vare sin vackra och mysiga 
             design. Det är Tindra!

 - produkter att 
      unna någon

      
     

3255 Änglakräm 65ml 79:- 169:-
3255 Änglakräm test, 1st 40:-
3600 Ängla Bodybutter 65ml  58:- 119:-
3600 Ängla Bodybutter test, 1st 29:-
3601 Änglaolja White Lotus 100ml  35:- 75:-
3601 Änglaolja White Lotus test, 1st 18:-
3602 Ängla Bodymilkpeeling 100ml  39:- 84:-
3602 Ängla Bodymilkpeeling test, 1st 19:- 
3603 Ängla Ansiktsmilkpeeling 65ml  58:- 119:-
3603 Ängla Ansiktsmilkpeeling test, 1st 29:-
3604 Ängla Badskum 100ml  35:- 75:-
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Fina, milda Änglar
Änglakräm 

T  ndra

Friskt doftande tvål med mild 
peelingeffekt, fulladdad 
med nyttig örter. A/F 4

Neroli & Mandel (BDIH-märkt) En lyxig kräm med 
diskret skimmer som vårdar och mjukgör med exklusiva 
ingredienser som mandelolja, eko sheasmör, neroli-
vatten och äkta droppar av ren neroliolja. 65ml A/F 4
3255 Änglakräm                                          79:- 169:-
3255 Änglakräm test, 1st                                     40:-



Ayurveda är namnet på den indiska hälsoläran som 
sprids över världen och skapar stort intresse i vår 
västerländska kultur. De tre doschorna vata, pitta
och kapha uttrycker de tre olika personlighets-
typerna fysiskt och mentalt. 

Det handlar om att balansera dessa tre och ta 
till sig mer av det man saknar. Hitta Dina 
favoriter här! Naturligtvis är produkterna även 
ekologiska och BDIH-märkta för allas trygghet!

Välgörande teer. 100gr, A/F 3

3247  Ayurvediskt Vata Te eko (Örtte) Harmoniserande  27:- 54:-
3246  Ayurvediskt Pitta Te (Örtte) Vitaliserande  27:- 54:-
3245  Ayurvediskt Kapha Te eko (Örtte) Energigivande  27:- 54:-
 
 

Kroppspeeling 
Organic Bodycare

Ayurvediska produkter

För mjukgörande & ekologiska bad med rena eteriska oljor och 
olika välgörande örtextrakter. 97 % eko råvaror. 450gr, A/F 3

3812 Badsalt Vata Harmoniserande med Lindblom 46:- 99:-
3811 Badsalt Pitta Vitaliserande med Citronmeliss 46:- 99:-
3813 Badsalt Kapha Energigivande med Salvia 46:- 99:-

Badsalt 
Organic Bodycare

Teer

Enkelt att använda! Passar både kunder med erfarenhet av att 
använda eteriska oljor och nybörjare! Mycket prisvärd produkt som 
uppfyller alla krav på naturkosmetik. Aroma roll-on appliceras på 
någon av kroppens pulspunkter ex. handlederna. Huden tar snabbt 
upp den eteriska oljan som är utblandad i jojobaolja. Effekten av de 
eteriska oljorna frigörs snabbt och effektivt i blodet samtidigt som de 
tas upp genom näsan vilket ger en förstärkt terapeutisk effekt. Även 
snygg display! 5ml, A/F 3 

3220 Clear Mind Aroma roll-on  22:- 49:-
3221 Energy Aroma roll-on  22:- 49:-
3222 Relax Aroma roll-on  22:- 49:-
3223 Display Aroma roll-on 3x9st inkl. tester  499:-
Tester Clear Mind  3232, Energy 3233, Relax 3234 9:-

Aroma roll-on Enkelt!!

VATA - Skingrar 
tankarna och lättar 
upp i en stressad 
tillvaro. Ger kropp och 
sinne möjlighet till 
harmoni och skapar
en oas för återhämtning 
och förnyelse!
Apelsin, grape, 
cederträ, rosenträd 
och stjärnanis.
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Baserade på de klassiska, indiska oljorna som riskliolja, kokos
och sesamolja. Värm gärna oljan innan användning! 150 ml, A/F 3

3808 KroppsoljaVata  41:- 88:-
3833 Kroppsolja Vata test, 1st 22:-
3809 Kroppsolja Pitta  41:- 88:-
3834 Kroppsolja Pitta test, 1st 22:-
3810 Kroppsolja Kapha 41:-  88:-
3835 Kroppsolja Kapha test, 1st  22:-

Hud- och Massageolja 
Organic Bodycare

Mjukgörande och cellförnyande med mineralrikt 
himalayasalt samt de klassiska indiska oljorna som 
sätter igång blodcirkulationen. Peelingen avlägsnar 
döda hudceller, befrämjar cellförnyelsen och lämnar 
huden silkeslen med ny fräschör. 450gr, A/F 3

3815 Kroppspeeling Vata  63:- 135:-
3814 Kroppspeeling Pitta  63:- 135:-
3816 Kroppspeeling Kapha  63:- 135:-

Ayurveda

KAPHA - Med en 
genomgripande 
orientalisk kryddighet 
och värme ges energi 
och liv! Den sensuella 
doften lyfter och frigör... 
Rosenträ, mejram, 
rosmarin, citrongräs, 
eucalyptus, kanelblad, 
och apelsin.

PITTA - Svalkar och verkar 
vitaliserande för trötta sinnen! 
Med en doft som ger klarhet och 
närvaro blir den det slumrande 
sinnets värsta fiende. 
Pepparmynta (ej i badsaltet), 
citrongräs, lime, och
ylang ylang.

Ayurvedaserien finns även 
i storpack. Be om separat 

prislista art.nr 7147. 
Här finns bas och massage-

produkter i storpack.



De rätta bastuoljorna och den sköna bastuhonungen för bastu-
stunden! Droppa bastuolja i vattnet som hälles på bastuaggregatet. 
En Lavendelbastning för att varva ner, en Ismynta-bastning för att 
fräscha upp kropp och sinne eller varför inte mysa en kall vinter-
dag med en CitronMarin-bastustund....

Är Du massör? Fråga efter prislista 
(artnr 7147) på storpack; 1 & 5 liter.Sörens vackra lotusblomma pryder Senses ansiktsserum. 

copyright på samtliga konstverk Sören Brynielsson. 
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Här är serien för alla, med 
vacker design av konstnären 
Sören Brynielsson samt ekologiska, sunda 
produkter för alla olika tillfällen och behov 
till mycket bra priser!

För broschyrer och försäljningsmaterial se sida 33.
ask & Embla
Konstverk av sören 
Brynielsson!

Så gick då Oden, Vile och Ve längs sträckan där havet mötte land och såg ut över världen 
som de format. Då fick de syn på två trädstammar som kom flytande på vattnet. De drog upp 
dem på stranden och av de två trädstammarna skapades världens första människor - 
en man och en kvinna. Oden gav dem andning och liv, Vile gav dem förstånd och 
rörelseförmåga och av Ve fick de sina känslor och sinnen. Deras namn blev Ask och Embla.

Och från dem härstammar hela människosläktet,
Du med...

Framtagna utifrån vår mångåriga erfarenhet av vegetabiliska oljor, 
deras unika effekter & inverkan på huden. Fettsyresammansättningen 
& koncentrationen av de fettlösliga vitaminerna gör oljorna mer 
lämpliga för en viss hudtyp. 30ml, A/F 3

3818 Ansiktsserum Morot Vitamin 60:- 129:-
 En vitamininjektion i oljeform! Ger hyn fin färg och lyster. 
 huden förtjänar verkligen denna vitaminkur!
3837 Ansiktsserum Morot Vitamin test, 1st  30:-
3819 Ansiktsserum Dry 60:- 129:-
 Med fettsyror som liknar de som naturligt finns i huden. Med   
exklusiva droppar av neroli, myrra och olbanum.
3838 Ansiktsserum Dry test, 1st  30:-
3820 Ansiktsserum Sensitive 60:- 129:-
 Känslig hy behöver skydd och lugn. 
 Nattljusolja, havtornsolja, kamomill mm.
3839 Ansiktsserum Sensitive test, 1st  30:-
3821 Ansiktsserum Combination 60:- 129:-
 Ett serum för normal hy och blandhy. Jojoba-, sesam- riskli-,   
papayaolja. Droppar av ros, squalane och morotsextrakt.
3840 Ansiktsserum Combination test, 1st  30:-
3822 Ansiktsserum Anti Age 60:- 129:-
 Ett serum som ger djupverkande näring och hjälper den 
 mogna  hyn att hålla kvar sin fuktighet och smidighet.
3841 Ansiktsserum Antiage test, 1st  30:-
3893 Ansiktsserum Argan Oil 60:- 129:-
 Ett exklusivt serum som håller huden i trim och kondition!
3893-2 Ansiktsserum Argan Oil test, 1 st 30:-
3892 Ansiktsserum Jojoba Oil  60:- 129:-
 Det nya serumet Jojoba Oil skyddar och vårdar Din hud!
3892-2 Ansiktsserum Jojoba Oil test, 1 st 30:-
3902 Rengöringssvamp 2-pack A/F4 14:- 30:- 

Ansikts Serum

Handtvål, Badskum & Deosten
Underbara tvålar & badskum gjorda på gammaldags vis genom förtvål-
ning av ekologiska och vegetabiliska oljor! Tvålen doftar härligt av 
citrongräs med underton av kardemumma & badskummet har en fin 
och rogivande lavendelton! 250ml, A/F 3 Deokristallstenen är en ren 
naturprodukt i hylsa, använt sedan antiken för sin sammandragande, 
mjukgörande, renande samt bakteriehämmande effekt 100g A/F 4

3874 Mild handtvål Lemongrass   37:- 82:-
3891  Badskum Lavendel Antistress  45:- 99:-
3724 Deokristallsten i hylsa kaliumalun                 46:-    99:-

Bastu oljor & bastuhonung
Förvandla bastun till en aromaterapi-oas med doften Du själv väljer! Ge 
huden en kur med skön bastuhonung. Smörj in kroppen i honungen när 
Du sitter i bastun och låt huden absorbera den helt. Söt fukt är det som 
finns kvar på den nu babylena och glada huden! 10ml, A/F 3

3880 Bastuolja Ismynta 25:-  55:-
3880 Bastuolja Ismynta test, 1st 12:- 
3881 Bastuolja Skogsstund 25:- 55:-
3881 Bastuolja Skogsstund test, 1st  12:- 
3882 Bastuolja Blå Eukalyptus 25:- 55:-
3882 Bastuolja Blå Eukalyptus test, 1st 12:- 
3883 Bastuolja Citronmarin  25:- 55:-
3883 Bastuolja Citronmarin test, 1st  12:- 
3885 Bastuolja Lavendelstund 25:- 55:-
3885 Bastuolja Lavendelstund test, 1st  12:- 
3887 Bastuolja Svart Lakrits 25:- 55:-
3887 Bastuolja Svart Lakrits test, 1st  12:- 
3886 Display Bastuoljor 5x3st + tester                              350:-
3888 Bastu Special presentask metall 3x5ml 49:- 109:-
3884 Bastu Classic presentask metall 3x5ml 49:- 109:-
3889 Bastuhonung Citronmarin 150ml 37:- 79:-
3890 Bastuhonung Lavendelstund 150ml 37:- 79:-
8792 handduk sitthandduk i mjuk bambu 40x49cm  23:- 49:-
 För bastubad & kropp/ansikte! Även fin till babyvård!

   Aromaterapeutiska hud- och badoljor för olika stunder och behov! 
   Sören Brynielssons vackra målningar är helt underbara och matchar    
     innehållet. Basoljorna i Ro, Liv och Sensuell är raps-, tistel- och      
       sheamörsolja. I Vanilla Love och Längtan är det mandel-, jojoba-               
        och solrosolja. 150ml, A/F 3.

Hud- & Massageoljor,  
    Badessenser

3800 hud- & Massageolja Liv Ger energi! 41:- 88:-
3825  hud- & Massageolja Liv test, 1st 22:-
3801 Badolja Liv  För energigivande bad! 41:- 88:-
3802 hud- & Massageolja Sensuell  41:- 88:-
3844 hud- & Massageolja Sensuell test, 1st 22:-
3803 Badolja Sensuell 41:- 88:-
3804 hud- & Massageolja Ro  41:- 88:-
3830  hud- & Massageolja Ro test, 1st 22:-
3805 Badolja Ro För avslappnande bad! 41:- 88:-
3806 hud- & Massageolja Vanilla Love  41:- 88:-
3831  hud- & Massageolja Vanilla Love test, 1st 22:-
3807 hud- & Massageolja Längtan  41:- 88:-
3832  hud- & Massageolja Längtan test, 1st 22:-

3724
Deokristallsten 



Tvålar - handgjorda & milda
100% - Baserad på 100% av olika läckra, vegetabiliska oljor! A/F 3
3850 100% Olive (Olivolja) 25:- 55:-
3851 100% Rapeseed (Rapsolja) 25:- 55:-
3862 100% Kokos (Kokos Virgin) 25:- 55:-
3856 100% Cashew (Cashewnötsolja) 25:- 55:-
world wide - Läckerbitar med inspiration från världens alla hörn. 
3859 French Tea Verbena  25:- 55:-
3853 Lemongrass Thai  25:- 55:-
3861 African Rooibush  25:- 55:-
Swedish Specialities - Svenska ögonstenar, blåbär, hallon, björkblad...
3858 Juniper Oatmeal (Enbär & havre) 25:- 55:-
3857 Blueberry & Cream (Blåbär & Mjölk) 25:- 55:-
3852 Raspberry & Milk (hallon & Mjölk) 25:- 55:-
3860 Birchleaf Soap (Björklöv) 25:- 55:- 
 Med extrakt från den svenska björken i samspel med lagerblads- och  
 myrtenolja. En utmärkt hand- & kroppstvål med välgörande grönlera.
Say it with a soap - En viktig känsla att förmedla... med en tvål!
3866 A special soap for a special friend  25:- 55:-
3854 For you with love a Chocolate soap 25:- 55:-
3855 Merry Christmas a Christmas Cake soap 25:- 55:-
For each one - En personlighet...
3864 Baby & Mother Soap  25:- 55:-
3870 Display tvål Swedish Specialities  210:-
 3 st Raspberry & Milk, 3 st Birch Leaf, 3 st Juniper & Oat.   
3871 Display tvål World Wide  210:-
 3 st Lemongrass, 3 st French Verbena, 3 st african Rooibusch.   
3873 Display tvål Gift & Love  210:-
 4 st Chocolate soaps, 5 st A special soap for a special friend.  
 

Unika handgjorda aromastenar med vackra texter och symboler i 
snygga presentaskar! De mörka är av lavasten och de ljusa av sandsten. 
Några droppar av den eteriska oljan droppas på stenen som sedan får 
ligga på valfritt ställe och sprida väldoft!  A/F 3

3709 All you need is love + 5ml Love    48:- 108:-
3710 Wish you a Wonderful day + 5ml Spicy day 48:- 108:-
3711 Älskling + 5ml Love  48:- 108:-
3712 Kärlek & Värme + 5ml Apelsinlunden    48:- 108:-
3714 Vänskap ger liv + 5ml Solsken    48:- 108:-
3708 Aum (tecken) + 5ml Närvaro    48:- 108:-

OBS! endast ett fåtal kvar av dessa vackra och exklusiva aromastenar!

Aromastenar - med eterisk olja

9

7161 Broschyrblad A&E Tvålar, 1st 0:-
7177 Skylt Tvålar A4, 1st    0:-

Mist - för ansikte och kropp
Tre fantastiska mister som kan användas som ansiktsspray, tillsam-
mans med våra serum. Istället för creme, som kroppsspray och 
även som rumsspray! 150ml A/F 3
3896 Rosen Mist Svalkande och sammansdragande  65:- 139:-
3895 Neroli Mist Fin vid fet men även torrare hy  65:- 139:-
3894 Litsea Mist Friskt sprudlande välbehagsspridare!  65:- 139:-

Hårvård & Ansiktsvård A/F 3
3722 Torrschampo Clean hair & Clear mind  45g  54:- 116:-  Test 27:-
3723 håroljekur Ricin Repair eko 150ml 57:- 124:-  Test 28:-
3721 Gentle Cleanser eko Äppleblom  100ml 46:-   99:-  Test 23:-
3720 Deep Cleanser eko Frisk citrus 100ml 46:-   99:-  Test 23:-
3902 Rengöringssvamp Mycket effektiva 2pack A/F4      14:-  30:-  
 i cellulosa

NäsBalm
Ekologisk Näsbalm som innehåller bivax, solrosolja och jojobaolja. 
Skön att använda vid narig och irriterad hud kring näsan. Kan även 
användas i näsan för att förhindra inandning av pollen. 15ml, A/F 4

3605    NäsBalm    37:-  79:- 
    Test          19:-
    Känn dig fri på våren och sommaren och 
    bli bli vän med Din näsa!

Vår & Sommar

ask & Embla
Konstverk av sören 
Brynielsson!

Senses by Natures ekologiska 
och certifierade produkter är 
en buffé av tilltalande, själful-
la produkter för Din vardag-
liga kroppsvård. 
Tillverkning sker vid vackra 
Smålandskusten och alla 
råvaror är utvalda med stor 
omsorg och gedigen kunskap. 
De ekologiska råvarorna kon-
trolleras av EcoControl och 
nästan alla produkterna är 
BDIH-certifierade! 



8726

Dofthängen - aromaterapi
Aromaterapi - med naturliga dofter skapar Du lätt 
juldoft i hemmet! Nu kan Du få äkta grandoft trots att 
Du har plastgran eller doft av godaste julbaket trots 
att Du inte hinner baka! De eteriska oljorna i asken är 
från Senses fina kollektion av rena eteriska oljor med 
silverkork och silvertext!  Hängena och den juldof-
tande oljan ligger fint i silveraskar med fönster och röd 
insida.  A/F 6

3204 Dofthänge Gran   23:- 49:- 
med 5ml 100% naturlig Christmas Tree doft!  
3203 Dofthänge hjärta   23:- 49:- 
med 5ml 100% naturlig pepparkaksdoft Ginger Bread!  
3205 Dofthänge Medaljonger Merry Christmas 27:- 59:- 
med 5ml 100% naturlig juldoft - Christmas tree!  

Naturliga parfymer 
roll-on
Naturliga och sofistikerade parfymer 
att rolla t ex på halsen eller på hand-
lederna. Parfymerna är baserade 
på eteriska oljor och andra naturliga 
ämnen. 
3x10 ml och tre underbara sorter! 
A/F 3    32:- 69:- 

3276   Naturlig parfym roll-on Rose Jardin        
3277   Naturlig parfym roll-on Sea Breeze         
3278   Naturparfym roll-on Vanilla Oriental       
            Tester 15:50          

          Se fler nya parfymer på s. 5
 

Aromaterapi är ett sätt att 
använda eteriska oljor på för att 
skapa balans i kropp och sinne och 
påverka oss på olika 
önskvärda sätt!

Rolla parfymen på halsen, 
bakom öronen, på handled-
erna och dofta gott! Slipp 
syntetisk, tveksam och 
påträngande parfym!
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7013  eteriska oljor info broschyr   

Liniment och olja med chiliextrakt och eteriska oljor som ökar 
blodcirkulationen och värmer. BDIH-märkta. 100ml, A/F 3
 
3829 Panter Liniment hot 44:- 95:-
3827 Panter Liniment hot test, 1st 23:-
3828 Panter Massageolja hot 44:- 95:-
3826 Panter Massageolja test, 1st 23:-

Panter       - produkter med klös

Eteriska oljor - 
exklusiva 100 % rena eteriska oljor 
Vackra och rena eteriska oljor från Senses by nature! 10 ml i brun glas-
flaska , transperant etikett med silverfärgat tryck och silverfärgad kork! 
Kan användas till doftsättning, i aromalampa, på aromasten mm A/F 4

3228   X-mas tree - Julgransmys             27:-    56:-
3229   Gingerbread - Jul & pepparkakor       27:-    56:-
3230   Orange Cinnamon - Vintermys    27:-    56:-
3231   Lavender - Relaxing Peace             27:-    56:-
3235   Orange - Uplifting & cleansing      27:-    56:-
3236   Peppermint - Fresh cool energy    27:-    56:-
3237   Rosemary - Warm stimulation             27:-    56:-
3238   Lemongrass - Refreshing Tonic       27:-    56:-
3239   YlangYlang- Warm heart    27:-    56:-
3249   Rosegarden- harmoni    27:-    56:-
3250    Open heart - Kärlek & Tillit  27:-    56:-
3289   Open Air - Andas fritt  27:-    56:-
Tester 0 :-
9224   Display -Försäljningsställ frostad Senses by nature - med plats för 
5 sorter x 4 st. 0:- vid köp 5 sorters Senses oljor x 4.
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Lendelundens 
Naturprodukter

Mycket omtyckta och varierade teer! 100gr, A/F 4

13400 Sängkammarte Örtte Eko (kvällste) 50gr  16:- 33:-
13401 C-vitaminrikt Pigg & Kry Örtte Eko 27:- 54:-
13402  Glada Magen Örtte Eko 27:- 54:-
13403  host ”Kåuff kåuff” Örtte Eko 27:- 54:-
13404  Kvinno Örtte  27:- 54:-
13405 Mamma Örtte  27:- 54:-
13406  Grönt Eko 28:50 57:-
13407  Morgondagg Örtte Eko 27:- 54:-
13408   Vaniljdröm Rött te Eko  27:- 54:-
13417   Julefröjd Grönt te 27:- 54:-
13418  Julstämning Rött te 27:- 54:-
13468  Kärleksruset Örtte 50gr 22:- 44:-
13482  Rosenrot Afrodite Örtte 50gr 22:- 44:-
13485  Exklusivt Vitt te Eko 50gr 21:- 42:-
13750  Ginger Red (ingefära) Rött te Eko  27:- 54:-
13752  Te Display örtteer 6x5 teer 712:-
 Glada magen, hostte, Kvinnote, 
 Sängkammarte, Pigg & Kry te.

Teer Ört, rött, grönt, vitt
Dessa karameller är färgade med naturfärger som kommer från 
spenat, rödbeta osv. Smakämnena är också naturliga förstås. 
Låt dig frestas! 130 gram i cellofanpåse. 130gr, A/F 4

13700 Örtkarameller Äppelkaka med vaniljsås 17:- 34:-
13701 Örtkarameller honungsbin 17:- 34:-
13702 Örtkarameller Ingefära 17:- 34:-
13706 Örtkarameller Sagolika hjärtan  17:- 34:-
13712 Örtkarameller Julstämning   17:- 34:-
13714 Örtkarameller Gammeldags Karamellfröjder 17:- 34:-

Ört Karameller - gammeldags

13194 Lendelundens Julgotter 42:- 99:-  
 En ekologisk jultvål med julstämningskarameller 
 och en läcker, mjukgörnade och väldoftande 
 badpralin redo att släppas ner i badvattnet!   
13195 Lendelundens Lilla SPApaket 63:-   135:-
 Vaniljhudolja 150ml med sköna skrubb och
 massageprodukter.
13196 Tvål på fat Snöfall 36:- 75:-
13197 Tvål på fat Vilda rosor 36:- 75:-
13198 Jultvål på fat (osorterade) 36:- 75:-
13199 Lendelundens Lilla julpåse 65:- 135:-
 Ett vinterbadskum/duschtvål med ett juligt 
 ekologiskt te i cellofan.
5315 Vinterbadgåva 150 ml.  A/F 12 35:-  75:-
 Juldoftande och värmande badskum i vacker 
 midvinterblå organzapåse med gyllene stjärnor.      
5314 Midvinternattsbadet  A/F 12 47:-  99:-
 Ett juldoftande, värmande badskum med en 
 lång, skön ryggskrubb i naturfärgad bomull.

Presentset & Julklappstips

Cerat - vårdande bivaxcerat

12 % moms12 % moms

12 % momsHimalayasalt
Himalaysalt är tusentals år gammalt och innehåller 
mängder med mineraler och spårämnen. Saltet kallas 
även kristallsalt och används förutom till matlagning och 
kryddning till bad-, fotbad- och skrubbsalt. 150gr, A/F 4 

13495 himalayasalt grovt i cellofanpåse 16:- 32:-
13780 Himalayasalt fint i cellofanpåse 16:- 32:-

Tre läckra, naturliga och skyddande cerat! 5ml, A/F 10

13205 Bivaxcerat Chocolate Kiss  17:-  35:-
13205-1  Bivaxcerat Chocolate kiss test, 1st  8:-
13201 Bivaxcerat Red Berries  17:-  35:-
13201-1 Bivaxcerat Red Berries test, 1st  8:-
13212 Bivaxcerat Taste of Liqourice  17:-  35:-
13212-1 Bivaxcerat taste of Liqourice test, 1st  8:-
13200 Tea tree Stift med ringblomma  28:-  59:- 
13200-1 Tea tree stift med ringblomma test, 1st  12:-
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Vykort 

Stillehet & Ro         Tepaus              Till min ängel             Lycka

Vackra vykort med akvarellmotiv målade av Kerstin Westerlund. 
Storlek 10x10 cm. A/F 6

13950 Vykort Till min ängel 2:50:- 6:- 
13951 Vykort Tepaus 2:50:- 6:-
13952 Vykort Stillhet & Ro 2:50:- 6:-
13953 Vykort Lycka  2:50:- 6:-

Goda teer & gammeldags karameller 
- en ögonfröjd och en njutning! 
Perfekta gåvor för alla tillfällen!

A/F 3

Genuin kroppsvård med gammaldags touch 
efter anrika recept och traditioner.  Dess-
utom har vi teer och karameller som smälter 
fint in i handelsboden och på museet, såväl 
som i presentbutiken...

Tefilter hittar du på sidan 53.



Lendelundens Naturprodukter
Genuin kroppsvård med gammaldags touch efter 
anrika recept och traditioner.  Dessutom har vi 
teer och karameller som smälter fint in i 
handelsboden och på museet, såväl
som i presentbutiken...

Vintage
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Lendelundens ansiktscremer är behagliga och näringsrika. Morots-
krämen är något fetare än Rosenkrämen som ger lite mer fukt åt huden. 
50ml, A/F 3

13801 Morotskräm 44:- 95:-
13801 Morotskräm test, 1st 21:-
13805 Fuktighetskräm Ros 44:- 95:-
13805 Fuktighetskräm ros test, 1st 21:-
13903     Ansiktsrengöring mild & eko 56:-    119:- 
13903 Ansiktsrengöring Test  28:-
En mild och vårdande ansiktsrengöring för alla hydtyper 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!

Krämer & Ansiktsrengöring
 Vårdande och 
mild rengöring för 
ansiktet - helt naturlig!      
    Sköna salvor som 

vårdar och mjukgör!  
Helt naturliga! 

Salvor
60ml, A/F 3

13100 Ringblomssalva 39:- 84:-
13100 Ringblomssalva test, 1st 19:-
13102 Dundergörande hand och fotsalva 39:- 84:-
13102 Dundergörande salva test, 1st 19:-
13101 Tea tree salva med kamomill Lugnande 39:- 84:-
13101-1 Tea tree salva test, 1st 19:-

Milda produkter för rengöring av hår och kropp med underbara dofter 
och örtextrakter. Välj en värmande dusch eller ett vinterbad och tvätta 
håret i kamomillschampo och efterbehandla det sedan med vårdande 
och underbart vårdoftande lindblomsbalsam.150ml, A/F 3

13026 Kamomill Schampo 32:- 68:-
13027 Lindbloms Balsam 33:- 69:-
13299 Vinterbad/Dusch Lendelunden 32:- 68:-
13006 Schampo Tussilago 32:-      69:- Ny
13007 Schampo Björk-aloe 32:-      69:- Ny
13008 Dusch/handtvål 32:-      69:- Ny
13009 Schampo mini Tussilago 50ml 14:-      29:- Ny
 Tussilago & citrus
13010 Schampo mini Björk 50ml 14:-     29:- Ny
 Björk & mandel
13011 Dusch/handtvål mini 50ml 14:-     29:- Ny
 svensk sommar med grädde

Badskum/Duschtvål, 
Schampo och Balsam

Underbara och skönt krämiga för hela kroppen! Skäm bort och 
skydda din hud med rena produkter fria från konserveringsmedel. 
100ml, A/F 3 

13842 Jordgubbsfrestelse Sheacreme 53:- 119:-
13842  Jordgubbsfrestelse Sheacreme test, 1st  25:-
13843 Limedrömmar Sheacreme 53:- 119:-
13843  Limedrömmar Sheacreme test, 1st 25:-
13844 Exotisk passion Sheacreme 53:- 119:-
13844 Exotisk passion Sheacreme test, 1st 25:-
13847 Vit choklad Vanilj Sheacreme 53:- 119:-
13847 Vit choklad Vanilj Sheacreme test, 1st 25:-
13836 Solmogen Sheacreme aloe & arganolja 53:- 119:-
13836 Solmogen Sheacreme Aloe & Arganolja test, 1st 25:-
13837 Naturell Sheacreme All over 53:- 119:-
13837  Naturell Sheacreme All over test, 1st 25:- 
13833  Kokos Créme Virgin Njutning för kroppen!  53:- 119:-
13833   Kokos Créme Virgin test, 1st 25:- 
13838 MammaBarn Shea Ringblom Lavendel 53:- 119:-
13838  Mammabarn shea Ringblom Lavendel test, 1st 25:-
13005 Körsbärsdalen honung & mandel Sheacreme 53:-    119:- Ny
13005  Körsbärsdalen Sheacreme test, 1st  25:-
13841 Ditt naturliga val Display  1199:-
 Praktisk bordsdisplay med 6 st av vardera 13833, 36, 37, 38 inkl. testers. 
13834 Sensuell-shea cremer Display 1199:-
 Praktisk bordsdisplay med 6 st av vardera 13847, 42, 43, 44 inkl. testers.

Sheacremer - Body butter



Sköna oljor för huden. Kan även användas efter duschen 
istället för lotion. Morotsoljan är för ansiktet. 100ml, A/F 3

13301 Kropps & Massageolja Paradis 40:- 85:-
13301  Kropps & Massageolja Paradis test, 1st 20:-
13303 Kropps & Massageolja Lavendel  40:- 85:-
13303  Kropps & Massageolja Lavendel test, 1st 20:-
13306 Kropps & Massageolja Ros 40:- 85:-
13306  Kropps & Massageolja Ros test, 1st 20:-
13312  Kropps & Massageolja Vanilj 45:- 95:-
13312  Kropps & Massageolja Vanilj test, 1st 22:-
13320  Kropps & Massageolja Tusen & en natt 40:- 85:-
13320  Kropps & Massageolja Tusen & en natt test, 1st 20:-
13337  Kropps & Massageolja Sandelro 40:- 85:-
13337  Kropps & Massageolja Sandelro test, 1st 20:-
13343  Kropps & Massageolja Chokladolja 150ml 45:- 95:-
13343 Kropps & Massageolja Chokladolja test, 1st 22:-
13325  Morotsolja med karotin 30ml 34:- 73:-
13904  Nagelolja med Myrra stärkande 30ml 34:- 73:-

Oljor - för hud och massage

Skön, fuktighetsgivande nektar sprayer. Vatten har 
destillerats genom blommor och örter. Används som 
ansiktsvatten eller uppfräschande spray. 100ml ,A/F 3

13530 Rosenvatten 41:- 89:-
13530 Rosenvatten spray test 19:-
13531 Apelsinnektar 41:- 89:-
13531 Apelsinnektar test 19:-
13532 Trollhasselnektar 41:- 89:-
13532 Trollhasselnektar test 19:-

Nektar Spray
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Lendelundens Naturprodukter

13645 Juläpple  Doften av kanel och juläpple...  20:- 42:-
13657 Julstämning Välkänd och uppskattad komposition  20:-  42:-
13638 En doft av jul  En mysig tvål i juletid!  20:- 42:-
13626 I Tomtemors kök Doftar pepparkaksbak & glögg!  20:-  42:-
13639 Snöfall ismynta - isblå och vit krispig tvål med flingor    20:-    42:-
13198 Jultvål på tvålfat i trä med band, osorterat!  36:-  75:-
13197  Tvål på tvålfat Vilda Rosor med band                              36:-  75:-

Tvålar i juletid 
Gammaldags tvålar som återfettar och återfuktar huden helt 
naturligt är väl en perfekt julklapp! Dessa juliga tvålar ger 
julstämning med både sin doft och sin design. upp till 60gr, A/F 4 st.

Nygräddad, krämig chokladkaka...
nej... en tvål med chokladbubblor.

RELauNch!
Nyrelansering! Fasta, vegetabiliska, ekologiska tvålar som görs för 
hand i Sverige efter gammal sed! Läckra bilder och fina texter för alla 
tänkbara tillfällen! Ny vikt o storlek ca 50-60 gram - det varierar! 
De flesta med blomblad, cacaonibs  eller annan dekoration på 
kortsidan! Överfettade med ekologiska oljor och fulla av naturlig 
glycerin. Tvålar som vårdar! Underbara dofter! Samtliga unika!
Upp till 60gr, A/F 4 st.

13621 Ängla tvål - Vackra änglabubblor! 20:-  42:- 
13623 För att jag tycker om Dig - romantisk 20:-  42:-
13632 Vilda Rosor läckert vinrosa med rosenblad 20:-  42:-
13635 hundschampotvål   21:-  44:-
13639 Snöfall isblå o vit krispig tvål med flingor 20:-     42:- Ny
13607 Dundermjuk - Med lite lavendeldoft! 20:-  42:-
13640 Schampotvål - En fast tvål som schampo! 21:-  44:-
13647 Istället för en blomma Lavendel 20:-  42:-
13648 Raktvål - Med kanel! 20:-  42:-
13649 Du finns i mitt hjärta 20:-  42:- 
13650 Tack - En tvål att visa tacksamhet med! 20:-  42:-
13655 Istället för en blomma Lime 20:-  42:-
13659 En doft av lyx 20:-  42:- 
13661 Du är en ängel 20:-  42:-
13670 hallon Parfait  - En somrig läckerbit! 20:-  42:- 
13602 Ringblomma Vårdande! 20:-  42:-
13603 Chokladfrossa - Mums! 20:-  42:-
13618 Äpplepaj - Som varma äpplen med kanel! 20:-  42:-
13617 Äppelskörd - Som krispigt friska äpplen! 20:-  42:-
13616 Lavendellunden - Vandra i lugn och ro! 20:-  42:-
13608  Apelsin Nejlika 20:-     42:- Ny
13610  Kaffe Nougat 20:-     42:- Ny
13606 Lakritsbubblor - superläcker tvåfärgad  20:-     42:- Ny

Tvålar - handgjorda



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 
hudvårdsprodukter i ekologisk anda! a/F 3 st

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 70:-  149:-   1 liter 158:-    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 86:-   189:-      1 liter 138:-   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   109:-   234:-

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 140:-    299:-

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 131:-   279:-

LE1205 Bockhornsklöver pulver eko
En närande ört med laxerande genskaper som anses slemlösande 
och kan stimulera mjölkproduktionen.
Vet.skapl.namn: Trigonella foenum-graecum  
600g  77:-     162:-

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 (gOPO) som sitter i nyponets skal. 
Därför består Lantlifs Nyponskalspulver av 100 % nyponskal av gi-
vetvis ekoloisk kvalitet! Vi är glada att kunna erbjuda denna kvali-
tativa och verksamma produkt som är helt naturlig och ekologisk! 
Vet.skapl.namn: Rosa affinis rubiginosa  
700g   119:-     249:- 

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  42:-  89:-       450ml 74:-     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  37:- 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 42:-     89:-     1 liter  130:-   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   42:-    89:-    1 liter 158:-    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, skrubb-
ningar, torr hud samt på karlederna osv.  
60ml  46:-   98:-      200ml 93:-    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  28:-   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  40:-    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  42:-  89:-    250ml 74:- 159-  1 liter  166:-  354:-

LE1208 Lantlif Vitlökspulver eko
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  42:-   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 130-  275:-  

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  115:- 245:-

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 153:-   325:-

Vår Harpa!

25% moms ingår i 
samtliga produkter!
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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.

Lantlif

c

Vår Harpa!

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 citronella. innehåller 100% naturliga 
ingredienser och innehåller inga konserverings-
medel.
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, sadlar, stövlar mm. håller lädret mjukt och 
gör det motståndskraftigt, skyddar och vårdar sam-
tidigt som det är skonsamt mot läder och händer. 
Doftar av naturliga oljor som citronellaolja. inne-
håler 100% naturliga ingredienser och inga konser-
veringsmedel.
Gör så här: Rengör lädret med Lendelundens Lant-
lifs ekologiska 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.

LE1216 Lantlif Maskrosblad eko
Vårtonikum, urindrivande och rik på mineralersom t ex kalium och 
magnesium. även rik på olika vitaminer.
250g 52:-   109:-

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 142:-   299:-

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 75:-  162:-

LE1214 Lantlif Örtmix Detox Rörelse
En mix av örter som anses ha renande effekt och stötta röligheten.
700g 125:-   260:- 

Missa inte våra fina och färdiga 
örtblandningar! 
Mage - Avel - Detox Rörelse!
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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 kol-
lagen 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 kompo-
nent 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 90:-   190:-      2122 500g 140:-  290:-   
2123 1kg 190:- 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 kropps-
eget 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  110:-  230:-    2119   500g 150:-  310:-  

2111-13 Ionsil - Silvervatten
Vattenrening - effektivt mot svamp, virus, bakterier och parasiter. 
Desinfektionsmedel för dricksvatten. Effektivt mot svampar, 
bakterier,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). 
               2111 500ml 100:-  210:-
               2112  1 liter   150:-  320:-
           2113 5 liter  500:-  1050:-

Förvaring i rumstempe-
ratur och oåtkomligt för 
små barn.

LE 1204      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.

1 kg    44:-   88:- 

 

  Lendelundens 

Du kan köpa ett Presentkort på en upp-
levelse hos oss på Lendelundens Lantlif - Torna 
Hällestad - Islandshästar - Kurser - mm
LE1200 Presentkort Lendelundens Lantlif 
på valfri summa som kan användas till lektion, kurs, 
skogstur, clinic mm! www.lendelunden.nu

Ge bort en 
upplevelse!

A/F3 

A/F4

  A/F4    5lit A/F 2



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, A/F 3
8725  Borste bambu nagelborste med pimpsten 13:-  28:-
8728  Borste bambu nagelborste fotformad 13:-  27:-
8719  Massagerulle i trä, liten  12:-  27:-
8720  Massagerulle i trä, stor 16:-  36:-
8782  Nagelpimpstensborste, liten   9:-  19:-
8797 hårborste trä, rund 8cm ø   12:-  25:-
 En praktisk hårborste. Lätt att ta med sig överallt!
8791    hårband stretch Bambufrotté A/F 1   18:- 39:-
 hårband i mjukt och strechande bambutyg som    
 håller håret på plats vid behandlingar och rengöring. 
8721  Massageborste i trä               se sid. 41 för rea priset!
8722  Borste bambu bad/hud avtagbart skaft  Ny                 29:-    65:-   
8724 Fotfil med borste i bambu 18:- 39:-
8784 Borste/massage, avtagbart skaft, dubbelsidig 18:- 39:-
8716 hårband i vit bomull 67x9cm A/F 4 14:- 29:-

Borstar, massage & hårband 
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8786  Ryggskrubb, lång natur hampa 61x21cm  19:-  43:-
8795  Skrubbvante, hampa 24x12cm  13:- 29:-
8718 Skrubb Loofa hjärta   7:-  16:-
 Fukta den och skrubba kroppen!
8794 Tvättskrubb oval bomull & hampa, 16,5x11cm  11:-  23:-
8790 Tvättspåse i bambu & linnefrotté, vinröd 20x15cm  9:-  20:-
 Tvätta kroppen med tvål i påsen.
8788  Loofabambu skrubbsvamp 15x11x5cm  14:- 30:-
4247 Loofagurka i bit med snöre  12:-  25:-
 Fin som hudskrubb. Du blöter den i ljummet vatten och
 skrubbar kroppen med den, antingen som den är eller 
 tillsammans med flytande tvål.
4251 Loofagurka liten. 5-pack. Rea! 9:-   20:-
 Mycket skön loofagurka som blöts upp i vatten för ansiktsrengöring!

Skrubbar mm A/F 3 

8723

8724

8720

8705

8730

8714

8788

8790 

4251

4247

8786

8722

8725

8794

3717

8719

8795

8721

8784

8782

8791

8716

8728

8797

8718

Ask & Embla Wellness
En serie av wellnessprodukter sydda i linne och bomull av högsta kvalitet i 
snygga färger från Ask & Embla Wellness. Ryggskrubbar 10x60 cm. A/F 3

8711  Ryggskrubb, lång natur/svart linnefrotté         REA                 45:-    99:-
8701  Ryggskrubb, lång natur linnefrotté                                       60:-   129:-
8700  Ryggskrubb, lång vit linnefrotté                                          60:-   129:-
8703  Skrubbvante, natur linnefrotté  25x14cm                             36:-     79:-
8702  Skrubbvante, vit linnefrotté  25x14cm                                 36:-     79:-
8708  Skrubb rund, vit linnefrotté 14cm ø                                     30:-     65:-
8705  Skrubb rund hera Svart/Vin Linfrotté med kantband              32:-     69:-  
8704  Skrubb rund Vile Svart/Granit Linfrotté med kantband           32:-     69:-  
8715  Ryggskrubb Vile Svart/Granit Linfrotté med kantband           60:-     129:- 
8714  Ryggskrubb hera Svart/Vin Linfrotté med kantband              60:-     129:- 
8707  Ryggskrubb Menja Svart/Grön Linfrotté med kantband         60:-     129:- 
8746  Vetekudde Vile Svart/Granit med knytband                           91:-     196:- 
8747  Vetekudde hera Svart/Vin med knytband                              91:-     196:- 
8749  Vetekudde Menja Svart/Grön rundad lättare modell               97:-     209:- 
             som ligger bra runt halsen utan knytband. se s. 17.
8717  Vetehjärta Menja Svart/Grön värmande hjärta i handmodell  21:-     44:- 
8730  Vetehjärta hera Svart/Vin värmande hjärta i handmodell       21:-     44:- 
8737    handduk vintage natur 50x70 cm        46:-     99:-
8738    handduk vintage randig 50x70 cm      46:-     99:-
8739   Ryggskrubb vintage                                                            62:-    133:-
8740    Skrubb rund vintage                                                           34:-      73:-
8736   Vetehjärta vintage                                                               22:-       46:-
 

Wellness

8746

8717

8747

Wellness



Vetekuddar
Värmande vänner med vete i snygg design. Praktiska med band så att man 
kan knyta fast dem där man vill ha dem. Kuddarna är tillräckligt långa för att 
kunna vila på axlarna. Värm dem några minuter i microvågsugnen och lägg där 
värme behövs. Kuddarna är sydda i skön och snygg halvlinne och paketerade 
i presentvänliga kartonger (undantag Rabalder) så att de lätt kan staplas eller 
ställas på hylla. 18x60 cm, A/F 3

Vetekuddar Rabalder
8762 Vetekudde Rabalder Granit  91:- 196:-
8763 Vetekudde Rabalder Oliv  91:- 196:-
8764 Vetekudde Rabalder Lingon  70:-     149:- REA

Vetekuddar i härliga färger
8776  Vetekudde Chokladbrun 91:- 196:-
8774  Vetekudde Bågformad tvåfärgad svart/natur 91:- 196:-
8778  Vetekudde tvåfärgad svart/natur 91:- 196:-

Vetekuddar Natur
8777 Vetekudde Natur Vit Randig  91:- 196:-
8770 Vetekudde Natur Röd Randig 91:- 196:-

Vetekuddar Lady
8767 Vetekudde Lady Krusbär  91:- 196:-
8768 Vetekudde Lady Viol  91:- 196:-
8769 Vetekudde Lady Plommon  91:- 196:-

Vetekudde i mjuk och mysig bambufrotté 
8772 Vetekudde Bambu Avtagbart ytterfodral. 
                   Värmes utan fodral.  83:- 179:-
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aroma-vetekuddar 
Aromavetekuddar med band och en flaska ren eterisk 
olja för aroma-terapeutisk verkan 5 ml. Man droppar 3 droppar
olja på kudden efter uppvärmningen och förhöjer upplevelsen
och effekten. Ytterörngottet är avtagbart. 

8760  Aromavetekudde Cirkulation 
 med 5 ml energigivande eterisk rosmarinolja 106:-  215:-
8761  Aromavetekudde Relax 
 med 5 ml rogivande eterisk lavendelolja   106:- 215:-

Vetekuddar med textbrodyr
Mysiga vetevärmare i halvlinne med värmande 
broderade texter på örngottet som är avtagbart. 

8753  Vetekudde Naturfärgad ”Varm Omtanke”  120:- 259:-
8754 Vetekudde Naturfärgad ”Med värme till dig”  120:- 259:-

8748 Vetekudde Vintage natur 97:-  209:-
8749 Vetekudde Menja svartgrön melange 97:-  209:-
Rundad lättare modell som ligger bra runt halsen utan knytband.  

Vetekudde
3411  Vetekudde Fibro A/F 3 99:- 215:-
 Specialdesignad så att den går att vika till olika storlekar
 och passar därmed olika kroppsdelar. 
7081 Broschyr Fibroprodukter A/F 3 0:-
Flera fibroprodukter på sidan 19.

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, A/F 3
8725  Borste bambu nagelborste med pimpsten 13:-  28:-
8728  Borste bambu nagelborste fotformad 13:-  27:-
8719  Massagerulle i trä, liten  12:-  27:-
8720  Massagerulle i trä, stor 16:-  36:-
8782  Nagelpimpstensborste, liten   9:-  19:-
8797 hårborste trä, rund 8cm ø   12:-  25:-
 En praktisk hårborste. Lätt att ta med sig överallt!
8791    hårband stretch Bambufrotté A/F 1   18:- 39:-
 hårband i mjukt och strechande bambutyg som    
 håller håret på plats vid behandlingar och rengöring. 
8721  Massageborste i trä               se sid. 41 för rea priset!
8722  Borste bambu bad/hud avtagbart skaft  Ny                 29:-    65:-   
8724 Fotfil med borste i bambu 18:- 39:-
8784 Borste/massage, avtagbart skaft, dubbelsidig 18:- 39:-
8716 hårband i vit bomull 67x9cm A/F 4 14:- 29:-

8786  Ryggskrubb, lång natur hampa 61x21cm  19:-  43:-
8795  Skrubbvante, hampa 24x12cm  13:- 29:-
8718 Skrubb Loofa hjärta   7:-  16:-
 Fukta den och skrubba kroppen!
8794 Tvättskrubb oval bomull & hampa, 16,5x11cm  11:-  23:-
8790 Tvättspåse i bambu & linnefrotté, vinröd 20x15cm  9:-  20:-
 Tvätta kroppen med tvål i påsen.
8788  Loofabambu skrubbsvamp 15x11x5cm  14:- 30:-
4247 Loofagurka i bit med snöre  12:-  25:-
 Fin som hudskrubb. Du blöter den i ljummet vatten och
 skrubbar kroppen med den, antingen som den är eller 
 tillsammans med flytande tvål.
4251 Loofagurka liten. 5-pack. Rea! 9:-   20:-
 Mycket skön loofagurka som blöts upp i vatten för ansiktsrengöring!

Se även 8749 Menja i 
samma modell s. 16! 

Vetekuddar allmoge
8771 Vetekudde Allmoge Grön  91:- 196:-
8773 Vetekudde Allmoge Aprikos  91:- 196:-
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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 luktsin-
net. 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. A/F 3

50126 Nässköljare med 20 doser salt  82:- 175:-
4357  Himalayasalt, fint  500gr  23:- 46:-
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Fitne -nässköljare & spray
Smidig och enkel
 nässköljare!

FITNE för in- och utvärtes hälsa och vitalitet!
Sunt & Naturligt!

Kisel Kapslar
För hud, hår, naglar och bindväv!
För att stärka bindväven och för att undvika sköra 
naglar och skört hår, speciellt vid mogen ålder, 
rekommenderas tillförsel av kiseldioxid. FITNE 
kiselkapslar kommer naturligt att hålla håret tjockt, 
glansigt och starkt, naglarna starka och elastiska 
och huden och bindväven fast och attraktiv. 
12% moms
50194 Kiselkapslar  60st A/F 4  
70:- 140:- 

Echinacea Herbal Karameller
Aromatisk och lugnande under den kalla årstiden! 
FITNE växtbaserad karamell med värdefullt Echina-
ceaextrakt av ekologiskt ursprung, har en behagligt 
aromatisk örtsmak. De lugnande egenskaperna hos 
Echinacea upptäcktes för länge sedan av nordameri-
kanska indianer. 12% moms

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 luftkonditionerade rum, t.ex. 
på flygplan, i dammiga eller pollenrika miljöer och löser upp 
sekret och smuts.
50118 Nässpray  20ml A/F 3                             38:-    80:-
 Naturligt saltspray för näsan 

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 ur-
sprung. Ekologiskt körsbär med naturligt C-vitamin 
avrundar med fruktig doft. Utvalda ingredienser 
kombinerade i en smakrik, fruktig sugtablett - hela 
året runt. 12% moms

50502 Örtkaramell Echinacea eko  50g A/F16   16:- 33:-

Cotton - Bomullsprodukter 
Ekologiskt & Fairtrade
Vi erbjuder Dig nu efterfrågade kvalitetsprodukter då det gäller rengöring med mera. 
Bomullsrondeller, bomullspinnar för vuxna och för barn, bomullspads 
som även kan användas till mjuk babyvård samt bomullstussar. 
Allt EKOLOGISKT och FAIRTRADE. Kan det bli bättre?

2900 Bomulls Rondeller A/F 24  10:- 20:- 
 Cotton Pads, 60 st  A/F 6  10:50:- 20:-
2901 Bomulls Ovaler  A/F 24 12:50:-    25:-
 Cotton Pads, 40 st  A/F 6  13:-  25:- 
2902 Bomulls Tops  A/F 24   14:-  28:- 
 Cotton Top, 200 st A/F 6  14:50:- 28:-
2903 Bomulls Tops för barn  A/F 24  10:25:-   21:- 
 Med säkerhetsskydd, 56 stA/F 6  10:75:- 21:-
2904 Bomulls Fyrkanter - Cotton Pads A/F 24   6:-  12:-
 För ansiktsrengöring men även  
 för mjuk och skön babyvård. 
 7,5x7,5 cm. 40 st     
2905  Bomullstussar  A/F 24   16:-  32:- 
 Cotton Balls, 1st 100 st  A/F 6  16:50:- 32:-

• Ecocert
• Fairtrade
• Nedbrytbara förpackningar
• Säkerhetskrav
• Goda arbetsförhållanden

• Pesticider
• Kemisk gödsling
• Genmanipulation
• Klorin blekning

Garanti
Dessa produkter är certifierade av Ecocert och följer deras strikta 
guidelines för ekologisk fairtrade märkning. Bomullen plockas 
för hand och odlas utan användning av giftiga pesticider eller 
kemisk konstgödsel. Bomullen är garanterat GMO-fri 
(ej genmanipulerad) med fullständig respekt gentemot 
naturen och människans hälsa. 

Under tillverkningen används enbart ecocert tillåtna processer 
och bomullen är blekt med väteperoxid istället för med klor. 
Förpackningarna är nedbrytbara. Produkterna bidrar med en 
rättvis betalning till odlare och tillverkare i tredje världen, vilket 
tillfredställer arbetarnas och deras familjers basbehov. Människors 
fundamentala rättigheter respekteras, såsom ledighet varje vecka, 
hygien, säkerhet och hälsa, utbildning mm.

Cotton
52504 Fläder + C karameller  50g A/F 16  16:-    32:-

Rea ska utgå!
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Natural brush - roten som rengör
Tandroten från Arabien rekommenderas av WHO. Ett måste för kaffe- 
och tedrickaren! Vita tänder helt naturligt och det fungerar verkligen. 
Ta av bark ca 1 cm upp på pinnen, tugga på roten och borsta sedan 
tänderna vita. Styckförpackade i ask med 20 st. 
A/F 20

9156  Tandrening natur/Citron      15:- 32:-
9157  Tandrening natur/Mynta      15:- 32:-

Cirkulationsliniment för hud och muskler. Fibrogel används före 
massage, samt mellan behandlingar ensam eller i kombination 
med fibroolja. Fri från parabener och andra konserveringsmedel.

3412-3  Fibro gel med eteriska oljor A/F 3, 100ml 43:- 89:-
3412-1  Fibro gel med eteriska oljor A/F 2, 500ml 140:- 299:-
3412-2   Fibro gel med eteriska oljor test   27:-

Kosttillskott utvecklade av propolis från bivax. 
Mixtur och tabletter! Parabenfri!!!
För mer information, se vår hemsida eller ring 
vår kundservice! A/F 6  12% moms

2100  Prosan Propolis hals mixtur stark  200ml 49:- 99:- 
 Med lakrits 
2102  Prosan Propolis Tabletter Stärkande 200 st 99:-       199:- 
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Fibro är en serie produkter utvecklad 
   för personer med fibromyalgi. 
     Används  vid  massage eller som 
    hudolja eller liniment.  Kan även 
användas före och efter träning. 
  Produkterna är BDIH-märkta vilket 
   vittnar om hög kvalitet och 
     hudvänlighet. 

Propolis är känd för sin stärkande och 
lenande effekt för kropp och hälsa.

Fibrogel

Prosan Propolis

Fibro olja med värmande arnicaolja och eteriska oljor (flesta eko) eller 
naturell med arnciaolja utan eterisk olja. Noggrant utvalda vegeta-
biliska oljor som förutom att ge det ”rätta glidet” också tillför huden 
livsnödvändiga fettsyror som linol- och linolensyra samt GLA. 

3413-3 Fibro olja med eteriska oljor  A/F 3, 100ml 43:- 89:-
3413-1 Fibro olja med eteriska oljor A/F 2, 500ml  140:-  299:-
3413-2   Fibro olja med eteriska oljor test                     27:-
3414-3 Fibro olja Naturell A/F 3, 100ml 40:- 85:-
3414-1 Fibro olja Naturell A/F 2, 500ml 130:- 279:-
3414-2   Fibro olja Naturell test                     25:-

3411  Vetekudde Fibro A/F 3 99:- 215:-
 Specialdesignad så att den går att vika till olika storlekar
 och passar därmed olika kroppsdelar.
7081 Broschyr Fibroprodukter A/F 3 0:-

Fibro olja

Vetekudde

vitare tänder.... 
        helt naturligt 
                 med en rot!

Fibroolja med arnica, 
ingefära, lavendel, 
rosmarin och 
rosenolja.

Letar Du efter nässpray? 
se sidan 18 till vänster!
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Färdiga lermasker och pasta för lerinpackningar.
100gr, A/F 3

4052 Lera grön pasta burk 1,5 kg   145:- 295:-
4053 Lera grön pasta tub 400gr   110:- 230:-
4066 Lera grön pasta tub 150 gr   46:- 99:-
4059  Lermask grön i tub normal-fet-oren hy  45:-  97:-
4060  Lermask vit i tub  känslig hy 45:-  97:-
4061 Lermask rosa i tub torr-känslig hy 45:-  97:-
4062 Lermask röd i tub normal hy  45:-  97:- 
4063  Lermask gul i tub blandhy  45:-  97:-

   

Soltorkad, 100% naturlig utan konserveringsmedel från Frankrike!
Läckra, sköna leror i olika färger för olika hudtyper som kan använ-
das av både människor och djur. Lera är djuprengörande och har 
sammandragande egenskaper, tar bort orenheter och bidrar med 
spårelement och mineraler åt huden. Används till ansiktsmasker, 
omslag, schampo, cremer, inpackningar samt i bad. Lerorna blandar 
sig lätt med vatten. 

Storpack

Naturlera
- för ren och fräsch hud

Lermasker

Så gör Du med pulverleran!
Pudra 115-130 gram över 100 ml vätska och låt leran 
sjunka utan omrörning. Efter några minuter rör Du om 
i blandningen. Alternativt används de färdiga lerpastorna/
lermaskerna i tub! Den gröna leran finns även i större 
tub, samt i hink med 1,5 kg färdigblandad lera. 

Den gröna leran är utmärkt för normal till fet hy samt 
oren hy! Lera kan också användas i fasta tvålar för att 
 ge färg och textur! Vitlera är en lugnande lera som är 
   fin att använda vid babyvård och även i t ex hårinpack-
     ningar för att normalisera hårbottenproblem. Den
 kallas även kaolin och används till mineralsmink. 

Rasul tvättlera 
hittar Du i Crearome 

katalogen!

Lera i pulverform - vit, röd, gul, rosa, grön. 200gr, A/F 3

4024 Lera vit känslig hy, lugnande  46:-  99:-
4025  Lera röd normal hy  46:-  99:-
4031  Lera gul blandhy  46:-  99:-
4027  Lera rosa torr-känslig hy       46:-  99:-
4023  Lera grön normal-fet-oren hy 300gr    46:-  99:- 
4033  Lera grön finkornig 1 kg      97:- 199:-

Pulverlera
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Doft, ljus, stil och stämning... Du finner här 
aromalampor, kroppsskrubbar, vetevärmare, 
borstar, massagetillbehör med mera. Wellness 

strävar efter naturmaterial, kvalité, 
skönhet och funktionalitet. 

Vi hoppas att Du kommer att ta emot 
dessa produkter med glädje!

Aromalampor                                          
Orientalisk underton eller strikt - det är bara att välja bland dessa 
ljusoaser för hemmet! (Du hittar fler aromalampor från Senses by 
nature på sidan 4). A/F 3

7921  Aromalampa Doftgömma  Höjd ca 9cm A/F 4  45:- 99:-  
 Grå i obehandlad stengods. 
7939  Aromalampa Doftgömma  Höjd ca 9cm A/F 4  45:- 99:-  
 Gråblå  i obehandlad stengods. 
7920 Aromalampa Doftgömma Höjd ca 9cm A/F 4  45:- 99:-  
 Vit i obehandlad stengods. 
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7932 Aromalampa Sober vit  Höjd ca 16 cm 45:- 99:-
 En stolt modell med raka linjer som ger ett balanserat 
 ljus i runda former. Glasunderrede i klarglas. 
 5 ml eterisk olja medföljer. 
7933  Aromalampa Sober svart  Höjd ca 16 cm   45:- 99:-
 En stolt modell med raka linjer som ger ett balanserat 
 ljus i runda former. Glasunderrede i klarglas. 
 5 ml eterisk olja medföljer.
7919 Aromalampa Livets träd  Höjd ca 16 cm 46:- 99:- 
 Cremefärgad glaserad keramik i ett stycke.
  Inga lösa delar. 
7940 Aromalampa Livets träd  Höjd ca 16 cm  46:- 99:- 
 Djupblå glaserad keramik i ett stycke.
 Inga lösa delar.  

7928  Aromalampa Slinga  Höjd ca 15 cm  45:- 99:-
 5 ml eterisk olja medföljer. 

7929  Aromalampa Tindra  Höjd ca 15 cm  45:- 99:-
 Nätt och stilren pryder den sin plats. Glasunderrede 
 i brunt glas som ger ett varmt sken med fin lyster. 
 5 ml eterisk olja medföljer. 

7931  Aromalampa Lilly  Höjd ca 15 cm  45:- 99:-
 En mjukt rundad modell med klematisinspirerat 
 mönster. Glasunderrede i rött glas som  ger ett 
 varmt och skönt ljus. 5ml eterisk olja medföljer. 

7922  Aromalampa Löv grön. Höjd ca 11 cm 45:- 99:-
 En kombination av oglaserad och glaserad keramik. 
 Mycket vacker design med glaserad lövformad 
 skål för den eteriska oljan och vattnet. 
7923  Aromalampa Löv vit. Höjd ca 11 cm 45:- 99:-
 En kombination av oglaserad och glaserad keramik. 
 Mycket vacker design med glaserad lövformad 
 skål för den eteriska oljan och vattnet. 

Aromalampor att njuta av 
Vackra aromalampor i mörkt stengods. För bild se s. 4

3700   Sense of Siam hög  höjd 28 cm  A/F 1  99:-  220:-
3705   Sense of Siam låg  höjd 10,5 cm  A/F 3 39:- 90:-

7932

7928
7929

7931

7933

7940

SLuTSåLD
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En underbart läcker serie med duschtvålar och lotioner 
som ger extra energi och liv! Nyheter Dusch & lotion i ett samt Hand-
creme och Deo 24h! 200ml resp. 150ml, A/F 4

44549 Bodylotion happy Blossom 38:-  82:-
44546 Bodylotion Grenadine Spirit 38:- 82:-
44547 Bodylotion Goji Power 38:-  82:-
44548 Bodylotion Lemon fresh 38:-  82:-
44545 Duschgel happy Blossom 38:-  82:-
44542 Duschgel Grenadine Spirit 38:-  82:-
44543 Duschgel Goji Power 38:-  82:-
44544 Duschgel Lemon fresh 38:-  82:-
44550 Dusch-Bodylotion Bio Sheabutter  42:-     99:-NY
44561 Deo Roll on Acai Energy 50g        50:-    107:- 
44551 Deo Roll on 24h Långvarigt skydd 50g   50:-  107:- NY
44562 Deospray Goji Power 100ml          68:-  146:-  
44560 handcreme Bio Sheabutter 30ml    22:-     47:- NY
44574  INTR O-paket Body care ny 13x4 st produkter 52 prod.
 ovan duschtvålar och bodylotions. 2037:- (Du sparar 207:-)
 

Lotioner & Duschtvålar & DeoHårvård & Schampo NY design

Unika stylingprodukter för håret - äkta naturkosmetik! A/F 4

44565 hårkur Express 2 in1 Mango 150ml 68:-  146:- 
44563 hårbalsam Brilliant Care 200 ml  50:-   107:-
44566 hårbalsam Natural Care Mango 200 ml  53:-   114:-  NY 
44564 hårkur skum Balm Care 150ml 61:- 131:- 

   

Dermatologiskt testade och god-
kända eko naturkosmetiska pro-
dukter för alla som bryr sig om 
både kropp och miljö! Sante är 
en helhet av hårdvård, hudvård, 
rengöring, make up mm för hela 
familjen till otroligt bra priser!
BDIH och NaTrue!

Fem schampon i smäckra, snygga tuber - anpassade till olika behov! 
200ml, A/F 4  NY design                                                          43:-   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 Elacticitet till tunt och fint hår
44559 Schampo Lava Power  Fett hår och problem    46:- 99:-
44573 INTRO-paket hårvård & Schampo       1624:- NY
            4 st av vardera schampo & hårvårdsprodukt

Med eko aloe och härliga 

friska naturliga dofter!

Vegan & glutenfri!
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NY design

XL Family A/F 4

Santes populära handcremer med eko goji och eko sheasmör. Stor 
och liten för alla händer, inte minst för torr och känslig hud!
42316  handcreme Eko Goji Olive 100 ml 29:-  62:-
42317 handcreme Eko Goji Olive  30 ml A/F 10 15:-  32:-

Även cremer, lotioner och tandkräm i XL storlek och XL priser.
44500 Dagcreme Pomegranate/Marula 75 ml 42:-       90:- 
44501 Nattcreme Pomegranate/Marula 75 ml 42:-       90:- 
44502 Creme 24t. Pomegranate/Fikon 75 ml 46:-       99:- 
44503 Ögoncreme Pomegranate/Marula 20 ml 46:-       99:- 
44505 Softcreme Pomegranate/Fikon 150 ml/burk 38:-       82:- 
44004 Läppcerat  Pomegranate/Marula  
 10x4,5 blister, styckpris 18:-       Pris display 180:-       39:- 
42559 Bodylotion Ananas 200 ml 36:-       78:- 
44507 Bodylotion Ananas 500 ml 61:-     131:- 
44006 Tandcreme mynta med Flour 75 ml 18:-       39:- 

XL Family 
Efterfrågan är stor på fler storförpackningar för hela familjen!
Här har Du dem i smått, mellanstort och stort! Daglig, naturlig rengöring 
med noggrant utvalda rengöringsämnen från förnyelsebara råvaror. Här 
presenteras nu fyra läckra nyheter - schampo, balsam o duschtvål!  A/F 4

42508 Schampo eko Ginkgo 200 ml    30:-  65:-
42520 Schampo eko Ginkgo 500 ml 53:-  114:-
42521 Schampo eko Ginkgo 950 ml 76:- 163:-
42509 Schampo Glans eko Kokos 200 ml 30:-  65:-
42522 Schampo Glans eko Kokos 500 ml 53:-  114:-
42523 Schampo Glans eko Kokos 950 ml 76:- 163:- 
42510 Duschgel eko Ananas 200 ml 30:- 65:-
42511 Duschgel eko Ananas 500 ml 53:-  114:-
42512 Duschgel eko Ananas  950 ml 76:- 163:-
42507 Duschgel eko Kokos 200 ml 30:-  65:-
42513 Duschgel eko Kokos 500 ml 53:-  114:-
42514 Duschgel eko Kokos  950 ml 76:-  163:-
42515 hand-Kroppstvål eko Aloe 200 ml 27:-  59:-
44508 hand/kroppstvål eko Aloe 500 ml 53:-     114:- 
42950 hårbalsam Brilliant care björk 150 ml 34:-  73:-
44554 Duschgel Bio Mint 200 ml 30:-        65:- NY
44553 Volymschampo Bio Goji Melon 200 ml 30:-        65:- NY
44552 EveryDaySchampo Bio ÄppleKvitten 300ml 38:-        82:- NY
44527 Moisturing hårbalsam Bio Mang Aloe 150ml 34:-       73:- NY

NYHET
NYHET

Intropaket  
se nedan

Styling 
Unika stylingprodukter för håret - äkta naturkosmetik!
Håller ditt hår naturligt på plats. Lämplig för dagligt bruk, idealisk vid 
användning av hårtork. 
42411 hårgel Natural Former 50 ml                        46:-     99:- 
42416 hårvax Natural wax Kokos 50 ml 50:-   107:- 
42813 hårspray Natural Styling Jojoba 150ml 62:-  133:- 
42814 Stylingskum Natural Foam -
 vete & silkesprotein150ml 62:-  133:-
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Ansiktsvård 
Tre fina serier för ansiktet - Goji, Schisandra och Acai! A/F 4

 eko goji - friskhet och energi för torr hy
42532 Dagcreme Eko Goji 30ml 76:-  163:-
42620 Dagcreme Eko Goji test, 1st 38:-
42533 Nattcreme Eko Goji 30ml 76:-  163:-
 eko Schisandra - lugnar och regenererar känslig hy
42534 Dagcreme Eko Schisandra 30ml 76:-  163:-
42621 Dagcreme Eko Schisandra test, 1st 38:-
42535 Nattcreme Eko Schisandra 30ml 76:-  163:-
 eko acai - naturlig balans för blandhy
42536 Fluid Eko Acai 30ml 76:-  163:-
42545 Anti-spot gel Eko Acai 15ml 68:-  146:-
42537 24h Creme Eko Acai 30ml 76:-  163:-
42623 24h Creme Eko Acai test, 1st 38:-
 eko Rengöring och Ögoncreme och läppar
42340 Anti-stressmask Eko Schisandra A/F10 21:-  46:-
42528 Ansiktsvatten Eko Schisandra 150ml 60:-  129:-
42529 Rengöringsskum Eko Schisandra 70ml        68:-   146:- 
42330 Ansiktsreng. servetter Eko Goji A/F 6 38:-  82:-
42341 Peelingcreme Eko Acai A/F10 2x7,5ml 21:-  45:-
42544 Ögoncreme Eko Acai 15ml 68:-  146:-
42624 Ögoncreme Eko Acai test, 1st  29:-
42343 Läppcerat balm Eko Goji A/F10 5gr 22:-  47:-

Color Cream
Ge ditt hår all naturens skönhet! 
Trolla fram individuella nyanser eller färga slingor.
Color Cream omsluter håret med en skyddande glans 
som integrerar med din naturliga hårfärg, vilket ger dig ett indivi-
duellt resultat - för uttrycksfulla färger, silkeslen glans och under-
bar volym. 100% naturliga. Förpackningen innehåller både för 
och efterbehandling. Vegan. 150g  A/F 4

40035 Color Cream cocoa brown  113:-  245:- 
40033 Color Cream cognac blond  113:-  245:- 
40034 Color Cream honey mahogany 113:-  245:-  
40036 Color Cream sherry brown  113:-  245:- 
40037 Color Cream mahogany brown 113:-  245:- 

Deo Kristall 
Baserade på alun utan aluminiumklorid. Med eller utan doft! 
A/F 4

42570 Spray Kristall 100ml 62:-  133:-
42571 Roll on Kristall 50ml 44:-   95:-
42572 Deostick Kristall 100g 69:-  148:-

Polywood - helt naturliga ingredienser och extrakt från 
certifierad ekologisk odling. De nya Pomegranate & acai och Orange & 
grapefrukt duschgelerna bär BDih-och NaTrue kvalitetsmärkning för 
certifierad naturkosmetik.

42480 Duschgel Pomegranate/Acai 200ml              45:-    97:-   
42481 Duschgel Orange/Grape 200ml              45:-    97:-   

 

Homme
Klassiskt manlig serie i mörkt vinrött! A/F 4

42580 Rakskum, homme 150ml 38:-  82:-
42581  Aftershave homme 100ml 94:-  202:-
42384 Duschgel Body & hair homme 200ml 38:- 82:-
42582 Ansiktsfuktfluid 2 in 1, Homme 50ml 75:-  161:-
42583 Deospray, homme 100ml 64:-  138:-

Homme Deux
Med kryddig, härligt manlig doft!  Brun design, se bild ovan. A/F 4

42586 Rakskum, homme Deux 150ml  38:-  82:-
42587 After shave, homme Deux 100ml  94:-  202:-
42593 After shave, homme Deux test, 1st  47:-
42390 Duschgel Body&hair, homme Deux 200ml 38:- 82:-
 Sachéer följer automatiskt med som kundprover 
42588 Ansiktsfuktfluid 2 in 1, Homme Deux 50ml  76:-  163:-
42625 Ansiktsfuktfluid 2 in 1 test, Homme Deux 1st 36:-
42589 Deospray,  homme Deux 100ml 64:-  138:-

Homme 365
42392 Eau de Toilette 365 50 ml 190:-  409:-
42394 Duschgel 365 Body & hair 200 ml 53:-  114:-
42639 Eau de Toilette 365 test 94:-

Den nya manliga doften 
i Homme Deux har blivit 
omåttligt populär!

40180 Örthårfärg Strawberry Blonde/Gyllenblond   
40181 Örthårfärg Terra/Brun   
40182 Örthårfärg Bronze/Rödbrun  
40183 Örthårfärg Nut brown/Nötbrun     
40184 Örthårfärg Natural red/Naturröd    
40185 Örthårfärg Mahogany red/Mahognyröd  
40186 Örthårfärg Flame red/Flamröd    
40187 Örthårfärg Black/Svart   
40188 Örthårfärg Chestnut brown/Kastanjebrun
40039 hårfärgningskarta, engelsk 1 st
41179    hårfärgskarta, svenska 1 st 

Örthårfärg
Skonsamt för hår och hårbotten och den mest naturliga hårfärgen! 
100% naturliga råvaror, fritt från peroxider, ammonium och andra 
kemikalier!  Fritt från syntetiska färg- och doftämnen samt 
konserveringsmedel. Helt baserat på växtpulver!! Vegan!               
                                       54:-   116:- 100g, A/F 4
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Make-up

Lipgloss
Fantastiskt läckra lipgloss i stilren och exklusiv förpackning
4,5 gram A/F 3

43000 Lipgloss 01 nude rose 68:-   146:- 
43100 Lipgloss 01 nude rose , 1st 34:- 
43001 Lipgloss 02 nude silk 68:-   146:-
43102 Lipgloss 02 nude silk test, 1st 34:- 
43002 Lipgloss 03 peach pink 68:-   146:-
43103 Lipgloss 03 peach pink test, 1st 34:- 
43003 Lipgloss 04 red pink 68:-   146:-
43104 Lipgloss 04 red pink test, 1st 34:- 

Kajalpenna i trä 
Läckra kajalpennor - Nu med mjukare färgstift.   A/F 3 

42043 Kajalpenna 04 night blue 64:-   138:- 
42177 Kajalpenna 04 night blue test, 1st 32:-
42045 Kajalpenna 06 deep brown 64:-   138:-
42179 Kajalpenna 06 deep brown test, 1st 32:- 
42046 Kajalpenna 07 anthracite 64:-   138:- 
42180 Kajalpenna 07 anthracite test, 1st 32:-
42047 Kajalpenna 01 black 64:-   138:-
42181 Kajalpenna 01 black test, 1st 32:- 
43043 Kajalpenna 00 white 64:-   138:- 
43122 Kajalpenna 00 white test, 1st 32:-
43044 Kajalpenna 10 petrol 64:-   138:-
43123 Kajalpenna 10 petrol test, 1st 32:- 

Eyeliner
Flytande eyeliner med aloe vera och skimmer, för att skapa
intensiva ögon. Unik pensel! A/F 3
42052 Dipliner 01 black                                 80:- 172:-  
42200 Dipliner 01 Black  test, 1st                         40:-

Mascara & Lash Extensions
Nu är den här, som många har väntat på. Den naturliga mascaran som 
bygger Dina ögonfransar och förlänger till dramatisk look! 7 ml A/F 3
 

42055 Mascara Volume 02 brown, 7ml          92:-   198:- 
42056 Mascara Volume 01 black, 7ml          92:-  198:-
42057 Mascara Endless lashes 01 black, 7ml           99:-  213:-
43040 Mascara Volume 01 sensation black, 12ml        92:-   198:-   
43041 Mascara Volume 01 perfect defin, black 8ml     92:-  198:-  
42058 Lash balm, 5ml                                                  60:-   129:-  
42059 hypnotic lashes, 4ml                                       128:-   275:-
43164 Lash extension Eyeliner 01 black                   128:-   275:-   
43167 Lash extension Eyeliner 01, test 1st          64:-   
43165 Lash extension Eyeliner 02 brown                 128:-   275:-   
43168 Lash extension Eyeliner 02, test 1st          64:-   

Ögonbrynspenna i trä
Hög kvalitet i två nyanser! A/F 3

42080 Ögonbrynspenna 01 blonde 65:-   139:-
42196 Ögonbrynspenna 01 blonde test, 1st 32:- 
42081 Ögonbrynspenna 02 brown 65:-   139:-
42197 Ögonbrynspenna 02 brown test, 1st 32:- 

Läppstift
Snygga, vårdande och helt naturliga läppstift, 4,5 gram  A/F 3

42000 Läppstift 01 light pink 82:-   176:-
42204 Läppstift 01 light pink test, 1st 41:-
42001 Läppstift 02 pink rose 82:-   176:-
42205 Läppstift 02 pink rose test, 1st 41:- 
42003 Läppstift 04 pink clover 82:-   176:-
42207 Läppstift 04 pink clover test, 1st 41:- 
42004 Läppstift 05 pink tulip 82:-   176:-
42208 Läppstift 05 pink tulip test, 1st 41:-  
42009 Läppstift 10 brown red 82:-   176:-
42213 Läppstift 10 brown red test, 1st 41:- 
42010 Läppstift 11 nude beige 82:-   176:-
42214 Läppstift 11 nude beige test, 1st 41:-
42012 Läppstift 13 nude mellow 82:-   176:-
42216 Läppstift 13 nude mellow test, 1st 41:- 
42013 Läppstift 14 nude cacao 82:-   176:- 
42217 Läppstift 14 nude cacao test, 1st 41:-
43020 Läppstift 21 coral pink 82:-   176:-
43110 Läppstift 21 coral pink test, 1st 41:- 
43021 Läppstift 22 soft red 82:-   176:-
43111 Läppstift 22 soft red test, 1st 41:-
43022 Läppstift 23 poppy red 82:-   176:-
43112 Läppstift 23 poppy red test, 1st 41:- 
43023 Läppstift 24 raspberry red                    82:-   176:-
43113 Läppstift 24 raspberry red test, 1st 41:-

Läppenna Duo
En riktigt läcker och praktisk penna med gloss i ena änden och 
läppkonturpenna i den andra! Helt komplett! 4 gram A/F 3

42025 Läppenna Duo 01 nude look 73:-   157:- 
42201 Läppenna Duo 01 nude look test, 1st 36:-
42026 Läppenna Duo 02 natural look  73:-   157:-  
42202 Läppenna Duo 02 natural look test, 1st 36:-
42027 Läppenna Duo 03 glamorous look 73:-   157:-  
42203 Läppenna Duo 03 glamorous look test, 1st 36:- 
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CC Creams - make up Ny
Underbara CC krämer för ansikte o dekollatage A/F 3

43154 CC Cream 10 Light 102:-   219:- Ny
43157 CC Cream 10 Light test, 1st 51:- 
43155 CC Cream 20 Natural 102:-   219:- Ny
43158 CC Cream 20 Natural test, 1st 51:- 
43156 CC Cream 30 Bronze 102:-   219:- Ny
43159 CC Cream 30 Bronze test, 1st 51:-
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Ögonskuggsprimer
 42079 Loose powder 46:-   99:- 

Ögonskugga penna trä
Ögonskugga med kamomillextrakt i tre avstämda naturliga 
nyanser för att fungera från vardag till fest! A/F 3 

42061 Ögonskugga penna 02 silver 64:-   138:-
42189 Ögonskuggspenna 02 silver test, 1st 32:- 
42062 Ögonskugga penna 03 blue 64:-   138:-
42190 Ögonskuggspenna 03 blue test, 1st 32:- 
42064 Ögonskugga penna 05 olive 64:-   138:-
42192 Ögonskuggspenna 05 olive test, 1st 32:-
42067 Ögonskugga penna 08 coffee 64:-   138:- 
42195 Ögonskuggspenna 08 coffee test, 1st 32:-

Ögonskugga Trio & Remover
A/F 3 

42070 Ögonskugga trio 01 rose 90:-   193:- 
42182 Ögonskugga trio 01 rose test, 1st 44:-
42071 Ögonskugga trio 02 aubergine  90:-   193:- 
42183 Ögonskugga trio 02 aubergine test, 1st 44:-
42072 Ögonskugga trio 03 rosewood  90:-   193:- 
42184 Ögonskugga trio 03 rose wood test, 1st 44:-
42073 Ögonskugga trio 04 green 90:-   193:- 
42185 Ögonskugga trio 04 green test, 1st 44:- 
42074 Ögonskugga trio 05 ocean blue 90:-   193:- 
42186 Ögonskugga trio 05 ocean blue test, 1st 44:-
42075 Ögonskugga trio 06 smokey eyes 90:-   193:-
42187 Ögonskugga trio 06 smokey eyes test, 1st 44:-
42134 Ögonmakeup remover 46:-   99:-

Foundation
Mjuk, naturlig foundation med Cupuacu smör för en lätt täckande 
make up i färger som anpassar sig till Din hudton! 30 ml A/F 3

42085 Foundation 01 porcellain, 30 ml 104:-   224:- 
42164 Foundation 01 porcellain test, 1st 52:-
42086 Foundation 02 light beige, 30 ml 104:-   224:-
42165 Foundation 02 light beige test, 1st 52:- 
42087 Foundation 03 sunny beige, 30 ml 104:-   224:-
42166 Foundation 03 sunny beige test, 1st 52:- 

Coverstick
Coverstick i pennform med hudnära nyanser att 
neutralisera oönskade ojämnheter i hudens ton och form! A/F 3

42090 Coverstick 01 light 64:-   138:- 
42160 Coverstick 01 light test, 1st 32:-
42091 Coverstick 02 medium 64:-   138:- 
42161 Coverstick 02 medium test, 1st 32:- 
42092 Coverstick 03 beige 64:-   138:- 
42162 Coverstick 03 beige test, 1st 32:-

Nagellack
      

Nu är de här! Sex läckra nagellack utan formalehyd! 7 ml A/F 3
 
42106 Nagellack French White 02  82:-   176:- 
42108 Nagellack French Rose 04 82:-   176:-
42111 Nagellack Metallic Lavender 07  82:-   176:- 
42118 Nagellack Shiny Pink 14  82:-   176:-  
43011 Nagellack Poppy Red 22  82:-   176:-
43012 Skyddande underlack 200  68:-   146:- 
43013 Överlack 201  68:-   146:-  
42130  Nagellacksremover 100ml  47:- 101:-

Ageless Facial care
...for timelessly beatiful skin!
Fem produkter för att hålla ansiktet fräscht och reducera ålderstecken! 
Santes nya ansiktsvård med antiagening effekt! Basen i denna vårdande 
linje är en effektiv H3 active substance compex - bestående av bio fläder-
bär, hibiscus och hyaluron. Den är mycket unik i sin sammansättning och 
förhindrar effektivt huden från åldrande.    
A/F 4

44014 Ageless intense day fluid  106:-   228:- 
44015 Ageless intense night fluid                 114:-  245:-
44016 Ageless 24h firming serum               120:-  258:-
44017 Ageless smoothing eye balm            114:-  245:-
44018 Ageless firming mask                          22:-   47:- A/F 8 16 dos.
44025 Affisch Ageless A1 0:-
44602 Ageless Broschyr inkl prov 0:-

Dermatologiskt testade och godkända natur-
kosmetiska produkter för alla som bryr sig om 

både kropp och miljö! Sante är en helhet av 
hårvård, hudvård, rengöring, make up mm för 

hela familjen till otroligt bra priser!

Tandkräm
Naturtandkräm utan fluor! A/F 3

42375 Tandkräm Myrra 75ml 30:-   60:- 
42376 Tandkräm Mint 75ml 30:-   60:-
Naturtandkräm med fluor och B12! A/F 3
42596   Tandkräm B12 75ml      39:-     78:- 
En perfekt tandcreme för veganer och vegetarianer 
med både vitamin B12 och fluor! 
42973   Tandkräm B12 utan fluor 75ml   38:-     76:-  
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Snygga ställ
- till Santes läckra make up (utan nagellack)

42757    Bredd 99 cm, djup 39 cm och höjd 49 cm.
42756    Bredd 50 cm, djup 45 cm och höjd 167 cm. 

41804 Affisch Make Up 60x84cm  0:-
43187 Make-up ställ disk 16 288:-
43188 Make-up ställ golv 16 288:-

Rouge och Puder
Puder med kamomillextrakt för att ge en matt och mjuk
finish till den naturliga makeupen. Använd efter foundation 
eller efter dagkräm. A/F 3

42095 Rouge 01 silky terra 6,5gr 90:-   193:-
42171 Rouge 01 silky terra test, 1st 44:- 
42096 Rouge 02 silky mallow 6,5gr 90:-   193:-
42172 Rouge 02 silky mallow test, 1st 44:- 
42097 Rouge 03 silky magnolia 6,5gr 90:-   193:-
42173 Rouge 03 silky magnolia test, 1st 44:- 
42100 Puder kaka 01 porcellain 9gr 98:-   210:-
42167 Puder kaka 01 porcellain test, 1st 49:- 
42101 Puder kaka 02 light sand 9gr 98:-   210:- 
42168 Puder kaka 02 light sand test, 1st 49:-
42102 Puder kaka 03 golden beige 9gr 98:-   210:-
42169 Puder kaka 03 goldenbeige test, 1st 49:- 

42135 Puderborste 73:-   157:- 
42136 Puderborste resemodell 73:-   157:- 
42137 Pennvässare A/F 3 24:-    52:-
42130  Nagellacksremover 100ml A/F 3  47:-    101:- 
42134 Ögonmakeup remover 100ml A/F 3    46:-     99:- 

42318  handcreme bio goji olive 30ml A/F 3 16:-     34:-
42636 handcreme eko goji test, 1 st                    10:-        

Läcker och komplett eko make up 
i läckra och tilltalande ställ!

32116
Make-up ställ disk
12x3 Läppstift
3x3   Läppenna duo
4x3   Lipgloss
6x3   Kajalpenna
6x3   Eyeliner
1x3   Dipliner
1x3   Lashbalm
1x3   Hypnotic laches
5x3   Mascara
1x3   Puderborste
1x3   Puderborste resemodell
1x3   Pennvässare
1x3   Nagellacksremover
4x3   Ögonskugga
6x3   Ögonskugga trio
1x3   Puder ögonskugga bas
3x3   Foundation
2x3   Ögonbrynspenna
3x3   Coverstick
3x3   Rouge
3x3   Puderkaka
3x3   CC Cream 
2x3   Lash Extension Eyeliner
1x3   Ögonmakeup borttagning
3x1   Handcreme
+ tester till samtliga utom till mascara

32109  Make-up ställ golv
 

4x4 Coverstick 3x4 Foundation,4x4 Puderkaka, 
3x4 Rouge, 6x4 Ögonskugga Trio, 8x4 Ögon-
skuggspenna, 8x4 Kajal penna, 3x4 Eyeliner 

flytande, 2x4 Mascara, 2x4 Ögonbrynspenna, 
3x4 Läppenna Duo, 20x4 Läppstift, 

6x4 Lipgloss, 4 Puderborste, 4 Puderborste 
Rese, 6 Pennvässare samt tester till samtliga 

utom till mascara.

42757

42756

Dermatologiskt testade och godkända 
naturkosmetiska produkter för alla 

som bryr sig om både kropp och miljö! 
Sante är en helhet av hårvård, hud-

vård, rengöring, make up mm för hela 
familjen till otroligt bra priser!

Handcreme 
bio goji

42240  Träfot till 43188 1 st 0:-



32116
Make-up ställ disk
12x3 Läppstift
3x3   Läppenna duo
4x3   Lipgloss
6x3   Kajalpenna
6x3   Eyeliner
1x3   Dipliner
1x3   Lashbalm
1x3   Hypnotic laches
5x3   Mascara
1x3   Puderborste
1x3   Puderborste resemodell
1x3   Pennvässare
1x3   Nagellacksremover
4x3   Ögonskugga
6x3   Ögonskugga trio
1x3   Puder ögonskugga bas
3x3   Foundation
2x3   Ögonbrynspenna
3x3   Coverstick
3x3   Rouge
3x3   Puderkaka
3x3   CC Cream 
2x3   Lash Extension Eyeliner
1x3   Ögonmakeup borttagning
3x1   Handcreme
+ tester till samtliga utom till mascara

ny sida LOgONa
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Logona naturkosmetik vårdar och förskönar huden med rå-
varor och ämnen från naturen. Detta sker med hälsogivande, 
naturvänliga råvaror som stimulerar och understödjer hu-
dens naturliga funktion. Logonas produkter kontrolleras re-
gelbundet av ett fristående ekologiskt kontrollorgan samt av 
BDIH och de nya produkterna är även NaTrue-märkta.  Bätt-
re kan det inte bli! Logonas två Daily Care serier presenterade 
på denna sida är riktigt härliga med fina, mycket uppskattade 
dofter. Komplett, bra och sund hudvård...

Daily Care
Denna serie erbjuder Dig allt Du behöver för att göra Din dagliga 
kroppsvård hemma till en perfekt upplevelse av välbefinnande. 
Rengör Din hud och Ditt hår ytterst milt med naturliga rengörande 
verksamma ämnen. Ge Ditt hår glans och len vitalitet. Vårda och 
skydda Din hy med mjukgörande och dyrbara oljor från certifierade 
ekologiska odlingar. Omge Dig själv med de milda, fräscha dofterna 
av verbena eller oemotståndlig mild vanilj. Njut av den underbara 
känslan av välbefinnande med naturlig kroppsvård! Låt hela familjen 
använda denna idealiska vård från topp till tå!

Daily Care aloe Verbena
A/F 4
02101 Tandkräm Mynta 75ml 18:-  39:-
02102 Duschgel eko Aloe Verbena 200ml 40:-  86:-
02103 Bodylotion eko Aloe Verbena 200ml 46:-   99:-
02104 hudcreme eko Aloe Verbena 100ml  46:-   99:-
02815 handcreme eko Aloe Verbena test, 1st 17:-
02105 Kroppsolja eko Aloe Verbena 200ml 55:-  118:-
02106 Deo eko Aloe Verbena 100ml  58:-  125:-
02107 hand Kroppstvål eko Aloe Verbena 300ml 37:- 79:-
02108 handcreme eko Aloe Verbena 100ml 32:-  69:-
02109 Schampo eko Aloe Verbena 250ml  40:-  86:-
02110 hårbalsam eko Aloe Verbena 100ml  48:-  103:-

Cerat Läppar
Härligt skyddande och mjukgörande lipbalm med ringblommor.

32085  Lipbalm Bio Calendula A/F 10 23:-  49:-
 I blister 10 st i display

 

Natural Nails - 
nagelvård
Äntligen naturlig nagelvård utan kemikalier! Nu ny design! A/F 3

02400 Nail repair Therapy Stärker/skyddar mjuka naglar   75:-  161:- 
02401 Nagelbandslotion Vårdar/skyddar o stärker             68:-  146:- 
02402 handvårdskoncentrat Ultimat handvård                 60:-  129:- 
02403 Nagelfil glas 2-sidig För extra skonsam nagelvård   40:-  86:-
02404 Display Natural Nail Liten o nätt - lätt att placera!   926:-
3 st av vardera produkt snyggt presenterat.
02406     Nailrepair therapy test, 1st                 38:-    
02407 Cuticle fluid test, 1st 34:-
02408 hand care concentrate test, 1st 30:-

  

Free- utan doft
En neutral serie för mycket känslig hud. Här krävs kunskap. 
Logonas serie Free ger känslig hy vad den behöver! A/F 4

02423 Rengöringsmjölk Free 200ml  110:-  237:- 
00631 Fuktighetscreme Free 50ml  116:-  249:-
00913 Fuktighetskcreme test, 1st    57:-
00633 Deo Spray Free 100ml  66:-  142:- 
00634 Schampo & Duschgel 250ml  65:-    140:-  
00635 Bodylotion Free 200ml  88:-    189:- 

Tandkräm & Munvatten
Naturtandkräm utan fluor och friskt munvatten. 75ml A/F 6 
00829 Tandkräm/gel Sensitive     34:-     73:-
00830 Örtmunvatten koncentrat A/F 4, 50ml     42:-  88:- 
00820 Tandkräm/gel Pepparmint    30:-  64:-  
00821 Tandkräm/gel Rosmarin/salvia  31:-  65:- 
00822 Tandkräm Mineral   24:-  51:- 
00825 Tandkräm Kids Spearmint A/F 4, 50ml   22:-  47:- 
00827 Tandkräm Kids Jordgubb  A/F 4, 50ml      22:-  47:- 

Lavaerde tvättlera - helt tensidfri
En helt tensidfri serie baserad på naturlig rasullera som inte irriterar
huden och brukar passa de mest känsliga hudtyperna! A/F 4

00450 Lavaerde tvättlera pulver A/F 1, 1kg 140:-  300:-
00451 Lavaerde tvättlera pulver  300gr 62:-  133:-
00453 Lavaerde tvättlera White Lotus 150gr  61:-  131:-
00452 Lavaerde tvättcreme Patchouli 200ml  54:- 116:-
00454 Lavaerde tvättcreme White Lotus 200ml 60:- 129:-

Helt utan 
tensider & kemikalier!

100 % naturlig 
med rengörande lera!



Hårvård & Styling
Naturlig hårstyling, bra för håret, bra för hårbotten och den inre och
yttre miljö. 150ml, A/F 4

00480 hårspray Volym, glans och spänst! 75:- 161:-
00488 Fönspray Sidenglans Bambu 68:-  146:-
 Skyddar håret med stärkande Bambuextrakt
30203 hårgel/Styling Bambu Ger stadga & glans 50ml 45:-  97:-
00179 hårbalsam Veteprotein  200ml 61:-  131:-
 Veteprotein, Björkbladsextrakt och Kardborre 
 ger håret mjukhet och styrka.
00180 hårkur Jojoba Intensiv vård... 74:-  159:-
         För skadat hår från rot till topp. Förbättrar 
 hårets struktur och ger djup vård.
00181 Balsamspray För alla hårtyper! 61:-  131:-
 Gör håret lätt att reda ut. Skall ej sköljas ur!
30214 hair Treatment Age Energy Fint & livlöst hår! 70:-  150:-
 Mask för slitet hår. Skall ej sköljas ur! 1-2 g per vecka.

30217 Hair Shine Tip-fluid Slitet hår & kluvna toppar! 70:-  150:- NY
 Skall ej sköljas ur! Förebygger frissighet. 1-2 g per vecka i topparna.

30223 hair Repair Oil Argan Inca Inchi   74:-  159:- NY
 Reparerar slitet, skadat hår o ger spänst! Skall ej sköljas ur! 
 1-2 g per vecka. Används i topparna.
30220 Moisturizing heat Protection Spray 69:-  148:- NY
 Skyddar håret vid användning av fön och värme!
30836     Display Extra hair care 4 x 4 av ovanstående produkter, NY
                4 av vardera 30214, 30217, 30223, 30220.                        1140:-

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, A/F 4 

01116 Color Creme Kopparblond 118:-  254:- 
01117 Color Creme Indian summer 118:-  254:-  
01118 Color Creme Tizian 118:-  254:- 
01120 Color Creme Teak 118:-  254:- 
01122 Color Creme Nougatbrun 118:-  254:- 
00156 Color plus Förbehandling 68 :-    146:- 
00157 Color Conditioner Efterbehandling                  68:-      146:-

Örthårfärg pulver Eko
100% naturligt, alla örter från ekologiska odlingar. Örthårfärgning 
utan kemikalier som hamnar i miljön eller i Din kropp. 100gr, A/F 5
01100 Örthårfärg Golden blond 68:-   146:- 
01101 Örthårfärg Sahara blond 68:-   146:- 
01102 Örthårfärg henna Natural red 68:-   146:- 
01103 Örthårfärg Flame red 68:-   146:- 
01104 Örthårfärg Mahogny 68:-   146:- 
01105 Örthårfärg Walnut brown 68:-   146:- 
01106 Örthårfärg Chestnut brown Kastanj 68:-   146:- 
01107 Örthårfärg Natural brown 68:-   146:- 
01108 Örthårfärg Brown umber Brun Umbra 68:-   146:- 
01109 Örthårfärg henna black 68:-   146:-
01111 Örthårfärg Black intense 68:-     146:- NY 
01112 Örthårfärg Chocolate brown 68:-     146:- NY 
01113 Örthårfärg Coffee brown 68:-     146:- NY  
01110 hårinpackning henna neutral 52:-  112:-
00318 Örthårfärg borste 15:-  32:-
00156 Color plus Förbehandling                              68:-     146:-
00157 Color Conditioner Efterbehandling 68:-   146:-

Schampo & Balsam
Inget är så attraherande som ett friskt, vackert hår. Varje hårtyp 
behöver specifik hårvård. Du kan använda Logona schampo varje dag.  
Schampo 250ml, Balsam 200ml A/F 4 
30205 Schampo Bio Caffeine Age Energy NY  62:-   133:- 
 Mild rengöring för det tunna, fina, livlösa hårets behov.
 Vård med stärkande ekologisk koffein, mineralrika eko gojibär, 
 granatäpple för naturlig mjukhet och en ny volym! 
30208 Schampo Bio Aloe Vera Moisturizing NY  62:-   133:- 
 Rengör milt och vårdar torrt och livlöst hår. Återfultar och skyddar 
 håret från uttorkning, mjukt och lent!
 Med utvalda, milda extrakt från bl a aloe vera, och hyaluronsyra mm.  
30211   Shampoo Bio Argan Oil Shine NY     62:-   133:- 
 För skadat och slitet hår med argan-, aprikos- och inca incha olja. 
 Ger en silkeslen glans och förbättrar hårets kvalité.
30244    Conditioner Bio AloeVera Moisturizing Torrt hår NY    66:-   142:- 
30245    Conditioner Bio Argan Oil Shine Slitet hår NY      66:-   142:- 
30246    Conditioner Bio Caffeine Age Energy Tunnt hår NY    66:-   142:- 
30473 Schampo Sensitive Bio Acacia   62:-   133:- 
 Rengör milt och vårdar irriterad, tirr hårbotten, med utvalda, milda extrakt 
 från madonnalilja, eko granatäpple och eko åkerfräken.
30474 Schampo Creme Bamboo skört och svagt hår    62:-   133:-
30475 Schampo Balance Lemon Balm   62:-   133:-
 Vid fett hår och känslig hårbotten. 
30476 Schampo Volume honey Beer  62:-   133:-
 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. 
30489 Schampo Volume honey Beer A/F 3, 500ml  79:-   169:-
30477 Schampo Repair Ginkgo torrt och skadat hår  60:-   129:-
30478 Schampo Treatment Juniper/Enbär  62:-   129:-
 Vid mjäll med extrakt av enbär, björk, nässla, pilbark (willowbark) mm. 
30479 Schampo Daily Care Nässlor   62:-   129:-
 Snyggt, glansigt hår för hela familjen med nässla och glycerine mm.
30480 Schampo Daily Care Nässlor A/F 3, 500ml   79:-  169:-
32163 Schampo färgvård Blond      62:-   133:- 
32164 Schampo färgvård Rödbrun   62:-   133:- 
32165 Schampo färgvård Brunsvart   62:-   133:-
30835    DisPLaY - 3 schampo + 3 balsam - 4 st av vardera. NY             1532:-
               30472, 30473, 30211, 30244, 30245, 30246  
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30835

Örthårfärg med helt 
ekologiska örter som 
vårdar och skyddar 
håret! 100% naturliga 
& färdiga för användning!

Använd för och efter-
behandling så får du 
ett bättre och håll-
barare resultat!

30835 DisPLaY - 3 schampo + 
3 balsam - 4 st av vardera. 30472, 
30473, 30211, 30244, 30245, 30246 NY  
            1532:-

01178     intro Dis-
play herbal hair 
colors pulver - 4 st 
av vardera ny färg 
- 3 nya färger - inkl 
folders! 
Pris: 821:-

02418 Logona Örthårfärg-
ningskarta med färgprover 
på hår - att hänga på 
hyllan! NY 

Äntligen

30816 Broschyr Örthårfärg eng  0:-   



Schampo & Balsam
Inget är så attraherande som ett friskt, vackert hår. Varje hårtyp 
behöver specifik hårvård. Du kan använda Logona schampo varje dag.  
Schampo 250ml, Balsam 200ml A/F 4 
30205 Schampo Bio Caffeine Age Energy NY  62:-   133:- 
 Mild rengöring för det tunna, fina, livlösa hårets behov.
 Vård med stärkande ekologisk koffein, mineralrika eko gojibär, 
 granatäpple för naturlig mjukhet och en ny volym! 
30208 Schampo Bio Aloe Vera Moisturizing NY  62:-   133:- 
 Rengör milt och vårdar torrt och livlöst hår. Återfultar och skyddar 
 håret från uttorkning, mjukt och lent!
 Med utvalda, milda extrakt från bl a aloe vera, och hyaluronsyra mm.  
30211   Shampoo Bio Argan Oil Shine NY     62:-   133:- 
 För skadat och slitet hår med argan-, aprikos- och inca incha olja. 
 Ger en silkeslen glans och förbättrar hårets kvalité.
30244    Conditioner Bio AloeVera Moisturizing Torrt hår NY    66:-   142:- 
30245    Conditioner Bio Argan Oil Shine Slitet hår NY      66:-   142:- 
30246    Conditioner Bio Caffeine Age Energy Tunnt hår NY    66:-   142:- 
30473 Schampo Sensitive Bio Acacia   62:-   133:- 
 Rengör milt och vårdar irriterad, tirr hårbotten, med utvalda, milda extrakt 
 från madonnalilja, eko granatäpple och eko åkerfräken.
30474 Schampo Creme Bamboo skört och svagt hår    62:-   133:-
30475 Schampo Balance Lemon Balm   62:-   133:-
 Vid fett hår och känslig hårbotten. 
30476 Schampo Volume honey Beer  62:-   133:-
 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. 
30489 Schampo Volume honey Beer A/F 3, 500ml  79:-   169:-
30477 Schampo Repair Ginkgo torrt och skadat hår  60:-   129:-
30478 Schampo Treatment Juniper/Enbär  62:-   129:-
 Vid mjäll med extrakt av enbär, björk, nässla, pilbark (willowbark) mm. 
30479 Schampo Daily Care Nässlor   62:-   129:-
 Snyggt, glansigt hår för hela familjen med nässla och glycerine mm.
30480 Schampo Daily Care Nässlor A/F 3, 500ml   79:-  169:-
32163 Schampo färgvård Blond      62:-   133:- 
32164 Schampo färgvård Rödbrun   62:-   133:- 
32165 Schampo färgvård Brunsvart   62:-   133:-
30835    DisPLaY - 3 schampo + 3 balsam - 4 st av vardera. NY             1532:-
               30472, 30473, 30211, 30244, 30245, 30246  
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Facial Care
Visa världen ditt vackraste ansikte. Komplett ansiktsvård med de bästa av 
råvaror. En heltäckande serie både vad det gäller hudtyp och varierande behov. 
Nu även nya CC creams - 3 nyanser för jämnare hudton. Logona presenterar 
ny ögoncreme samt fuktighetsserum. A/F 4

32057 Moisturizing Serum Bio Ros 30ml  NY                                128:-  275:- 
32719 Moisturizing Serum bio Ros test, 1st 64:-
32064 Ögoncreme Bio Ros 15ml NY 120:- 258:-
32714 Ögoncreme bio Ros test, 1st 54:-
32050 Ögonmakeup Remover eko Ros/Aloe 100ml  50:-  107:-
 Lämplig för alla hudtyper   
32087 Rengöringsgel eko Aloe  Alla hudtyper  100ml 68:-  146:-
32086 Peelingcreme eko Aloe Alla hudtyper  100ml 76:- 163:-
32055 Rengöringsmjölk eko Ros/Aloe Torr/känslig hy 125ml 76:-  163:-
32056 Ansiktsvatten eko Ros/Aloe Torr/känslig hy 100ml 76:-  163:-
32058 Dagcreme eko Ros Torr hy 40ml 112:-  241:-
32700 Dagcreme eko Ros test, 1st  53:-
32059 Nattcreme eko Ros Torr hy 40ml   120:- 258:-
32062 Ansiktsmask Relax eko Ros/AloeTorr/känslig 4x8x7,5ml  106:-  228:-
02212 CC Cream Ros 01 light beige 40ml NY 112:-  240:-
02990 CC Cream Ros 01 light beige test, 1st 54:-
32069 CC Cream Ros 02 medium beige 40ml NY 112:-  240:-
32713 CC Cream Ros 02 medium beige test, 1st 54:-
32078 CC Cream Ros 03 beige 40ml NY 112:-  240:-
32079 CC Cream Ros 03 beige test, 1st 54:-
32060 Dagcreme eko Aloe Känslig hy 40ml 112:- 241:-
32701 Dagcreme eko Aloe test, 1st 53:-
32061 Nattcreme eko Aloe Känslig hy 40ml 120:-  258:-
32065 Rengöringsskum eko Mint Blandhy/oren hy100ml 64:- 138:-
32066 Ansiktsvatten eko Mint Blandhy/oren hy 125ml 64:-  138:-
32067 Rengöringsmask eko Mint  Blandhy/oren hy 4x8x7,5ml 88:- 189:-
32070 Dagcreme eko Trollhassel Blandhy 40ml 112:- 241:-
32703 Dagcreme eko Trollhassel test, 1st 53:-
32071 Nattcreme eko Trollhassel Blandhy 40ml 120:- 258:-
32072 Fuktfluid Clear skin eko Mint Oren hy 30ml 92:-  198:-
32704 Fuktfluid clear skin eko test, 1st 45:-
32073 Punktbehandling Clear skin eko Mint 6ml  56:-  120:-
 Oren hy. Naturlig antibakteriell vård. Mild effektiv.  
32074 Täckstift Clear skin eko Mint Oren hy 4,8ml 68:-  146:-
32705 Täckstift Clear skin eko Mint test, 1st 34:-
32075 Vitamincreme eko Lindblom Alla hudtyper  40ml 116:-  249:-
32706 Vitamincreme eko Lindblom test, 1st 57:-
32076 Vitamincreme eko Morot Alla hudtyper 40ml 116:-  249:-
32707 Vitamincreme eko Morot test, 1st 57:-
32077 Vitamincreme eko Avocado Alla hudtyper 40ml 116:-  249:-
32708 Vitamincreme eko Avocado test, 1st 57:-
32085 Läppcerat eko Ringblomma i display A/F 1 10st 23:- 49:-
32715* Broschyr Facial Care Torr hy + prov 0:-  
32716* Broschyr Facial Care Känslig hy + prov 0:-
32717* Broschyr Facial Care Blandhy + prov 0:-
32718* Broschyr Facial Care Oren hy + prov 0:-
02851 Stående Affisch Facial Care (tysk text) 0:-
02852* Golvdisplay för testers Facial Care 0:-
7072 Facial Care Ansiktsschema laminerat 0:-

* Utgår när lagret är slut.

      

Dagcreme och ögoncreme 
finns i dubbelsaché och 

följer automatiskt med som 
kundprover när Du beställer 

av dessa produkter!

Age Protection
För att vacker hud inte handlar om ålder!
Age Protection för mogen hy med bevisad effekt. Med havtorn och hy-
aluronsyra! Befrämjar hudens elasticitet och regenereringsförmåga och 
sätter ordentlig fart på cellförnyelsen! A/F 2

32189 Antirynk-fluid dag & natt                                  
 Fina rynkor reduceras signifikant! Ger långvarig fukt, vård och                 
 skydd. hyaluronsyra, havtorn, kvitten, broccoliolja, sheasmör
32737 Antirynk-fluid test, 1st  30ml
32190 Ögoncreme Minskar fina linjer, ger näring 15ml      
32191  Fuktmask  4x8x7,5ml per ask                      
Ger djupgående fukt och reducerar fina linjer och rynkor. 
02151 Ampullkur                                      
 Ett örtbaserat koncentrat med aktiv fukttillförsel, 
               havtorn, hyaluronsyra mm 4x2,5ml per ask
30423 CC Fluid 8 in 1,  30 ml                        
30427 Intensiv kur, 2 ampuller                                        
32193 Dagcreme Skydd/vård havtorn hyaluronsyra 30ml   
32739 Dagcreme test, 1st 
30433 CC cream light Beige 30ml        
30434 CC cream medium Beige 30ml   
32194 Rengöringsmousse havtorn/trollhassel 70ml         
32195 Ansiktsvatten aloe/kamomill/havtorn 150ml         
32196 Nattcreme  Ger extra intensiv näring! 30ml              62:-        348:-
 Minskar fina linjer med havtorn/hyaluronsyra!
32740 Nattcreme test, 1st                                                       78:-
32186 hydro Lipid balance  Balanserande 2-fas 30ml     170:- 365:-         
32742 hydro-lipid balance  test, 1st  80:-
32187 Lifting serum Direktverkande 30ml                       182:- 391:-                      
32743 Lifting serum Age Protection test 1st    86:- 
32744 Broschyr Age Protection inkl. 2 prover 32193,32190      0:- 
32802 Sachè Dagcreme - Ögoncreme  32193, 32190       0:-
32736 Age protection katalog engelsk text  0:-
 

170:- 365:-

80:-
130:-  279:-
118:- 254:-

146:- 314:-

188:- 405:- 
98:- 210:- 
150:- 323:- 
73:-
128:- 275:- 
128:- 275:- 
76:- 163:-
112:- 241:-
1

Age Protection - 
För att vacker hud inte 
handlar om ålder!

30816 Broschyr Örthårfärg eng  0:-   



32116  Make up ställ Logona disk/hylla  17 499:-

2x3 Eyeliner penna, 3x3 Eyeliner penna dubbel, 1x3 
Mascara volume, 1x3 Mascara, 1x3 Lash aktiv duo, 
3x3 Ögonskugga, 4x3 Ögonskugga trio, 1x3 Eyeliner 
flytande, 2x3 Ögonbrynspenna, 5x3 Läppstift, 8x3 
Läppenna duo, 6x3 Läppglans, 3x3 Foundation Na-
tural, 3x3 Foundation Perfect, 3x3 Concealer cream, 
3x3 Rouge duo, 3x3 Puder kompakt, 2x3 Puder löst, 
3 Kabuki borste, 3 Puderborste rese, 3 Ögonskugga 
applikator set, 3 pennvässare dubbel. 3x3Age Protec-
tion CC produkter eller Logonas naturliga nagellack.
61 produkter och 57 tester. Samma innehåll i 32100.
H 167 x B 49 x D 35,5 cm

32109  Make up ställ golv  17 499:-

30

Anti age Make up med 
bärnsten, ametist och 
bergskristall!

ViNTagE sTYLE - NY sERiE
BODY & FacE 

Harmony - VitaLity - EnErgy
Kroppsvård - underbara dofter

granatäppLE 
Kropp & ansikte Q10 

En fantastiskt fin kvalitetsserie för både ansikte och kropp med granatäpple 
och Q10 som ger spänst, fasthet samt skyddar och slätar ut.   A/F 4 
01179     Intro paket i golvställ 8 x 4 produkter 2739:-
02460   Pomegranate Q10 Dagcreme 30ml    125:- 269:-
              Lättar upp hudens åldrerstecken och ger en strålande och fräsch hud
02461   Pomegranate Q10 Nattcreme 30ml    132:- 284:-
            Närande med Q10 som förbättrar fastheten i huden, rikt återfuktande
02462   Pomegranate Q10 Ögoncreme 15ml  125:- 269:-
              Mjukgörande med omedelbar och varaktig fuktning, är idealisk för det       
              krävande området runt ögonen
02463   Pomegranate Q10 Serum 30ml           162:- 348:-
              Fördröjer och slätar ut de naturliga tecknen på hudens åldrande
02464   Pomegranate Q10 Duschtvål 200ml   52:- 112:-
            Granatäpple extrakt, granatäpplefröolja och granatäpple juice 
02465   Pomegranate Q10 Lotion 200ml         96:- 207:-
            Stimulerar cellförnyelsen och optimerar fuktbalans och fasthet i huden
02466   Pomegranate Q10 Kroppsolja 100ml  110:- 237:-
              Har en antioxidativ effekt som skyddar huden från skadliga fria                          
              radikaler och miljöpåverkan   
02467   Pomegranate Q10 handcreme 50ml   52:- 112:-
            Vårdande och skyddande handcreme Pomegranate Q10 gör dina 
              händer märkbart mjuka och smidiga

Pomegranate Q10 granatäpple

Bodycare Vintage style
En riktigt läcker kroppsserie med hög kvalitet och helt 
utsökt, underbara dofter! 
01163 Intro display 7x4 produkter  1640:- se bild s 75

00571 Shower gel Energy  47:- 99:-
00572 Bodylotion Energy  64:- 138:-
00573 Shower gel harmony  47:- 99:-
00574 Bodylotion harmony  64:- 138:-
00576 Shower gel Vitality  47:- 99:-
00577 Bodylotion Vitality  64:- 138:-
00579 Deodorant roll-on Energy 58:- 124:-
harmonisk och balanserad doft av citron- och ingefära

A/F 4 Deo 50 ml Duschgel Bodylotion 200 ml

b

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.



Make Up Anti Age
Logona Make Up med nya färger och förpackningar. Så nära 
naturen som det går! Hela serien NaTrue certificerat. A/F 3

Ögon
02302  Eyelinerpenna coffee dubbel 01 63:-  135:-
02857 Eyelinerpenna dubbel 01 test, 1st 32:-
02303  Eyelinerpenna forest dubbel 02 63:-  135:-
02858  Eyelinerpenna dubbel 02 test, 1 st 32:-
02305  Eyelinerpenna steel grey dubbel 04 63:-  135:-
02860  Eyelinepenna dubbel 04 test, 1 st 32:-
02309  Eyelinerpenna deep black 01 trä NY 48:-  103:-
02855  Eyelinepenna deep black 01 test, 1 st 24:-
02307  Eyelinerpenna granite 03 trä NY 48:-  103:-
02865  Eyelinepenna granite 03 trä test, 1 st 24:-
02325 Eyeliner flytande 01 black 96:-  206:-
02880  Eyeliner flytande 01 black test, 1 st 48:-
02310 Mascara volume 01 deep black 96:-  206:-
02868 Mascara volume 01 deep black test, 1st 48:- 
02312 Mascara Natural look 01 black 96:-  206:-
02869 Mascara natural look 01 black test, 1st 48:- 
02315  Ögonskugga mono 01 taupe 68:-  146:-
02870 Ögonskugga 01 taupe test, 1 st 34:-
02316  Ögonskugga mono 02 chocolate 68:-  146:-
02871  Ögonskugga 02 chocolate test, 1 st 34:-
02317  Ögonskugga mono 03 satin light 68:-  146:-
02872 Ögonskugga 03 satin light test, 1 st 34:-
02320  Ögonskugga trio 01 smokey 96:-  206:-
02873 Ögonskugga trio 01 smokey test, 1 st 48:-
02321  Ögonskugga trio 02 cashmere 96:-  206:-
02874  Ögonskugga trio 02 cashmere test, 1 st 48:-
02322  Ögonskugga trio 03 rosewood 96:-  206:-
02875 Ögonskugga trio 03 rosewood test, 1 st 48:-
02323  Ögonskugga trio 04 ocean 96:-  206:-
02876  Ögonskugga trio 04 ocean test, 1 st 48:-
02327  Ögonbrynspenna 01 blonde 70:-  150:-
02882  Ögonbrynspenna 01 blonde test, 1st 35:-
02328  Ögonbrynspenna 02 brunette 70:-  150:-
02883  Ögonbrynspenna 02 brunette test, 1st 35:-
02378  Ögonbryn/Frans Activating duo NY  220:-  473:- 
02933  Ögonbryn/Frans activating duo test, 1st 110:- 
 

Läppar
02330 Läppstift 01 rose 94:-  202:-
02885  Läppstift 01 rose test, 1st 47:-
02332  Läppstift 03 strawberry 94:-  202:-
02887 Läppstift 03 strawberry test, 1st 47:-
02336  Läppstift 07 wildberry 94:-  202:-
02891 Läppstift 07 wildberry test, 1st 47:-
02337 Läppstift 08 moonlight rose 94:-  202:-
02892  Läppstift 08 moonlight rose test, 1st 47:-
02329 Läppstift 11 sunny coral NY 94:-  202:-
02884  Läppstift 11 Sunny coral test, 1st 47:-
02340 Läppenna duo 01 bronze  94:-  202:-
02895  Läppenna duo 01 bronze test, 1 st 47:-
02341 Läppenna duo 02 chestnut 94:-  202:-
02896 Läppenna duo 02 chestnut test, 1 st 47:-
02342  Läppenna duo 03 berry 94:-  202:-
02897 Läppenna duo 03 berry test, 1 st 47:-
02343  Läppenna duo 04 beige 94:-  202:-
02898 Läppenna duo 04 beige test, 1 st 47:-
02344  Läppenna duo 05 ruby red 94:-  202:-
02899 Läppenna duo 05 ruby red test, 1 st 47:-
02345  Läppenna duo 06 nut 94:-  202:-
02900 Läppenna duo 06 nut test, 1 st 47:-
02346 Läppenna duo 07 cherry 94:-  202:-
02901 Läppenna duo 07 cherry test, 1 st 47:-
02347 Läppenna duo 08 pink 94:-  202:-
02902  Läppenna duo 08 pink test, 1 st 47:-
02350  Läppglans 01 red berry 70:-  150:-
02905 Läppglans 01 red berry test, 1 st 35:-
02351 Läppglans 02 rose 70:-  150:-
02906 Läppglans 02 rose test, 1 st 35:-
02352 Läppglans 03 apricot 70:-  150:-
02907 Läppglans 03 apricot test, 1 st 35:-

02353  Läppglans 04 malve 70:-  150:-
02908 Läppglans 04 malve test, 1 st 35:-
02354  Läppglans 05 light brown 70:-  150:-
02909 Läppglans 05 light brown test, 1 st 35:-
02355 Läppglans 06 terracotta 70:-  150:-
02910 Läppglans 06 terracotta test, 1 st 35:-

Hud
02361  Foundation Natural 02 light beige 104:-  224:-
02916  Foundation Natural 02 test, 1 st 52:-
02362  Foundation Natural 03 medium beige 104:-  224:-
02917 Foundation Natural 03 test, 1 st 52:-
02364  Foundation Natural 05 warm beige NY 104:-  224:-
02915 Foundation Natural 05 warm beige test, 1 st 52:-
02365 Foundation Perfect 02 light beige 104:-  224:-
02920  Foundation Perfect 02 test, 1 st 52:-
02366  Foundation Perfect 03 medium beige 104:-  224:-
02921  Foundation Perfect 03 test, 1 st 52:-
02367  Foundation Perfect 04 sunny beige 104:-  224:-
02922  Foundation Perfect 04 test, 1 st 52:-
02370  Concealer Cream 01 pearl 85:-  183:-
02925  Concealer Cream 01 pearl test, 1st 42:-
02371  Concealer Cream 02 light beige 85:-  183:-
02926 Concealer Cream 02 light beige test, 1st 42:-
02372  Concealer Cream 03 neutral 85:-  183:-
02927 Concealer Cream 03 neutral test, 1st 42:-
02375  Rouge duo 01 rose+pink 98:-  211:-
02930  Rouge 01 rose+pink test, 1st 48:-
02376  Rouge duo 02 peach+apricot 98:-  211:-
02931 Rouge 02 peach+apricot test, 1st 48:-
02377 Rouge duo 03 beige+terracotta 98:-  211:-
02932 Rouge 03 beige+terracotta test, 1st 48:-

02380 Puder kompakt 01 light beige 104:-  224:-
02935 Puder kompakt 01 light beige test, 1st 52:-
02381 Puder kompakt 02 medium beige 104:-  224:-
02936  Puder kompakt 02 medium beige test, 1st 52:-
02382  Puder kompakt 03 sunny beige 104:-  224:-
02937  Puder kompakt 03 sunny beige test, 1st 52:-
02383  Puder löst 01 beige 120:-  258:-
02938  Puder löst 01 beige test, 1st 15:-
02384  Puder löst 02 bronze 120:-  258:-
02939 Puder löst 02 bronze test, 1st 15:-

02385  Kabuki borste 3st 112:-  241:-
02386 Puderborste rese modell 3st 68:-  146:-
02388 Pennvässare dubbel 3st 26:-  56:-
02394 Ögonapplikator set 3st NY 40:-  86:-
00339 Servetter 100st  5st NY 19:-  41:-
32050 Ögonmakeup Remover eko Ros/Aloe          50:-       107:- 
 100 ml Lämplig för alla hudtyper  A/F 4 st 
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Nagellack från Logona!
Änligen NaTrue-certifierade nagellack...

fEm- fria

02483 Natural Nail Nagellack soft Rose No 01 4ml Ny  84:- 180:-
02484 Natural Nail Nagellack Deep Berry No 02 4ml Ny 84:- 180:-
02485 Natural Nail Nagellack classic Red No 03 4ml Ny 84:- 180:-
02486 Natural Nail Nagellack Pink Blossom No 04 4ml Ny 84:- 180:-
02487 Natural Nail Nagellack urban taupe No 05 4ml Ny 84:- 180:-
02480 Natural Nail Nagellack Display 2380:- Ny
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Logona Mann - för honom
Logonas serie Mann är speciellt utvecklad för mäns hud som är annorlunda än 
kvinnors. Den är kraftigare och mer robust vilket gör att huden åldras långsammare. 
Mann produkterna ger fräschhet med kryddigt frisk och lite träaktig doft. A/F 4

02170   Aftershave Lotion Mann 100ml  100:-  215:- 
02171 Aftershave Balsam Mann 50ml  81:-  174:-
 Lugnar huden efter rakning utan att ge en brännande känsla.
02172 Rakcreme Mann 75ml  34:-  73:-
02173     Rakskum Mann 100ml            52:-     112:-
02174     Antirynk fluid 50ml                              106:-   228:-
02175 Deo Spray Mann 100ml  74:-  159:-
02177 Schampo & Duschgel Mann 200ml  59:-  127:-
02178 hårgel Styling Mann 100ml  59:-  127:-
 Ger stadga och stärker hårets struktur.
02179 Bodylotion Mann 200ml  60:-  129:-
02846      Aftershave lotion test                                                  45:-
02847      Antirynk fluid test                                                       49:-
02848*    Broschyr Mann + 3 prover                                           0:-
02823      Affisch Mann 60 x 84 cm                                             0:-
02824      hyllpratare                                                                    0:-  
02837     Affisch Logona Mann 60x84cm            0:-

Nya Mann i oemotståndligt 
läcker design och nu även med 

anti-aging effekt!!
Välkomponerad doft av ceder, 

citrus, tall och sandelträ!

Två nya aktiva ingredienser:
· Ginkgo Biloba ökar cirkulationen och aktiverar cellmetabolismen. Stärker & 
stramar upp huden!
· Koffein från eko kaffe är effektivt mot fria radikaler. Mjukgör & fuktar huden.
Dessutom:
· Dubbel certifiering, BDIH & NaTrue  (förutom rakcremen som är BDIH)
· Alla är glutenfria & alla (utom rakcremen) passar för veganer!
· Nu även en anti rynk fluid!

Babyvård mild Calendula
Logona har över 20 års erfarenhet av att utveckla milda, vårdande 
produkter för barn med de allra mildaste ingredienserna. Varsam
men komplett omvårdnad med mycket kärlek! A/F 4

00191 Ringblomscreme Baby Care                     65:- 139:-
 Allround-creme för daglig vård som tillför fukt och skydd. Mild 
 sammansättning som stödjer fett- & fuktbalansen i babyns hud.
00916 Ringblomscreme Baby Care test, 1st 31:-
00192 Ringblomslotion Baby Care 65:-  139:-
 Mycket mild lotion för skyddande vård av 
 hela babyns kropp. Går lätt in i huden!
00193 Ringblomsschampo Baby Care 59:-  127:-
 Vårdande, lugnande schampo som med sin mildhet är speciellt    
 anpassat för babyns tunna hud. Med ringblomma och kamomill.
00194 Ringblomsbad Baby Care 52:-  112:-
 Mycket mild, krämig badtillsats anpassad 
 för babyns känsliga och tunna hud. 
00195 Ringblomsolja Baby Care 65:-  139-
 Används till babyns blöjvård och på huden i blöjområdet. 
rp.

Logona Kids - Barn
Naturlig vård för våra sprudlande små änglar! Dessa milda produk-
ter ökar den egna skyddande förmågan hos huden, som inte är helt 
utvecklad hos mindre barn.  A/F 4

00145 Schampo & Duschgel Kids 68:-  146:-
00146 Badskum Kids 70:-  150:-
00147 Bodylotion Kids 68:-   146:-
00951 Bodylotion Kids test, 1st 31:-  

För honom 
& henne!

Silicum Vegetal - unisex
- underbar och effektiv hudvård med kisel!
Äntligen hudvård baserad på underbar kisel - silica! A/F 4 

02409  Silicum Facial cream 40ml 114:-  245:-
 Exklusiv ansiktsvård med silica, aloe och jojoba.
02410 Silicum shower gel 200ml 76:-  163:-
 Lyxig duschtvål med silica, bambu, aloe och brännässla. 
00411 Silicum body lotion 200ml 114:-  245:-
 Exklusiv lotion med aloe, kameliaolja och silicia!
02412  Silicum Facial cream test 40ml 57:-  
02416 Poster Silicum (så långt lagret räcker) 

Exklusiv ansiktsvård med silica. aloe 
och jojoba.
Vegetabiliska silica Day & Night Face 
cream är speciellt utformad för känslig 
hud. Dess milda formula med rent 
växtbaserad kisel från ris och lugnande 
ekologiskt odlad aloe vera ger en intensiv 
återfuktning, samtidigt som den stödjer 
den naturliga läkningen vid torr och 
irriterad hud. Fördelaktiga vegetabiliska 
oljor och extrakt som ekologiskt odlad 
jojoba och sesamolja samt vårdande 
sheasmör gör hyn slät, mjuk och frisk. 
För honom och henne.

SILICUM FACIAL CREAM



MuLTiacTiVE
FOR DEMANDING SKIN

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!
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BECAUSE REAL BEAUTY IS NATURAL

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. 
A/F 1

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.  A/F 1

72110 Cleansing Milk,  120 ml                    114:- 245:-
72111 Facial Toner,  125 ml                         114:- 245:-
72114 24h Cream,  50 ml                             131:- 282:-
72115 Regenerative Serum  30 ml               131:- 282:-
72116 Eye Cream, 20 ml                              101:- 217:-
72117 Regenerating Mask, 30 ml                 150:- 323:-

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. A/F 1

72150 Cleansing gel, 125 ml     112:-    241:-
72151 Facial toner, 125 ml                 112:-    241:-
72152 Day cream, 50 ml                  146:-    314:-
72153 Night cream, 50 ml                166:-    357:-
72154 Exfoliating Cream, 75 ml           138:-    296:-
72023 hand Cream, 75 ml                  46:-      99:-

72125 Cleansing Milk, 120 ml              131:-    282:-
72126 Facial Toner,  125 ml                  131:-    282:-
72127 Day Cream,  50 ml                     264:-    568:-
72128 Night Cream,  50 ml                   287:-    617:-
72129 24h Cream,  50 ml                      292:-    628:-
72131 Moisturizing Balsam  30 ml       205:-    440:-
72132 Vital Balsam, 30 ml                    161:-    347:-
72133 Eye Cream, 15 ml                       161:-    347:-
72134 Repair Mask, 30 ml                    161:-    347:-
72135 Lifting Cream, 30 ml                  349:-    749:-

symbol förklaring:
      Natrue eko/naturkosmetisk certifiering
       
       EcoControl - kontroll eko råvaror
      
       Vegan - utan animaliska råvaror
      
        Glutenfri

  72010     Vital Schampo 200 ml                           88:- 189:-
  72011     Conditioner  200 ml                              88:- 189:-
  72013     hair Tonic - kur vid tunt hår, håravfall 150 ml      92:- 198:-
  72025      handcreme  pigment 50 ml          52:- 112:-

          72145     Facial oil, 20 ml      92:- 198:-

haiR caRE
SPECIAL CARE FOR FINE, THINNING HAIR

72020      Bath and Shower Gel, 200 ml                              88:-  189:-
72021     Shower Peeling,  200 ml                                    100:-  215:-
72022     Body Lotion,  200 ml                                         112:-  239:-
72023     hand Cream,  75 ml                                             46:-    99:-
72024     Deo Roll-on,  50 ml                                             62:-   133:-



Acorelle förenar naturlighet med funktion!
acorelle erbjuder en linje av naturliga och ekologiska parfymer, doftmis-
ter 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!
Deodorant för minskad hårväxt under armarna!
glittering Oil gör huden sammetslen och skimrande!
NYhET - solskyddsprodukter frän acorelle!

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. 
a/F 4     170:-  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 balanse-
rade 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

a4007 Display Eau de parfume 
6 x 3 st  valfria parfymer samt ett snyggt ställ i trä 
med testers! Gäller så länge displayen räcker.  3060:-

Roll-on Eau de parfume
Behändiga parfymer i fickformat - roll-on 10 ml.  
Levereras med display 5 st + test första gången.
a/F 5  Pris 68:-  146:-
a23397 Lotus Dream roll-on   NY
a23403 tea garden roll-on   NY
a23410 White 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
a101 Display roll-on Eau de parfume 
9 dofter x 5 + 1 test   2899:-  NY

Deodoranter
Deodoranter för sund hudvård. a/F 3
a40035 Deo care Minimizer 50 ml   88:- 189:-
Minimerar - hämmar naturligt hårväxten under 
armarna, genom ett patenterat komplex som även 
reglerar svettning och neutraliserar dålig lukt. 
används dagligen för optimal effekt.
a40223 Deo Fresh 50 ml     70:- 149:-

Hårborttagning 100% naturligt
- EcoCert
Vaxstrips - Effektiva produkter som är derma-
tologiskt testade. 100 % naturliga och färdiga att 
använda direkt. Renhet och enkelhet i en ask!
a/F 3

a40189 Vaxstrips för hårborttagning – 
bikinilinje/armhåla 20 st  38:-      82:-   
     

a40165 Vaxstrips för Hårborttagning - 
Kropp 20 st   46:-      99:-

a40172 Vaxstrips för Hårborttagning - 
ansikte specialstorlek för de små områdena i 
ansiktet. 20 st   38:-      82:-

a40424 Hårborttagning Komplett Kit   
32 vaxstrips blandade storlekar. 63:-      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 73:-   157:-

a40134 oriental vax ansikte   NY
Mycket behändig och praktisk tub 15ml 58:-      125:-

a40141 royal vax 100 g  a/F6           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           199:-      429:-

Bodymist
acorelle bodymist doftsätter och mjukgör din hud 
naturligt. Finns i tre läckra dofter.
100% naturliga ingredienser, 73 % av ingredien-
serna kommer från ekologiska odlingar. 100 ml.
användning: spraya lätt över din kropp för en 
mjuk och väldoftande hud. a/F 4  Pris 66:-  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. 
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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  160:- 344:-

sPF 30 FaciaL gEL
Natural Karanja olja: absorberar uV strålar
Praktisk resestorlek! 
angenäm, icke-fotosensibiliserande doft
a46037  30ml  136:-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  84:- 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  90:- 194:-
 

sPF 50 suN sPRaY
Transparent, lätt formula.
2-in-1: för känslig hud och för barn
a46006  100ml  130:- 280:-

sPF 30 suN sPRaY
Transperant, lätt formula. Fin doft.
a46013  100ml  118:- 254:-

NYTT
aNNORLuNDa 
BäTTRE a40158  50 ml a/F 3   76:- 164:-

Test a40158-1  29:-

gLiTTERiNg OiL 
En kombination at 3 ekologiska oljor samt natur-
liga 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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 a/F 3 



 

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 ekolo-
gisk standard i produktionen!

Pläd!
Se sid 39

F2592

N1456

F2583

Wellbessbyxa för män och kvinnor
hellånga byxor; vida nertill med praktiskt 
knytbandsresår i midjan. Dessa byxor finns i 
st. XS-XL.         255:-    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   296:- 592:-
F2592 Omlott top, viol, M-XL   296:- 592:-
A3519 Linne, vit S-XL    206:- 412:-
A3690 Linne, viol S-XL     206:- 412:-

Top BuddhaTop Buddha OM Shanti
underbart mjuk och skön med lång ärm och 
Buddha broderad i guld. Finns i st. M+XL
F2583 Top, vit Buddha    296:-   592:-
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Kudde 40x60
W9838 Kudde, 40x60              497:-     994:-

Handdukar (finns även i grönt, se bild bredvid)
härliga handdukar i turkos bambufrotté.
W8852 Gästhandduk, 30x46 cm  (grönt W8892)          78:- 156:- 
W8853 handduk, 48x109 cm (grönt W8893)                148:- 296:- 
W8855 Badhandduk, 69x155 cm (grönt W8895)          226:- 452:- 
W8856 Badhandduk stor, 88x198 cm2 (grönt W8896) 285:- 571:- 
W8857 Badmatta, 48x65 cm                                226:- 452:- 
(W8897 Badmatta 69x91 cm grön)                                 361:- 722:-

• Yogakläder för henne & honom!
• Frotté i bomull & bambu
• Ekologisk, extraordinärt mjuk kvalitet                          

i vackra balanserande färger!
• Ädelstenar som skyddar &                                         

harmoniserar! Handdukarna 
finns även 
i grönt!

Kudden i ekologisk bomull och ull 
ger ett mjukt och naturligt stöd för nacken för en 
djup sömn. Den innehåller mikroniserad rosen-
kvarts i det vackra guldtrycket ”Livets blomma” 
och ekologisk neem som ger ett naturligt 
skydd mot kvalster. 
Kudden passar alltså utmärkt för allergiker! 
40x60 cm, maskintvätt 40°.

Top/Linne Batik
Fint V-ringat linne i bambu med Om tecknet 
fint broderat vid linnets kant. Dubbelt tyg vid 
bröstet som därmed gör linnet ogenomskinligt. 
Finns i st. XS-XL.
A3789 Linne, batik, solgul     236:- 473:-
A3771 Linne, batik, turkosblå 236:- 473:-

N1520



Cardigan
Ger variationsmöjligheter till vardags och 
fest! 96% ekologisk bomull, 4% elastan samt 
turmalin.  Finns i S-XL
J4308 cardigan Turkos 415:- 830:-
J4309 cardigan chai 415:- 830:-
J4310 cardigan aubergine 415:- 830:-
J4311cardigan Vit 415:- 830:-
J4307 cardigan Solgul 415:- 830:- 

Linne
I härlig mjuk bambu med breda axelband. 
utmärkt både under 
andra plagg och vid träning! S-XXL.
B8276 Linne Aubergine  187:- 374:-
B8288 Linne Vit  187:- 374:-
B8280 Linne Solgul      187:- 374:-
B8273 Linne Kiwigrön 187:- 374:- 
B8275 Linne Korallröd  187:- 374:- 

Polo Top Bambu
chakramotiv med rosenkvarts.  
XS-XXL.  296:- 592:-
J6982 Rosenröd långärm 

Yogapants Asana
en helt unik träningsbyxa i haremsmodell 
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-XXL
n1582 Yogapants vita     405:-810:- 
n1583 Yogapants aubergine   405:-810:- 

B8275

B8275

E2531

J4309

J6982
E2532
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n1582
n1583

Mandala Tunika
Snygg och elegant tunika med 
korta ärmar i bambu och bomull 
med turmalin. XS-XL
e2532 Tunika, rosenröd 355:- 710:-
e2531 Tunika, kiwigrön       355:- 710:-

n1582

Handdukar (finns även i grönt, se bild bredvid)
härliga handdukar i turkos bambufrotté.
W8852 Gästhandduk, 30x46 cm  (grönt W8892)          78:- 156:- 
W8853 handduk, 48x109 cm (grönt W8893)                148:- 296:- 
W8855 Badhandduk, 69x155 cm (grönt W8895)          226:- 452:- 
W8856 Badhandduk stor, 88x198 cm2 (grönt W8896) 285:- 571:- 
W8857 Badmatta, 48x65 cm                                226:- 452:- 
(W8897 Badmatta 69x91 cm grön)                                 361:- 722:-

N1520



Att klä sig i The Spirit of Om kläder är ett sätt att 
påverka sitt eget välbefinnande genom att bära 
med sig energin från de olika färgerna varje dag. 
De flesta plaggen är tillverkade i ekologisk bomull 
och några i bambu. De behåller sin form och sina 
vackra nyanser även efter många tvättar. Dessutom 
innehåller många av plaggen också ädelstenen 
turmalin i mikroniserad form för att ge ytterligare 
balans till bäraren. 

Energigivande kläder 
för Ditt välbefinnande!

För storleksguide, se vår hemsida
www.naturkosmos.se

Ananda Lotus
G6992 Top med krage, vit M + L                 415:-  830:-
G6993 Top med krage, aubergine M + L    415:-  830:-

Yogabyxor
hellånga byxor med fina detaljer. 
Dessa byxor finns i st. XS-XL.
n1520 Yogabyxor, vita     345:- 690:-
n1522 Yogabyxor, solgula       345:- 690:-
n1523 Yogabyxor, rosenröd    345:- 690:-

G6992

N1520

B8280
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J4388 Kofta Jacquard
Aubergine Rosenröd           
420:-    850:-

Harmoni i 
kropp, ande & själ

NY

n1457

J4388

Nyhet!

Handdukar
W8800               Gästhandduk vit 30 X 46 cm
W8930               Gästhandduk hortensia/amethist 30x46 cm
W8801               handduk vit 48 X 109 cm
W8931               handduk hortensia/amethist  48x109 cm
W8891               Badhandduk vit 69x155 cm
W8932               Badhandduk hortensia/amethist    69x155 cm
W8831               Badhandduk stor vit 88x198
W8933               Badhandduk stor hortensia/amethist  88x198
W8857               Badmatta blå
W8897               Badmatta grön
W8935               Badmatta hortensia/amethist   

Z9997  Yogamatta OM Lotus 198x85 cm NY      
673:-   1346:-

n1457

J4307 cardigan Solgul 
415:-  830:- 



Handdukar
härliga handdukar i vit bomullsfrotté med  
detaljer i orange.
W8800 Gästhanduk, 30x46 cm           60:-   120:-
W8801 handduk, 48x109 cm            109:-  218:-
W8891 Badhanduk, 69x155 cm        187:-   374:-
W8831 Badhanduk stor, 88x198 cm  246:-  492:-

Badrock Korall & Vit
härlig badrock i vit bomullsfrotté 
i korall och vitt!
W8880 Badrock vit st. S o XL     512:- 1024:-
W8881 Badrock korall st. S o XL   512:- 1024:-
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W8891
W8882

Wellness - harmoni i kropp, ande och själ

Härlig bomullsfrotté i renaste vitt med paradisblommor och OM-tecken i 
orange. Invävd, mikroniserad turmalin ger ytterligare avslappning. 

Vår serie i bambufrotté går i en vacker grön färg och håller sig fräsch längre 
på grund av sina naturliga, antibakteriella egenskaper. 
Mönstret på handdukarna kallas ”Livets blomma” 
och det finns insydda rosenkvarts och ametister som 
påverkar harmoni och välbefinnande.

Kudden i ekologisk bomull och ull ger ett mjukt 
och naturligt stöd för nacken för en djup sömn. 
Den innehåller mikroniserad rosenkvarts i det 
vackra guldtrycket ”Livets blomma” och 
ekologisk neem som ger ett naturligt 
skydd mot kvalster. Kudden passar 
alltså utmärkt för allergiker! 
40x60 cm, maskintvätt 40°.

Yogamatta
unik naturvit yogamatta i mjuk och fluffig ull, ca 2 cm, med 
vävt mönster Livets Blomma och lugnande, fin bioenergisk vi-
bration. Mattan är också perfekt för avkoppling t ex en tupplur 
för att fylla på energireserverna. Ovansidan i 100% ren, mjuk 
ull (Merino), undersida i bomull med latex överdrag som gör 
att mattan inte glider. Tvättas kallt, handtvätt.

Z9999 Yogamatta Livets Blomma 198x85 cm   673:-   1346:-
Z9997  Yogamatta OM Lotus 198x85 cm NY      673:-   1346:-

Herrkläder - se vår hemsida www.kosmetikkompaniet.se

NY

NY

Nyhet!

Nyhet!

c2473 Tröja Mandala Dream 
Papaya   255:- 510:-

Mandala Dream

Fantastisk 
Pläd

Pläd Livets Blomma

c2480 Tröja Mandala Dream 
Mint            255:- 510:-

Mandala Dream

NY

NY

Väldigt mjuk och härligt varm pläd med fin känsla. Dubbelvävt motiv av Livets blomma och 
blomornament som ger dig en behaglig stund. Fållad kant i en "hand-made look". 
Fengshui positive dimension.
storlek: 133 x 198 cm - Material: 85% Bomull, 15% akryl 
Maskintvätt: 30 ° c  - Oeko-Tex standard 100 - Producerad i Österike 

Z9809 Pläd Livets blomma 510:- 995:-

J

Handdukar
W8800               Gästhandduk vit 30 X 46 cm
W8930               Gästhandduk hortensia/amethist 30x46 cm
W8801               handduk vit 48 X 109 cm
W8931               handduk hortensia/amethist  48x109 cm
W8891               Badhandduk vit 69x155 cm
W8932               Badhandduk hortensia/amethist    69x155 cm
W8831               Badhandduk stor vit 88x198
W8933               Badhandduk stor hortensia/amethist  88x198
W8857               Badmatta blå
W8897               Badmatta grön
W8935               Badmatta hortensia/amethist   



Ionsil
Kolloidalt silver Ionosil. Vattenrening - 
effektivt mot svamp, virus, bakterier och parasiter.  
2111 Kolloidalt silver - 500ml 100:- 210:- A/F 4 
2112 Kolloidalt silver - 1 liter  150:- 320:-   A/F 4
2113 Kolloidalt silver - 5 liter  500:- 1050:- A/F 2

EMS salva
En produktserie i en unik kombination av EMu-olja 
(australiensk strutsfågel), MSM och kolloidalt silver. 
Tre bra komponenter som tillsammans ger en unik salva 
med många fördelaktiga egenskaper! Självkonser-
verande system. Cremen innehåller lite extra 
kolloidalt silver i jämförelse med salvan samt med 
ytterligare ingredienser som allantoin, kokosolja, E-vitamin, ring-
blomma, kamomill, myrra och lavendel.  
2116 EMS-salva - 50 ml        112:- 240:- A/F4
2128 EMS salva -  250 ml     435:- 860:- A/F2    
2117 EMS-creme - 150 ml    125:- 260:- A/F4

Glukosaminsulfat (2kcl)  för djur
Näring för brosk och leder.  25% moms A/F 4  
2118 Gluko/max- 200g    110:-  230:-  
2119 Gluko/max - 500g   150:-  310:-
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Silverliniment  25% moms 
Effektiv silverliniment med emuolja och arnica.
2124 silverliniment - 100 ml            87:- 175:-    A/F 3
2125 silverliniment - 250 ml         138:- 275:-   A/F 3

Silverlotion  25% moms
Lättapplicerad silverlotion med emuolja. 
2126 silverlotion - 250 ml            79:- 160:-    A/F 3
2127 silverlotion - 950 ml            227:- 455:-    A/F 2

MSM
Populärt kosttillskott i pulverform. A/F 4 
2114 MSM - 200g    100:- 180:- 
2115 MSM - 500g    210:- 370:-

Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se

Recept
Ingredienser:
3 dl vispgrädde
1 knivsudd Crearomes eko vaniljpulver
1 kvivsudd Crearomes kardemummapulver
1,5 tsk Crearomes Carragenpulver
75 ml socker eller kokossocker

1 liter frysta jordgubbar
0,5 ml Crearomes Carragenpulver
1 knivsudd Crearomes grönpepparpulver
1 dl socker

Koka upp vispgrädden tillsammans med vaniljpulvret 
och kardemummapulvret. Blanda carragenpulvret 
med sockret i en bunke. Tag kastrullen från plattan 
och vispa i Carragenpulvret och sockerblandningen. 
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 Carragenpulveret under kraftig vispning samt 
grönpepparpulver och socker. Låt koka upp under om-
rörning 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.
Lycka till!

        Pannacotta utan gelatin

copyright Naturkosmetikkompaniet www.crearome.se 0493-53999 info@naturkosmetikkompaniet.se

Recept tips!

Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se

Recept
Våriga Goodfood - mu�  ns 
med banan, citron och creamcheesefrosting

copyright Naturkosmetikkompaniet www.crearome.se 0493-53999 info@naturkosmetikkompaniet.se

Ingredienser:
1,25 dl mandelmjöl
0,75 dl kokosmjöl eko Crearome
3 msk kokossocker Crearome
1 mogen banan
65 g lättkesella
0,5 dl naturell yoghurt
2 äggvitor
2 tsk bakpulver
½ tsk bikarbonat
4 dr eterisk olja citron Crearome samt 1 msk citronsaft
1 tsk kardemumma Crearome
Frosting:
75 g lättkesella
150 g philadelphiaost
3 msk sukrin (sockerfritt florsocker)
1 dr eterisk olja lime & ett par droppar citronsaft
citronskal

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175°C.
2. Blanda ihop alla ingredienser med varann (elvisp).
3. Smörj formarna med kokosolja och ströa dem med 
en mix av mandelmjöl och kokossocker.
4. Häll upp smeten i formarna och grädda i mitten av 
ugnen i ca 20 minuter.
5. Låt svalna.
6. Vispa samman ingredienserna till frostingen (lu� igt 
& pösigt).
7. Klicka ut frostingen på varje mu�  ns och bred ut 
lite snyggt.
8. Garnera med lite rivet citronskal.

slå hett vatten över chiafrön ca 2 msk och låt 

svälla. Tillsätt lite grädde eller havregrädde och 

en knivsudd äkta vaniljpulver från crearome!

ät med sked som dessert eller mättande 

mellanmål! chia boostar! supernyttigt!

Recept

60 g smör
2 dl mandelmjöl
2 tsk Crearome kokossocker
2-3 tsk Crearome 
kakaopulver rå Criollo

2 dl grekisk yoghurt
200 g creme cheese
1 msk Crearome acaipulver
2 tsk Crearome 
kakaonibs rå Criollo
Ev lite honung

•Sätt ugnen på 1750C Smält smör och rör ner mandelmjöl, 
kokossocker och kakaopulver. Sprid ut på en bakplåt och 
grädda i ca 5 min - pass på för det blir snabbt bränt i kan-
terna. Låt svalna på plåten.
• Rör ihop yoghurt, cream cheese, acaipulver, kakaonibs och 
ev sötning. Varva mandelsmulor och yoghurtröran i små, 
höga glas och garnera med bär och kakaonibs. 

Mandelcrunch 
Criollo

Behöver du fler 
ingredienser beställ här:

www.kosmetikkompaniet.se

copyright Naturkosmetikkompaniet 
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Kallrörd saftsås
2 dl vatten
½ tsk Crearome guarmjöl
1,5 msk Crearome tranbärspulver
3 tsk honung
Bär

• Mät upp vatten och tillsätt guarmjölet under vispning. 
Rör ner tranbärspulver och honung. Tillsätt bär efter smak 
- hallon passar bra! 
Serveras till t ex ris à la Malta eller glass.

Utsökt choko-nibs-dessert!
1 dl creme fraiche
1 tsk acaipulver
lite honung eller kokossocker (om så önskas)
ca 1 msk kakao nibs

• Blanda alla ingredienserna, 
häll upp i serveringsglas, 
strö lite extra nibs på toppen! 

Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se
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Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se
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Säljstöd till våra olika varumärken!
Sante
42926 Tandkräm vitamin B12 engelska 10 st 0:-
7078 Broschyr BDIh 10st 0:-
41810 Broschyr Make Up engelska, 10 st 0:-
41763 Dekorationskub Make Up 1st 0:-
9123 Spatel För creme & salva i transp. plast, A/F 5 st 1:60
00522 Papperspåse Logona/Sante 26x32x10 cm 1st 2:-
41804 Affisch Make Up 60x84cm, 1st 0:-
7180 Skylt A4, Sante naturschampo 0:-
7181 Skylt A4, Sante hair styling 0:-
41779 Make up pass Sante 10 st 0:-
41179 hårfärgskarta, svenska 1 st 0:-
44602*    Folder ageless  med 2 sachéer              0:-
44600*    saché intense day fluid ageless 0:-
44024 Affisch Family serien A1 tysk text 0:-
44025* Affisch Ageless A1 tysk text  0:-
44602* Broschyr Ageless Day fluid/Serum inkl prov 0:-
44600* Broschyr Ageless Day fluid inkl prov 0:-
43169* Broschyr Lash extension Eyeliner  0:-
44076* Rund hyllpratare Sante 0:-

Logona
30903  Logonas kompletta katalog eng (ej nyheter) 0:-
32736* Katalog Age Protection engelsk text 0:-
32744*   Broschyr age Protection + prov  0:-
32715* Broschyr Facial Care Torr hy Ros  + prov 0:-
32718* Broschyr Facial Care Oren hy + prov 0:-
32756* Broschyr Make Up Logona 0:-
32744* Broschyr Age Protection 2015  0:-
7078 Broschyr BDIh 0:-
02848* Broschyr Mann med 3 prover 0:-
30816 Broschyr Örthårfärg engelsk text NY 0:-
02418    Logona Örthårfärgningskarta med färgprover 0:-
             på hår - att hänga på hyllan! NY
02837* Affish Logona Mann 60x84 0:-
02823* Affisch Mann 60x84, engelsk 0:-
02416* Poster Silicum  0:-
7072 Logona Ansiktsschema laminerat 0:-
9123  Spatel för cremer och salvor A/F 5 1:60
00522 Papperspåse Logona/Sante 26x32cm  2:-
02852* Golvdisplay för tester, Facial Care 0:-
02824* hyllpratare Mann 0:-
02823* Affisch Mann 0:-
02984 Broschyr hair Care system 0:-
02418 Logona Örthårfärgningskarta m snöre A4 eng 0:-

02984 Broschyr hair Care system 0:-
02256 – Ros eyecream saché          0:- 
02255 – Ros daycream saché          0:-

Senses by Nature & Lendelunden
3295  Påse Senses by nature, ca 22x18cm  2:- 
7166  Skylt A4 Senses by nature  0:-
7140 Skylt A4, Lendelunden 0:-
9393 Sidenband 5m Senses by nature  16:-
7176 Skylt A4, Bastuprodukter Ask & Embla 0:-
7101  Skylt Mister A5 Ask & Embla 0:-
7175 Affisch A3, Massageljus Ask & Embla 0:-
7177 Skylt A4, Tvålar Ask&Embla 0:-
7179    Skylt A4, Sheacreme  0:-
7162 Skylt A4, Ayurveda Senses by nature 0:-
7087  Broschyr mini, Ansiktsserum Ask & Embla 0:-
7161  Infoblad tvålar Ask&Embla  0:-
7144 Skylt A5, Naturlig ansiktsrengöring Ask&Embla  0:-
7136  Skylt A5, Ayurveda Senses by Nature  0:-
7085  Broschyr mini, Lipgloss Tindra 0:-
7086 Broschyr mini, Salvor  Tindra 0:-
7078 Broschyr BDIh engelsk text  0:-
9123 Spatel För creme och salva i transp. plast, 5st 1:20

Wellness & Fibro
7081 Broschyr om Fibro produkterna  0:-
7138  Skylt A4, vetekuddar 0:-

Böcker 
7043     Skönhet till vilket pris?  A/F 4           125:-      235:- 
7041      Guldet från växterna       A/F 4        115:-       209:-

Heliotrop
72814 – anti Pigmentserum – folder  med 1 saché
72810 – Multiactive folder med 3 sachéer
72818 – active 24h saché
72816 – Multiactive eyecream saché
72815 – Multiactive 24h saché
72820 – active eyecream saché

              * = utgår när den är slut

 Organzapåsar 
9155  hjärtan 11x25cm A/F 12   3:-
9136  Blå 20x36cm A/F 12  3:-

Borstar A/F 12
8780  Massage- & tvättborste i aprikos plast           8:-    16:-
8721  Massageborste                                                9: -   20:-
4251 Loofagurka liten. 5-pack. Rea!              9:-   36:-
 Mycket skön loofagurka som blöts upp i vatten för 
 ansiktsrengöring!

Eteriska oljor/ Aromablandningar

Aromasten    NU inpris 9:-   Rek. utpris 20:- A/F 3

7934       Aromasten ”Ögonsten” + 5ml aromablandning 
7935  Aromasten ”Längtan” + 5ml aromablandning
7937  Aromasten ”Värme” + 5ml aromablandning

Dekorationsägg  
NU inpris 5:-   Rek. utpris 12:-  A/F 4

7924  Älskling    
7925  Passion 
7926  Stillhet    
7927 Frid

7084 Broschyr Lendelunden och Lantlif om sortimentet. Ny på gång!

Aromalampa NU inpris 19:-   Rek. utpris 49:- 
7789      Torso lila i metall och glas  
7704  Glasskål till aromalampa Blå frostad 5:- 12:-
7711  Glasskål till aromalampa blå  5:- 12:-
7712 Glasskål till aromalampa grön  5:- 12:-
7727 Glasskål till aromalampa frostad djup, röd 5:- 12:-
7728  Glasskål till aromalampa frostad djup, blå 5:- 12:-

1337 Bara vara ute 10ml                                       12: -   25:-
1343 Cold 10ml                                                     12: -   25:-
1343 Cold 30ml                                                     25: -   52:-
1018 Cananga 10ml                                               14: -   30:-
1170 Kunzea 5ml                                                   16: -   35:-
1170 Kunzea 10ml                                                 33: -   70:-

Presentpaket
3194 Änglapaketet  Senses by nature Tindra                        55: -   120:-
            med bl a en Änglaföttersalva i ask 

72600 – VitalQ10 Daycream
72601 – VitalQ10 Eyecream
72602 – active Daycream
72603 – active 24h
72604 – active Eye cream
72605 – Multiactive Daycream
72606 -  Multiactive 24h
72607 -  Multiactive Eyecream
72608 – Multiactive Lifting cream
72609 – Moisture Lotion rose
72610 – Moisture cream
72611 – Balance cleansinggel
72612 -  Balance daycream
72615 – selection eyecream
72800 – Katalog

*utgår när den är slut
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Stort ekologiskt urval!

Varumärket för eteriska och 
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Störst sortiment i Skandinavien!
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kroppsvård och matlagning.
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Nya läckra salt-
paket för gourmet-

kocken!

Butik Lendelundens
i Staffanstorp - 
Flintevångsvägen 100

o

o

Stora Gourmetsaltpaketet
Bokrökt gourmetsalt 100g i burk
Alaea grovt gourmetsalt 100g i burk
Persian Blue fint gourmetsalt 100g i burk
Lava svart grovt gourmetsalt 100g i burk
4338 135:- 265:- Ny

Lilla Gourmetsaltpaketet
Lava svart grovt gourmetsalt 100g i burk
Vita flingor gourmetsalt 100g i burk
i en cellofanpåse med julband! 
A/F 4  4339 66:- 129:- Ny A/F 4  



salt, basoljor massageoljeblandningarSalt - välgörande och hudstimulerande

     Salten i 500 gr storlek
är packat i snygga, 
säljande askar lätta 

att exponera!
    

7088 Broschyr 
om salt & dess användning 0:-

(Undantaget 
dödahavssalt)

Bittersalt* - för ömma kroppsdelar
* Nytt namn, hette tidigare Epsomsalt
Bittersalt anv. för hud- och hårvård i bad, som 
badsalt för trötta, ömma muskler. Kan också anv. 
i hårschampo, till saltskrubb, och utlöst i vatten 
för omslag på ömma muskler. 25 % moms.

4043 Bittersalt Magnesium Sulfate  
500g  A/F 3 28:- 58:-    1kg A/F 2 38:- 79:- 

Salt från Himalaya - Himalayasalt 
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 
anv. till peeling, alla varianterna som vanligt 
matsalt, bitarna till bordsdekorationer och 
enligt följande beskrivning: I badet: Välgörande 
och hudstimulerande. Lös upp 300-500 g 
Himalayasalt direkt i badet. Bada i ca 20 minuter, 
låt huden självtorka när du stiger  upp.  
A/F 500 g 3st 1 kg 2st 12 % matmoms. 

4357 Himalaya kristallsalt, fint 
500g  23:- 46:-   1kg 36:- 72:- 

4356 Himalaya kristallsalt, grovt 
500g  23:- 46:-    1kg 36:- 72:- 

4359 Himalaya kristallsalt, i bitar 
500g  23:- 46:-    1kg 36:- 72:- 

Havssalt - för peeling & bad
Högkvalitativt, EkoCert. havssalt från det natur-
skyddade området ”Ria Formosa” i Portugals 
vackra Algarve. Saltet samlas upp för hand och 
torkar i solen. Ingen maskinell produktion! Anv. 
till kroppspeeling och badsalt. Mycket god och 
fin matkvalitet, anv. på de finaste restauranger i 
Europa! I gourmetbutiker hittar man saltet till ett 
pris av 3-5 gånger så mycket som detta. 
Moms 12 %. A/F 3st 500g, 2st 1kg

4350 Salt finkornigt Sea Salt 
500g  19:- 38:-   1kg 28:- 56:- 

4351 Salt grovkornigt Sea Salt 
500g  19:- 38:-   1kg 28:- 56:-

4363 Gourmetsalt. Pagoda flingsalt 
Havssalt från havet runt Bali, ser ut som små pago-
der, 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 och vackert 
för att ätas. Ett självklart bordssalt och ett vackert 
dekorationssalt. (OBS finns från nov 2015). 
Ingredients: 100% havssalt  Indien
100g  42:50  85:-      250g 80:- 160:-         

4360  Gourmetsalt Vita Flingor
Kristalliskt, pyramidiskt bordssalt som smälter på 
tungan. En delikatess från gudarnas ö (Cypern), fram-
ställt enligt traditionell kunskap. Pyramidliknande 
saltkristaller med en helt autentisk smak och delikata 
att se på. Bordssalt som smälter på tungan. Även 
vackert som dekorationssalt. 
Ingredients: 100% havssalt               Cypern
100g 36:30 73:- 250g 60:-   120:-      

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 saltkristallerna. Persian 
Blue-salt med sin milda smaksättning tar fram den 
bästa smaken i varje maträtt.
Ingredients: Bergssalt                      Iran
100g   33:50   67:- 500g 85:-  170:- 

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 saltkristallerna. Persian 
Blue-salt med sin milda smaksättning tar fram den 
bästa smaken i varje maträtt. 
Ingredients: Bergssalt  Iran
100g   31:50  63:- 500g  68:-  136:- 

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 delen 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 väl-
jer. Ingredients: Havssalt              Algarve Portugal
500g   47:- 94:- 

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 matlagningen.
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  34:50  69:- 250g  51:-  102:- 

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, yoghurträtter, 
salladdressingar. Används mycket i Ayurvedisk 
matlagning. Rekommenderas ej i varm mat.
Ingredients: 95% bergssalt, 5% aska från 
Salsola Stocksii                       Pakistan
500g  37:-74:- 

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  35:- 70:- 250g   65:- 130:- 

4337 Gourmetsalt Rosa Bolivianskt bergssalt 
fint
Ett unikt bergssalt utvunnet på 2000 meters höjd 
i Andernas bergskedja i Bolivia. Den vackra rosa 
färgen kommer från mineralerna i saltet och det 
är ett helt naturligt salt som bildats för 3 miljoner 
år sedan och ligger under ett lager av lava. Inne-
håller mineraler som järn, magnesium, kalcium. 
Vackerts och gott salt till matlagning och som 
bordssalt.
Ingedients: Bergssalt  Bolivia
500g  53:- 106:- 

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  30:50  61:- 500g  64:-  128:- 

4343 Gourmet havssalt Svart Lava Grovt
Ett svart, riktigt läckert kristallhavssalt som utvinns 
ur havet vid en vulkanö. Den svarta 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   32:50  65:- 500g   77:-  154:- 

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  47:-  94:- 

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  56:-  112:-
 

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 harmoni-
serar 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 (alo-
aea)         Molokai Island, Hawaii
100g  34:50    69:- 250g  51:- 102:- 

Mängder med nya 

läckra saltsorter! 

Döda havssalt - för sköna bad
(Ej för invärtes bruk). Naturligt salt från Döda 
havet som anv. i bad genom tusentals år vid 
olika hudproblem. Saltet är utvunnet genom 
naturlig avdunstning av vattnet. Därefter är 
saltet soltorkat. Inga tillsatser eller kemikalier 
anv. under kristalliseringsprocessen. Vattnet 
i Döda havet inneh. 32-34% salt - jämfört 
med ca 4% i andra hav. Det innehåller också 
21 naturliga mineraler som magnesium-, 
natrium- och kaliumklorid samt kalcium. När 
du badar med Döda havssalt, bör salthalten 
vara så hög som möjligt - 2-3%. 25% moms. 

4361 Döda havssalt
500g  A/F3 27:- 59:-  1kg 47:- 99:- 
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Eteriska oljor - 100% rena

1002  Amyris (västindisk sandelträ) 
Avslappnande trädoft. Används i parfymer och som en 
billig ersättn. för sandelträdoft. OBS! Har ej samma 
terapeutiska egenskaper som sandelträ. Amyris balsa-
mifera Haiti  
A/F 2 10ml  30:-  64:- 

1003  Anis  
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 sinnet. Pimpinella anisum 
Spanien  
A/F 3 10ml  31:-  66:-
 
1001  Apelsin Eko 
Frisk, varm citrusdoft - verkar upplyftande på vårt 
sinne - fin att använda vid mörka årstider. Kan anv. 
i hudvård vid fet /mogen hud. Kan anv. i livsmedel. 
Citrus sinensis Italien 
A/F 3 10ml  21:-  44:-   30ml 46:-  95:-
 
1005  Backtimjan  
Örtig & stark doft. En mildare timjansort som verkar 
antiseptisk, renande, aktiverande. 
Thymusserpyllum Österrike 
A/F 3 10ml  35:-  73:-

1012  Basilika söt linaloltyp Eko 
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 Nepal 
A/F 3 5ml  22:-  47:-  10ml   30:-  64:-
 
1010  Bergamott bergaptenfri Eko 
Bergaptenfri - ej fotosensibiliserande. Citrusdoft med 
svag blommighet. upplyftande på sinnet de dagar Du 
känner Dig lite låg. Bra vid fet och oren hud. Kan anv. 
i livsmedel. Citrus bergamia Italien 
A/F 3 5ml  23:- 50:- 10ml 38:-  82:-
 
1007  Bergamott Eko 
Kan användas i livsmedel. (Läs mer under art. nr. 
1010). Citrus bergamia Italien  
A/F 3 5ml 22:- 47:-   10ml 38:-  80:-

1018  Cananga REA
En olja som har likheter med ylang III både gällande 
doften och dess effekter. Cananga odorata Indonesien  
A/F 3 10ml  14:-  30:-
 
1017  Carrot (morotsfrö)  
Örtig, söt och torr doft. Passar mogen hud. Avslapp-
nande. Daucus carota Ungern/Indien 
A/F 3 5ml  26:-  56:-      10ml 46:-  99:-
   
1144  Cederträ atlas 
V. Läs mer under art. nr. 1008. Cedrus atlantica ved 
Marocko
A/F 3 10ml 22:-  47:-

1008  Cederträ atlas Eko 
Söt trädoft. Har en avslappnande och fokuserande 
verkan. Klassisk olja vid meditation. Passar fet hud. 
Cedrus atlantica Frankrike
A/F 3 10ml 28:-  60:-

1019  Cederträ Blyertsen Röd ceder  
Doftar nyvässad blyertspenna. Avslappnande på sin-
net. Bra vid fet hud/acne. Anv.även som malmedel och 
dylikt. Juniperus virginiana USA  
A/F 3 10ml 24:- 52:-

 
1022  Citron Eko 
Fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Frisk och 
syrlig citrusdoft. Bra i aromalampan när man behöver 
rena sina tankar och få klarhet. Passar fet och oren 
hud. Citrus limonum Italien 
A/F 3 10ml 26:-  56:-  30ml 61:-  129:-

1024  Citron-Eukalyptus 
Frisk, citrusaktig eukalyptusolja som verkar luftrenan-
de och uppfriskande. Kan användas i insektsavvisande 
produkter.  Eucalyptus Citriodora Australien 
A/F 3 10ml 20:- 43:-
 
1161  Citron-Tea tree
Frisk och syrlig doft med fin rosig underton. Upp-
lyftande på sinnet, fin i aromalampan. Bör ej anv. 
outspädd på huden såsom tea tree. Kan vara hudirrite-
rande på känsliga hudtyper. Dosering låg. Leptospe-
rumpetersonii Australien 
A/F 3 5ml 22:- 47:- 10ml 37:- 80:- 

1023 Citronella gräs 
Kraftig citrusdoft. Passar fet hud. Kan vara hudirrite-
rande. Kan anv. i insektsavvisande prod. 
Cymbopogon winterianus Kina/Indonesien   
A/F3 10ml 21:- 45:- 30ml 48:- 104:-

1013 Citronella gräs Eko  
Se art. 1023. Cymbopogon winterianus Vietnam 
A/F3 10ml 24:- 51:- 30ml 58:- 122:-
 
1021 Citrongräs Eko  
Anv. med försiktighet, sätt dig in i oljans verkningar. 
Stark, frisk citrusdoft. Mentalt energigivande. Passar 
fet/oren hud. Sparsam dosering, doften tar lätt över. 
Kan vara hudirriterande. Cymbopogonflexuosus Nepal  
A/F 3 10ml 23:- 50:- 30ml 55:- 118:- 
 
1151  Citrongräs Eko  
(se art. 1021). Cymbopogon citratus Sri Lanka/Indien          
A/F 3 10ml 27:- 58:-
  
1025  Citronmeliss Eko  
Kraftigt örtaktig citrusdoft. Verkar lugnande. En olja 
som är en riktig fröjd för hjärtat!     Melissa officinalis 
Frankrike 
A/F 3 1ml 81:- 166:-  A/F 2 5ml 340:- 710:-

1015  Citronmynta 
Frisk citrus- och myntadoft. Härlig att anv-ända i städ-
vattnet, i rumsspray eller aromalampa. upplyftande på 
sinnet. Mentacitrata USA  
A/F 3 10ml 25:- 54:-

1027  Cypress  
Torr grön barrdoft. Mentalt stärkande doft. Balanserar 
söta doftblandningar. Passar fet och oren hud. Cupres-
sus sempervirens Spanien  
A/F 3 10ml 27:-  58:- 

1014  Davana  
En god kraftfull och fruktig doft av aprikos och svarta 
vinbär. Används främst för doftsättning av hudvårds-
produkter. Artemisia pallens Wall oil Indien 
A/F 3 5ml 25:-  52:-   10ml 44:- 93:-

1028 Elemi  
Balsamisk doft med citrusunderton. Passar fint till 
herrprodukter, mogen och oren hud. Avslappnande. 
Canarium luzonicum  
A/F 3 10 ml 27:-  58:- 

1034 Enbarr  
Samma effekter som artikel 1032. Har dock något 
starkare enbärsdoft. Juniperus communis Österrike  
A/F 3 10 ml 30:- 65:-

1032 Enbär  
Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullstän-
diga verkningar. Stram doft av skog. Renande på sin-
net. Passar för fet och oren hud. Bra i muskelmassage.
Juniperus communis Indien  
A/F 3 10ml 34:- 73:-

1152 Enbär Eko  
V. Se 1032. Juniperus communis bär Österrike.  
A/F 3  5ml 27:- 58:-  10ml 48:- 102:-
  
1146  Enbär extra  
Kraftfullare olja än 1032 i doft och verkan, med en 
mer hel doft. (Läs i övrigt under art. nr. 1032). Junipe-
rus communis Österrike 
A/F 3 5ml 26:- 56:- 10ml 46:- 96:- 

1140  Eukalyptus Australiana 
Kan användas i livsmedel. Frisk, lite blommig 
eukalyptusdoft. Luftrenande och uppfriskande. Bra i 
muskelmassage. Lite mildare än art 1035.
Eucalyptus radiata Australien
A/F3 10ml 22:- 47:- 30ml 53:- 114:- 

1031 Eukalyptus Australiana Eko 
Lite mildare än art. nr 1035. Läs mer under art.nr 
1140. Eucalyptus radiata Australien 
A/F 3 10ml 25:- 54:-
 
1033  Eukalyptus Eko 
Läs mer under 1140. 
Eucalyptus globulus /Portugal 
A/F 3 10ml 24:- 52:- 
  
1035  Eukalyptus Blue mallee 
Kan används i livsmedel. Frisk och distinkt doft. Luft-
renande och uppfriskande. Bra i muskelmassage och 
liniment. Eucalyptus polybractea Australien 
A/F 3 10ml 20:- 43:-    30ml 46:- 99:-
 
1065  Eukalyptus Gully gum 
Speciell, frisk doft. Mildast av eukalyp-tussorterna. 
Rekom. till barn både för insmörjning av bröst/rygg 
samt i aromalampa i förkylningstider. Eucalyptus 
smithii Australien 
A/F 3 10ml 20:- 43:-
 
1153  Eukalyptus Staigeriana 
En eukalyptussort med härlig citrusdoft. 
uppfriskande och harmoniserande. 
Eucalyptus staigeriana Australien 
A/F 3 10ml  24:- 52:-

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
A/F 2 5ml 33:-  71:-

1030  Fransk dragon  
Örtig doft med lakritston. Kan anv. i livsmedel och i 
aromaterapi. uppfriskande doft. 
Artemisia dracunculus sativa Frankrike  
A/F 2  5ml  29:- 62:-   10ml 51:- 110:-

eteriska oljor

DE ETERISKA OLJORNAS 
OLIKA NOTER: 
Toppnot - fräscha, lätta och 
flyktiga oljor 
Hjärtnot - ger fyllighet och 
karaktär till doftblandningar  
Basnot - ger tyngd åt och 
binder samman 
doftblandningar 

Eteriska oljor är lättflyktiga och aromatiska ämnen med lång tradition för 
naturlig användning till örtmedicin, aromaterapi, doftsättning, parfym 
samt hud- och friskvård. Oljorna öppnar dörren till en underbar värld av 
olika möjligheter! Crearome eteriska oljor är 100% rena - i varumärket lig-
ger över 25 års erfarenhet av att hitta de bästa oljorna från olika delar av 
världen och nu mer och mer från ekologiska odlingar vilket borgar för hög 
kvalitet!  Crearome följer den gällande kemikalielagstiftningen för märk-
ning av eteriska oljor.
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forts. Eteriska oljor - 100% 

 
1036  Fänkål söt  
Anv. med försiktighet, sätt dig in i oljans verkningar. 
Kan anv. i livsmedel. Lakritsdoft. uppfriskande. Kan 
vara hudirriterande. Bra i massageolja vid celluliter. 
Foeniculum vulgare  Egypten 
A/F 3 10ml  25:- 54:-
  
1038 Geranium (rosengeranium)  
Kan anv. i livsmedel. En rosig, citrusdof- tande olja. 
Verkar upplyftande på humöret. Bra kvinnoolja. Verkar 
talgbalanserande på huden. Pelargonium graveolens 
Egypten 
A/F 2  10ml 35:- 76:-

1060 Geranium Eko (rosengeranium)  
se art. 1038
A/F 2 5ml 27:- 58:-  10ml 48:- 103:-

1039  Gran sibirisk 
Har en typisk skogsdoft av gran. Bra olja vid muskel-
massage. uppfriskande. Abies sibirica Ryssland 
A/F 3 10ml 23:- 49:-
  
1040  Grapefrukt kallpressad 
Fotosensibiliserande. Kan användas livsmedel. Härlig, 
sprudlande och fräsch citrusdoft. Bra olja vid celluliter 
samt vid fet och oren hud. uppfriskande och upplyf-
tande. Citrus x paradisi Australien 
A/F 3 10ml  23:- 49:-
 
1158 Grapefrukt Eko    
se art. 1040 Citrus x paradisi  USA 
A/F 3 10ml  34:- 72:-

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 
A/F 2 5ml  20:- 42:- 10ml 32:- 66:-
  
1041  Grönmynta (spearmint)  
Kan anv. i livsmedel. Tuggummi- och tand- krämsdoft. 
uppfriskande. Mildare än pepparmynta.  Mentha 
spicata Kina 
A/F 3 10ml  24:- 51:- 

1173 Grönmynta (spearmint) Eko  
Se art.nr 1041 Indien  
A/F 3 10ml 26:- 54:- 

1120 Helig Basilika (Tulsi)    
V. En frisk indisk klassiker - en basilikadoft med inslag 
av mynta och kryddnejlika. Används i hud- och mas-
sageoljor vid dålig cirkulation och som hårolja i olika 
hårprodukter vid mjäll och fett hår. Ocinum Sanctum 
blad Indien  
A/F 3 10ml 26:- 56:- 
 
1167  Ho linaloltyp  
Ros- / trädoft. Liknar rosenträ i doften, är harmonise-
rande med liknande verkan som rosenträ men är mer 
stimulerande. Passar mogen hud och acne. Cinnamo-
mum camphora Kina 
A/F 3 10ml 26:- 56:-

1138 Immortelle Eko (curryeternell)  
Speciell örtig doft. Passar mogen hud och anv. vid 
blåmärken. Helichrysum italicum Italien
A/F2 5ml 125:- 260:-      10ml 236:- 480:-

1042 Ingefära  
Kan anv. i livsmedel. Syrligt kryddig doft. Aktiverande. 
Bra vid muskelmassage. Ger mod. Kan irritera vid 
känslig hud. 
Zingiberofficinale Indien 
A/F 3 10ml 32:- 69:-
  

1056 Ingefärsgräs 
En frisk citrusgräsdoft. En upplyftande god doft att 
använda i fasta tvålar, flytande tvålar och schampo. 
Cymbopogon martii Stapf. Indien 
A/F 3 10ml 25:- 54:-
  
1044 Isop 
Anv. med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Örtig doft. Läs litteratur om oljan. Hys-
sopus officinalis Ungern 
A/F 2 5ml 30:- 64:- 10ml 52:- 112:-

1174 Japanmynta Eko  
Kan anv. i livsmedel. Isande pepparmyntsdoft. upp-
friskande. Bra vid muskelmassage. Inneh. 60-70% 
mentol. Mentha piparascens Nepal 
A/F 3 10ml 24:- 51:-   30ml 56:- 118:- 
 
1046  Kajaputträd  
Rund eukalyptusdoft. Bra olja vid muskelmassage. 
Luftrenande. Melaleuca leucadendra Australien 
A/F 3 10ml  23:- 50:-
  
1048  Kamferträd vit  
En medicinsk torr trädoft. Bra i muskelmassage. Cin-
namomum camphora Kina 
A/F 3 10ml 18:- 39:-

1049  Kamomill blå  
En varm blommig, örtaktig doft. Bra olja vid känslig 
och oren hud. Avslappnande. Matricaria recutita 
Storbritannien/Ungern/Egypten 
A/F 1 5ml 87:- 180:-   10ml 165:-  355:- 
  
1050  Kamomill romersk  
En söt varm och äppelliknande doft. Bra olja vid torr, 
känslig hud och spända muskler. Avslappnande. 
Chamaemelum nobile Storbritannien 
A/F 2 5ml 65:- 140:-   10ml 115:- 247:- 

1119 ”Kamomillolja” Marockansk 
Kamferaktig varm örtdoft. Bra olja vid torr och känslig 
hud. Ormenis multicaulis Marocko 
A/F 2 5ml  47:- 100:-   10ml 88:- 186:-

1052  Kanelblad 
Används med försiktighet, sätt dig in i oljans verkning-
ar. Varm och kryddig doft, verkar stärkande/värmande. 
Bra i muskelmassage. Är hudirriterande i höga doser, 
5% är max. Cinnamomum verum Sri Lanka/Indien 
A/F 3 10ml 23:-  50:-

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/Indien 
A/F 3 5ml 38:-  81:-   10ml 72:-  150:-
  
1166  Kanuka  REA ska utgå
Fruktig och kryddig doft. Används vid fet hud och 
acne. Luftrenande. Kunzea ericoides Nya Zeeland 
A/F 2 5ml 14:-  30:- 10ml 26:-  55:- 
 
1053  Kardemumma  
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 car-
damomum Indien/Sri Lanka 
A/F 2 5ml 27:- 58:- 10ml 48:- 104:-

1118  Kassia kanel  
Används med försiktighet, sätt Dig in i oljans verk-
ningar. utvinns av barken som är starkare. Den är mer 
hud- och slemhinneirriterande än kanelblad. Bör ej 
anv. på huden. 5% är max. 
Cinnamomum aromaticum  Kina 
A/F 3 10ml 26:-  56:-

1054  Koriander 
Kan användas i livsmedel. En söt, örtig, lite rosig 
speciell doft. Avslappnande och harmoniserande. 
Coriandrum sativum Ryssland  
A/F 2 10ml 33:- 70:-

1072   Koriander blad    
O.  En grön, fruktig och distinkt doft - helt olik den olja 
som tas ur korianderfröna. Kan användas i badproduk-
ter, hud- och hårvårdsprodukter, aromablandningar 
och som en distinkt, personlig sensuell olja parfymer. 
Kan även passa perfekt i sportprodukter för massage. 
Coriandrum sativum blad 
A/F 3 10ml 34:-  73:-
 
1058   Kumminolja    
T. En stark, varm, söt och kryddig doft. Används i 
hudolja vid dålig cirkulation. Kan även användas i tand-
kräm, munvatten, massageoljor samt i olika doft- och 
parfymblandningar. Cumimum carvi frön   
A/F 3 10ml 26:-   56:-

1055  Kryddnejlika  
Kan användas i livsmedel. Kryddig, pikant och varm 
doft. Aktiverande. Bra i muskelmassage. Hud- /
slemhinneirriterande vid överdrivna doser. Syzygium 
aromaticum Madagaskar/Indien/Indonesien 
A/F 3 10ml 24:- 52:-

1057  Kryddpeppar  
T. Kallas också Allspice då den har inslag av både 
kryddnejlika, 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.
A/F 3 5ml 27:- 58:-   10ml 48:- 101:-
  
1170  Kunzea  
Kunzea ambiqua växer vilt på ön Tasmanien. Oljan 
har en frisk doft och passar i produkter vid mus-
kelmassage och stress. Kan anv. i insektsavvisande 
produkter.
Kunzea ambiqua Tasmanien 
A/F 2 5 ml 32:- 68:- 10ml 59:- 124:- 

1059  Kvanne (fjällkvanne)  
Fotosensibiliserande. Söt, torr och örtig doft. Används 
ej i solen. Sinnesstärkande. Angelica archangelica 
Ungern 
A/F 2 5ml 103:- 215:-
 
1150  Ladanum cistros  
Söt, torr och varm speciell doft. Anses vara bra vid 
mogen och slapp hud samt ökar elasticiteten i huden. 
Cistus ladaniferus Spanien/Iran 
A/F 1 5ml 45:-  97:- 
 
1061 Lagerblad  
Kan användas i livsmedel. Kryddig och varm doft. 
Aktiverande och stärkande på kropp och själ. Bra i 
muskelmassage. 
Laurus nobilis  Jugoslavien 
A/F 2 10ml 39:- 83:-

1154  Lavendel Crim  
Lavandula angustifolia  Ukraina 
se art. 1062 
A/F 3 10ml 34:- 72:-

eteriska oljor
Missa inte våra 
omarbetade bro-
schyrer om eteriska 
oljor! T ex Fram-
ställning av eteriska 
oljor art nr 7021!

1014  Davana är en fin hjärt-
not vid komponering av egna 
parfymer - fruktig!
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Eteriska oljor 
- 100% rena

1062  Lavendel fine Mailette  
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    Frankrike
A/F 3 10ml 38:- 81:-  
 
1142  Lavendel fine Population  
Alla lavendelplantor i åkern som denna olja kommer från är 
individuella. Kryddig och blommig doft. Samma effekter som 
art 1062. Lavandula augustifolia   Frankrike
A/F 3 10ml  44:- 94:-  

1149  Lavendel fine Population Eko  
Se 1062. Lavandula augustifolia   Bulgarien
A/F 3 5ml 27:- 58:-  10ml  44:-  94:-

1064  Lavandin super Eko  
Kontrollorgan Eko: EcoCert, Frankrike. 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    Frankrike
A/F 3 10ml  25:-  54:- 

1043  Lemon myrtle 
Frisk och kraftfull citrusdoft. Verkar mentalt energigivande, ak-
tiverande och antibakteriell. Backhousia citriodora Australien 
A/F 3 10ml 37:- 80:-
   
1066 Lime 
Fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Härlig varm och 
syrlig citrusdoft. upplyftande på sinnet. Bra för fet och oren 
hud. Citrus aurantifolia Australien 
A/F 3 10ml 25:- 54:-

1171  Lime Eko 
Kallpressad. Se art1066. Citrus aurantifolia Kenya 
A/F 3 10ml 38:- 80:-
  
1169  Lime destillerad 
Ej fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Lite mer sprud-
lande än art. 1066. upplyftande på sinnet. Bra för fet/oren 
hud. Citrusaurantifolia    USA 
A/F 3 10ml 26:- 56:-
  
1067  Litsea cubeba  
Söt, syrlig citrusdoft. upplyftande och stär- kande på sinnet. 
Bra för fet och oren hud. Litsea cubeba Kina  
A/F 2 10ml 21:- 45:- 
  
1063  Litsea cubeba Eko  
se art. 1067 Litsea cubeba Kina 
A/F 2 10ml 25:- 54:- 

1069  Mandarin 
Kan anv. i livsmedel. Söt och varm doft. upplyftande på sin-
net. Passar alla hudtyper, sägs öka elasticiteten i huden. Citrus 
reticulata Brasilien/Australien
A/F3 10ml 25:- 54:- A/F2 30ml 60:-  128:-
 
1068  Mandarin Eko 
Se art. 1069. Citrus reticulata Italien 
A/F 3 10ml  38:- 82:-
  
1070  Mejram  
Används med försiktighet, sätt Dig in i oljans fullständiga verk-
ningar. Örtig och varm doft. Avslappnande. Bra olja vid stela 
muskler. Origanum marjorana  Egypten/Ungern
A/F2 10ml  31:-  66:- 

1145  Mejram spansk Eko  
Spanien. Frisk örtig doft. Helt annan effekt än origanum ma-
jorana. Aktiverande och uppfriskande. 
Thymus mastichina    Spanien 
A/F2 10ml  36:- 78:-
   
1071  Muskatellsalvia  
Örtig, söt och tobaksaktig doft. Avslappnande. Bra vid spända 
muskler. Bra kvinnoolja. 
Salvia sclarea Ryssland 
A/F 3 10ml  40:- 82:-

1126  Muskatellsalvia Eko  
se 1071 Salvia sclarea Frankrike 
A/F 2 5ml 39:- 83:- 

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 doftkomponent 
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
A/F 3   5ml 21:- 45:-       10ml 36:- 76:- 

1073  Myrra 
Torr och balsamisk doft. Avslappnande. Bra meditationsolja. 
Bra vid flagig hud. Bra nagelolja utspädd i t ex sesamolja. 
Commiphoramyrrha   Arabien/Kenya 
A/F 2 5ml 37:- 80:-   10ml 70:- 149:- 

1074 Myrten Eko  
Frisk, grön och fruktig doft. uppfriskande och upplyftande. 
Passar fet och oren hud, men aktiverar även mogen och trött 
hud. Myrtus communis    Marocko 
A/F2 10ml 34:- 73:-
  
1104  Nardusört
Örtig, söt och jordig doft. Mycket avslapp- nande och harmo-
niserande. Bra vid känslig hud. 
Nardostachys jatamansi   Nepal 
A/F2 5ml 26:- 56:- A/F110ml 46:-  99:- 

1095  Nepalsk peppar Eko   
En frisk behagligt kryddig doft som används i deoderanter och 
produkter vid hudproblem som acne och andra hudinfektio-
ner.  Zanthoxylum armatum DC   Nepal
A/F3 10 ml 33:- 68:- 

1075  Neroli  
Varm, blommig och lyxig citrusdoft. Avslappnande. Ger lyx i 
vardagen. Bra för torr, mogen och känslig hud. Citrus auran-
tium Marocko
A/F1 1ml 48:- 107:-    5ml 215:- 450:-  
 
1131  Niaouli cineoltyp  
Rund medicinsk doft. Aktiverande. Bra för fet och oren hud. 
Melaleuca quinquenervia Nya Caledonien 
A/F 2 10ml 28:- 60:-
 
1097  Olibanum Frankincense 
Balsamisk, söt och medicinsk doft. Avslappnande. Fin medi-
tationsolja. Bra för torr, mogen och oren hud. Denna är mer 
kraftfull än art nr. 1077Boswellia carteri  Somalia
A/F 2 5ml 28:- 62:-   10ml 52:-  110:-

1077  Olibanum (rökelseträd) 
Balsamisk, söt och medicinsk doft. Avslappnande. Fin medita-
tionsolja. Bra för torr, mogen och oren hud. 
Boswellia sp.    Indien 
A/F 3 5ml 22:- 47:- 10ml 37:- 79:-
 
1078 Oregano  
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     Ungern 
A/F 2 5ml 22:- 47:- 10ml 36:- 77:- 

1124   Oregano Eko 
V. Se 1078. Origanum vulgare blad Ungern

A/F 3  5ml 24:- 51:- 10ml  42:- 88:- 

1083 Palmorosgräs Eko  
Härlig, söt, rosaktig doft. upplyftande på sinnet. Passar alla 
hudtyper. 
Cymbopogonmartinii    Nepal 
A/F 2 10ml 25:- 54:-
  
1080  Patchouli  
Varm, jordig och rund doft. Avslappnande. Passar de flesta 
hudtyper. Pogostemon cablin Indonesien 
A/F 3 10ml 27:- 56:-
  
1172  Patchouli Eko  
Se art.nr 1080.    Indien 
A/F 3 10ml  38:- 80:- 

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 
A/F 3 5ml 26:-   55:-   10ml  46:- 96:- 

1082 Pepparmynta 
Kan anv. i livsmedel. Isig och söt doft. Aktiverande, kylande 
på huden. Doseras varsamt. 0,5% är bra i after-sunlotion. 
Mentha x piperita Balkan/Ungern 
A/F 3 10ml 25:- 54:-

1156 Pepparmynta Eko 
Kan anv. i livsmedel. Se art. nr. 1082. 
Mentha x piperita blad Indien 
A/F 3 10ml 26:- 56:-

1076   Petitgrain citron   
V. frisk citrusdoft med insalg av trä och citronblommor. 
Harmoniserande - fin i doft/parfymblandningar.
Citrus limonum      blad frukt/blomma   Paraguay
A/F 3  10ml 29:- 61:-     från 1 jan

1116   Petitgrain mandarin Eko    
T. En varmt avslappnande och harmoniserande 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  
A/F 3 5ml 27:-  58:-  10ml 48:-  101:-

1085   Petitgrain pomerans Eko    
T. Se art nr. 1084. Citrus aurantium blad/frukt/blom. 
A/F 3 10ml  32:-  66:- 

1084  Petitgrain pomerans 
Varm, rund och bitter citrusdoft. Avslappnande och harmo-
niserande. Passar de flesta hudtyper. 
Citrus aurantium L    Paraguay 
A/F 3 10ml 25:- 54:- 
 
1088 Pomerans 
Fotosensibiliserande. Kan anv. i livsmedel. Varm och söt 
apelsindoft. Avslappnande och harmoniserande. Bra för de 
flesta hudtyper. 
Citrus aurantium L  Italien/Australien
A/F3 10ml 26:- 56:- 

1147  Ravensara 
Frisk doft. Luftrenande. uppfriskande. Bra i bröstliniment. 
Ravensara aromatica Madagaskar 
A/F2 10ml 36:- 78:-

1089 Rose Otto  
Rosendoft. Avslappnande i små doser, pådrivande i höga 
doser. Bra för torr, känslig och mogen hud. Fin kvinnoolja 
vid alla slags problem. Rosa damascena Turkiet 
A/F 2 1ml 200:- 400:- A/F 1 5ml 875:- 1750:-

1090  Rosenträ   
Ros- och trädoft. Avslappnande och harmoniserande. Bra 
för alla hudtyper, speciellt för torr och känslig hud. 
Aniba rosaeodora    Brasilien
A/F 3  5ml 33:- 71:-  10ml 60:- 129:-  

1086  Rosenträ Eko  
Se 1090. Aniba rosaeodora   Brasilien 
A/F 3  5ml 33:- 70:-  10ml 60:- 128:-  

1123   Rosenträ Indisk 
V. Se 1090.  Dalbergia spp ved Indien

A/F 3    5ml 24:- 50:-  10ml 42:- 87:-     

1091 Rosmarin cineoltyp Eko  
Kan anv. i livsmedel. Örtig och frisk doft. Aktiverande. Mil-
dast av cineoltypen och kamfertypen. Passar bra i bröstli-
niment och muskelmassage. Rosmarinus officinalis Tunisien 
A/F3 10ml 25:-52:-  A/F2 30ml 60:- 125:-

1092  Rosmarin kamfertyp Eko  
Örtig och frisk doft. Aktiverande. Särskilt bra i muskel mas-
sage. Bra för ett trött sinne. 
Rosmarinus officinalis    Spanien
A/F 3 10ml 30:- 64:-
  
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   Frankrike
A/F 2 5ml 29:- 62:-   10ml 52:- 110:-

1096  Salvia (kryddsalvia) 
Används med försiktighet, sätt dig in i oljan fullständiga 
verkningar. Örtig doft. Aktiverande. Bör användas med för-
siktighet. Salvia officinalis   Albanien  
A/F 2 10ml 32:- 68:-

1127  Salvia (kryddsalvia) Eko 
Används med försiktighet, sätt Dig in i oljans fullständiga 
verkningar. se 1096.  Salvia officinalis   Frankrike 
A/F 2 5ml 25:- 52:- 10ml 44:- 94:-

forts. eteriska oljor
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Aromablandningar - färdiga kompositioner av eteriska oljor
Vid framställningen har inte några som helst syntetiska doftämnen använts. Enbart rena eteriska oljor 
och absoluer i unika kombinationer har skapat dessa dofter för olika ändamål! Alla aromablandningar 
kan användas i aromalampor eller på aromastenar. Läs mer om varje blandning och deras användnings-
områden i gratisbroschyr art.nr 7115.  De ingående oljorna är presenterade i fallande ordning.

1302  Antitobak
Används som tobaksrenare i rökiga rum i en aromalampa, på en 
aromasten eller i en spray. Citron, cederträ atlas, lavendel, anis 
och citrongräs. 

A/F 3  10ml   32:- 66:- 

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 och 
vetivergräs. 

A/F 3  10ml  28:- 60:- 

1330  Citrusfrisk
En frisk och sprudlande citrusdoft att använda för att fräscha upp 
vardagsrummet, toaletten eller vid städning. Lime, citron, litsea 
cubeba, koriander och ingefära.

A/F 3  10ml  26:- 54:- 

1334  Citrussol REA
Fräsch och varm citrusfylld olja som sprider friskhet och renhet i 
alla rum. Lime, litsea cubeba, citronmynta, petitgrain pomerans, 
kanelblad, koriander och anis.

A/F 3  10ml  14:- 30:- 

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 och 
pepparmynta. 

A/F 3  10ml   28:- 60:- 

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, svartpep-
par. 

A/F 3  10 ml  31:- 65:- 

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, rosenträ, ylang ylang III och romersk 
kamomill. 
A/F 3  10ml  33:- 69:-
 
1332  Feng shui Rening
Rening används där stagnerade energier behöver renas och gammal 
unken 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, rosenträ, 
gran, cederträ atlas och salvia.

A/F 3  10ml  28:- 59:- 

1331 Feng shui Kraft och Glädje
En livgivande blandning som kan anv. i arbetsrum för att öka 
arbetsglädjen, i festlokaler för att stimulera till kontakter och glädje 
eller i hallen för att liva upp den välkomnande atmosfären. Rosmarin, 
grapefrukt, palmorosgräs, apelsin, basilika, lime, litsea cubeba, grön-
mynta, ylang ylang III. 

A/F 3  10ml  28:- 59:- 

1336  Frisk luft REA
En frisk, aromatisk doft att använda för att fräscha upp i rum, bilar 
och så vidare.
Myrten, gran, enbär, citrongräs, eukalyptus.

A/F 3  10ml   13:- 27:- 

1316  Harmoni
En vänlig, balanserande och stödjande doft att använda när du 
känner dig lite ur form och behöver komma tillbaka till jämnvikt 
i kropp och själ. Lavendel, citron, ylang ylang, apelsin, geranium, 
rosenträimitation, cederträ atlas och muskatellsalvia.

A/F 3  10ml  33:-  70:- 

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.   
A/F 3 5ml  27:- 56:-      10ml  48:- 99:- 

1094  Sandelträ vit 
Varm och söt trädoft. Avslappnande. Bra för torr och käns-
lig hud. Fin meditationsolja. Santalum album L  Indien/
A/F3  5ml 169:- 360:- A/F2 10ml 320:- 670:-

1098   Sandelträ vit Pacific island    
V. Se 1094. Santalum album ved Pacific island 
A/F 2   5ml 110:-  230:-      10ml 205:-  425:-  

1132  Sandelträ Australien 
Varm, söt och en aning rökig trädoft. Avslappnande. Bra 
för torr och känslig hud. En fin meditationsolja. Santalum 
spicatum Australien 
A/F 2 5ml  79:- 168:-   10ml 150:-  315:-

1128   Sandelträ Australien Eko   
V. Se 1132. Santalum spicatum ved  Australien 
A/F 2  5ml 103:-  216:-  10ml 190:-  395:-

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. Cuminum 
cyminum frö Iran 
A/F 3 10ml 31:-  66:-  

1099  Stjärnanis  
Används med försiktighet, sätt dig in i oljans fullständiga 
verkningar. Kan anv. i livsmedel. Lakritsörtaktig doft. Il-
licium verum Kina  
A/F 2 10ml 21:- 45:-
 
1136  Svartpeppar  
Kan användas i livsmedel. Kryddig pikant doft. Aktive-
rande. Bra olja vid muskelmassage. Piper nigrum Indien  
A/F 3 5ml  24:-  52:-   10ml 42:- 88:-

1081  Svartpeppar Eko  
Kan användas i livsmedel. se 1136. 
Piper nigrum Madagaskar 
A/F 3 5ml 30:- 65:-  
 
1101 Tagetes  
Fruktig doft. Passar fint i blandningar med citrus. Kan vara 
hudirriterande. Stark doft. 
Tagetes glandulifera Zimbabwe 
A/F 2 5ml 27:- 58:- 10ml 48:- 103:-

1102 Tall  
Typisk barrdoft. Aktiverande i höga doser, avslappnande i 
små. Bra i muskelmassage. 
Pinus sylvestris Österrike 
A/F3 10ml 24:- 52:- A/F2 30ml 58:- 125:-

1100 Tall Eko  
V. Se 1102. Pinus sylvetris barr Österrike
A/F3 10ml 34:- 71:- 
 
1129 Tangerine 
En fin variant av mandarinoljan och billigare. 
se art.1069.  Citrus reticulata Australien 
A/F 3 10 ml 21:- 44:-
 
1107  Tea tree Eko  
Se 1105. Melaleuca alternifolia Australien  
A/F 3 10ml 29:- 62:- 30ml  67:-  142:-

1105  Tea tree  
Träaktig medicinsk doft. uppfriskande, luftrenande. Passar 
fet och oren hud. Melaleuca alternifolia  Australien
A/F 3 10ml 25:- 54:- 30ml 58:- 125:- 
100ml 125:-  270:- 

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 
Spanien A/F 2 5ml 34:- 72:- 
 
1130  Timjan thymoltyp Eko (kryddtimjan)  
Se art 1106. 
A/F 3 5ml 29:- 62:- A/F 2 10 ml 52:- 109:-

1106  Timjan thymoltyp (kryddtimjan)  
Används med försiktighet. Starkt örtig doft. En stark, effektiv 
timjankemotyp. Mycket luftrenande, starkt aktiverande. Hu-
dirriterande. Thymus vulgaris  Spanien/Ungern
A/F 2 10ml  34:-  72:-

1125   Timjan thymoltyp Zygis  
Likvärdig med 1106. o
Thymus zygis ört    Indien

A/F 3  10ml 26:- 56:-    

1122   Vetivergräs  
V. Typisk klassisk vetiverdoft. Fin basnot i parfym/aromablandningarr. 
Jordande - avslappnande.
Vetiveria zizanoides rot   Java

A/F 3    5ml  22:- 46:-    10ml 38:- 78:-    

1110  Vetivergräs Eko  
Denna vetiver har en rökigare och torrare doft. Det är 
en fin basnot i aromablandningar och är mycket jor-
dande och avslappnande. 
Vetiveria zizanoides Indonesien 
A/F 3 5ml 26:- 56:-   10ml 46:- 99:- 
 
1108  Vintergröna (tuv-vaktelbär)  Eko
Anv. med försiktighet. Grön metallisk doft. De flesta 
tänker på Jenkatuggummi när de känner doften. Bra i 
muskelmassage. Gaultheria fragrantissima Nepal 
A/F 2 10ml 23:- 50:-
  
1111 Vänderot 
Örtig doft, katter älskar den! Mycket avslappnande. Va-
leriana officinalis Ostasien 
A/F 2 5ml 32:- 69:- 10ml 56:- 120:-
 
1114  Ylang ylang extra  Eko
Stark, kraftig, söt blomdoft. Destillationstid: de första 
1-1,5 tim. Anv. mest till parfymer. Se 1113. Cananga 
odorata genuina Madagaskar
A/F 2 5ml  27:- 56:- 10ml 48:- 98:- 

1112  Ylang ylang II  Eko
Mildare blomdoft. Destillationstid: de mellersta 5 tim-
marna av hela destillationen. Omtyckt av de flesta. Se 
art. nr. 1113. Cananga odorata genuina Madagaskar 
A/F 3 10ml 45:- 92:-  

1115  Ylang ylang III  Eko
Svagare blomdoft. Destillationstid: de sista 9 tim. 
av hela destillationen. Anv. mest för doftsättning av 
hud- & hårvårdsp. Se 1113 Cananga odorata genuina 
Madagaskar A/F 3 10ml 34:-  73:-
  
1113  Ylang ylang complete Eko  
En hel destillationsolja (destillationstid: 18-22 tim). 
Avslappnande. Afrodisiakisk = lustförhöjande, både i 
kärlekslivet och livet i allmänhet. Bra för alla hudtyper 
då den är talgbalanserande. 
Cananga odorata genuina Madagaskar 
A/F 3 5ml 30:-  64:-    10ml 45:-  96:-

OBS! Nu kommer alla våra Ylang ylanger 
från ekologiska odlingar!

o

o

nyhet

nyhet

Blanda bikarbonat med 
crearomes kokosolja och några 
droppar pepparmintsolja och 
borsta dina tänder! 

Tips!



1323  Julmys
En härlig doft som ger en varm och mysig julkänsla i Ditt hus! 
Apelsin Bio, kryddnejlika, cassiakanel, kardemumma och anis.

 A/F 3  10ml   28:- 60:- 

1340  Kapha
Med en doft av orientalisk kryddighet omsluten av den genom-
gripande 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. Rosma-
rin, spansk mejram, eukalyptus staigeriana, rosenträ, citrongräs, 
kanelblad och apelsin.

 A/F 3  10ml  29:- 62:- 

1307  Koncentration
För att hålla huvudet klart vid läxläsning, bilkörning, vid föreläs-
ningar och andra mentalt krävande situationer. Rosmarin, citron, 
basilika, lime och pepparmynta.

A/F 3 10ml 28:- 59:- 

1300  Kryddstämning
Denna varma och kryddiga doft av glögg, julbak och kryddor 
fyller Ditt hem vid jul och under kyliga vinterdagar. Den är en 
komposition av kanel, citron, kryddnejlika, apelsin, ingefära och 
kardemumma.

 A/F 3  5ml  20:- 42:-    10ml  32:- 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 och vetivergräs. 

A/F 3  10ml  32:- 66:- 

1326  Maharadja
Pompös och kraftfull blommig doft med de typiska indiska 
inslagen patchouli, koriander och grönmynta som ger en spän-
nande orientalisk touch. Citron, palmorosgräs, koriander, apelsin, 
patchouli, anis, grönmynta, kanel och jasmin. 

A/F 3  10ml  35:- 74:-

 1310  Meditation
Ger en känsla av mystik och stillhet i tempel/kyrka. Fin olja 
att anv. vid meditation och själslig fördjupning. Cederträ atlas, 
rosenträimitation, olibanum, sandelträ australien, benzoin och 
ylang ylang. 

A/F 3  5ml  25:-   52:-    10ml  42:-   89:- 

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 och kanelblad. 

A/F 3  5ml  22:- 46:-    10ml  37:- 78- 

1329  Paradiso
En lyxig aromablandning som får dig att drömma dig bort till en 
skön ö med svaj-ande palmer, blått vatten och mjuk sand. Varm 
och blommig citrusdoft med tränot. Citron, ylang ylang, apelsin, 
lagerblad, 
sandelträ och jasmin. 

A/F 3  5ml  25:- 54:-     10ml 39:- 84:- 

1339 Pitta
En aromablandning som svalkar och verkar vitaliserande och 
upplyftande på trötta sinnen. Med en doft som ger klarhet och 
närvaro, blir den det slumrande sinnets värsta fiende. Citrongräs, 
pepparmynta, ylang ylang och lime.

A/F 3  10ml  29:- 62:- 

1318 Qvinna
En olja för kvinnan att anv. vid hennes månadsrening för att 
balansera humöret och underlätta en väl fungerande period utan
känsla av tyngd och spänning. Tangerine, geranium, cypress, 
muskatellsalvia, rosmarin och vetivergräs.

 A/F 3  10ml  31:- 66:- 

1308 Romantik
En olja att anv. när Du vill sprida romantisk doft. Anv. 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, dragon. 

A/F 3  5ml  23:- 49:-     10ml  37:- 78:- 

aromablandningar  försäljningsställ  

Presentaskar med eteriska oljor

1255  Basic 3x5ml Presentask 
Våra mest efterfrågade oljor i en liten ask. 
5 ml av vardera apelsin-, lavendel- och euca-
lyptusolja.  51:- 109:- 

1256  Energi 3x5 ml Presentask 
En liten trio som hjälper Dig att hitta nya 
krafter inför vardagens prövningar! 5 ml av 
vardera citrongräs-, rosmarin- och grape-
fruktsolja. 51:- 109:-
  
1257  Relax 3x5 ml Presentask 
5 ml av tre olika oljor som hjälper Dig att 
varva ner och slappna av. De utvalda oljorna 
är här utvunna ur pomerans, lavendel och 
petitgrain.   51:- 109:- 

I varje plåtask finner Du tre eteriska oljor med 5 ml ren eterisk olja i mörk 
glasflaska! En underbart fin gåva! OBS Dessa plåtaskar byts nu successivt 
ut till pappersaskar!  A/F 3

1258  Sensuell 3x5ml Presentask 
3 x 5ml av tre afrodiserande och kärleksbeja-
kande oljor; rosenträ-, patchouli- och ylang 
ylang olja. 66:-  139:- 

1259  Feng shui 3x5 ml Presentask 
Tre eteriska oljor, 5 ml av vardera, att använda 
vid utövande av Feng Shui i hemmet, på spa 
eller på kontoret. Rening, Kraft & Glädje, Frid 
& Kärlek. 66:- 139:-
  
1260  Ayurveda 3x5 ml Presentask 
Tre olika aromablandningar att använda i utö-
vandet av Ayurveda. 5 ml vardera av Vata, Pitta 
och Kapha.  58:- 123:-

Rosenträolja...
utvinns ur träets ved och den växer i Ama-
zonas 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. 1350 Rosenträimitation!
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1315 Ros bouquet
En rosendoftande aromablandning som ingjuter känslan av lyx 
och kvinnlighet. Palmorosgräs, rosenträ, bergamott, rose de mai, 
geranium, pomerans, benzoin. 

A/F 3  5ml  28:- 59:-   10ml  50:- 104:- 

1350  Rosenträ imitation 
Naturlig rosenträdoft baserad på en fin blandning av olika rena 
eteriska oljor.    A/F 3 10ml 27:-  57:-  

1327 Solsken
En varm citrusdoft med exotisk blommighet. ”Solsken” ger sol och 
värme till Ditt nyvaknade sinne på våren och intensifierar somma-
rens ”solvärme”. Även härlig att anv. under den mörka årstiden. 
Tangerine, ylang ylang,geranium, litsea cubeba, mandarin. 
A/F 3  10ml  32:- 68:- 

1303 Stop it
Används för att Du med lätthet skall kunna vistas ute i sommar-
kvällen, njuta av tältsemestern, plocka bär utan besvär... Känn Dig 
trygg trots det irriterande, ettriga lilla surret. Citronella, eukalyptus, 
citron, cederträ, lavendel, kryddnejlika. 

A/F 3 10ml 25:- 54:- 30ml 54:- 111:-

1301 Tigerolja
För användning till tigerbalsam, starka liniment, starka mas-
sageoljor m.m. 
Japanmynta, mentholkristaller, kajaput, eukalyptus, kamfer. 

A/F 3  10ml  26:- 55:-   30ml  58:- 121:-

1312 Tutti frutti
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. 

A/F 3  10ml 28.- 59:- 

1337  Bara vara ute
Gör utelivet på sommaren lite lättare 
för människor och djur. Citroneukalyptus, cederträ, rosmarin, 
eukalyptus.  

A/F 3  10ml  24:- 51:- 

1338 Vata
Vata skingrar och lättar i ett ofta stressat liv som rusar fort med allt-
för 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, rosenträ, cederträ atlas, lavendel. 

A/F 3  10ml 29:- 62:- 

1325 Welcome
En härligt frisk doft med harmoniserande lavendel, rosenträ och 
uppfriskande apelsin och eukalyptus som höjer den vänliga 
atmosfären i det rum där den anv. 
Eukalyptus, apelsin, rosenträ, lavendel. 

A/F 3  10ml 25:- 54:- 

Aromablandningar forts.

Hartzer - Isolater - Aromaextrakter
1803  Kamfer, naturligt pulver 
Används på samma sätt som menthol, men är ej kylande. 
Camphor Kina

A/F 3 50g 52:- 106:- 

1804  Mentholkristaller
Från pepparmynta. Används i liniment och andra produkter. 
Verkar kylande. 
Menthol Indien/Kina

A/F 2 25g 38:- 80:- 

1614  Vaniljextrakt Eko
Kontrollorgan Eko: Ecocert, Frankrike. Extraherad med sprit. 
Koncentrerad till 80% vanilj + 20% sprit. Ej blandbar med 
vegetabilisk olja. Kan anv. i mat. Anv. för att ge vaniljdoft i 
produkter. Vanilla planifolia Madagaskar

A/F 3 5ml 42:- 86:-

1805 Myrraharts i bitar
Används till rökelse. 
Commiphora myrrha Somalia
A/F 3 100g 30:- 65:- 

1808  Olibanumharts
Används till rökelse. 
Frankincense boswelia. Somalia
A/F 3 100g 34:- 70:- 

1801  Benzoeharts 
Används till rökelse. 
Satyrax tonkinensis Sumatra
A/F 3 50g 30:- 60:- 
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Ekologiska Hydrolater

2800  Apelsinblomsvatten (Neroli) Eko
Ekologiskt odlat. Det exklusivt doftande apelsinblomsvattnet har 

en sammandragande och lindrande effekt på huden och passar 

alla hudtyper. 

Citrus aurantium blom   Marocko

A/F 3 100ml 37:- 80:-  250ml 65:- 136:-

2809  Citronverbenavatten Eko
Ekologiskt odlat. Fräsch och söt, mild citrondoft. Mentalt avslapp-

nande och avstressande. Passar som uppfräschande ansiksvatten 

till normal/blandhud. 

Aloysia triphylla blad    Frankrike

A/F 2 100ml 32:-  69:-  

2816   Eukalyptusvatten Eko
Har en typiskt frisk eukalyptusdoft. Kan användas i en aromain-

halator 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 ekologiskt odlade eukalyptusblad. 

Eucalyptus globus  Water blad Portugal

A/F 3  100ml 37:- 80:-  250ml  65:- 136:-      

2803  Geraniumvatten Eko
Väldoftande, blommigt, sött vatten med en rosliknande doft. Kan 

anv. i hudvård för ung som gammal. Balsamerande för fet-, torr- & 

känslig hy. Även till röd hy, t ex: rosacea, mm. Kan anv. som an-

sikts-/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 krop-

pen som ger en ”feel-good” känsla! Även till desserter, sötsaker, söta 

såser!     Pelargonium roseum  blad      Egypten

A/F 3 100ml 35:- 76:-

2811  Hamamelissvatten Eko
Ekologiskt odlat. Nu utan konserveringsmedel. Milt sammandra-

gande örtvatten, bra vid irriterad hud. Kan anv. som ansiktsvatten, 

rakvatten, till ansiktsmasker och aftershave-crémer. Passar de 

flesta hudtyper. 

Hamamelis virginiana blad Frankrike 

A/F 3 100ml 33:-  71:-   250ml 55:- 117:-

2804  Kamomillvatten Eko
Ekologiskt odlat. Ett härligt och kraftigt kamomilldoftande vatten 

som passar den orena och känsliga huden allra bäst. Har en 

lindrande verkan på alla hudtyper. Kan anv. 

i kompresser vid röda ögon. 

Chamaemelum nobile blom   Frankrike

A/F 3 100ml 32:-  69:-   250ml 54:- 112:-

2813  Lagerbladsvatten Eko
Ekologiskt odlat. Varm, kryddig doft av lagerblad. Antiseptiskt och 

stimulerande. Passar normal till fet hud. 

Laurus nobilis blad Frankrike

A/F 2 100ml 32:-  69:-

2805  Lavendelvatten Eko
Ekologiskt odlat. Ett örtigt vatten som passar de flesta hudtyper. 

Verkar lindrande om man har känslig hud, och milt renande vid 

fet hy. Lavandula angustifolia blom Frankrike

 A/F 3 100ml 29:-  62:-   250ml 48:- 99:-

2806  Litsea cubeba vatten Eko 
Ekologiskt odlat. Ett friskt, citruslikt, aromatiskt doftande vatten. 

Doften gör en pigg & glad & passar i såväl rums- som i kropps-

spray. Anv. som ansikts-/rengöringsvatten vid fet & normal hy. 

Passar i olika prod. för huden som ansiktsmasker/kroppsinpack-

ningar. I egna prod. kan det anv. istället för vatten i lotioner, 

kroppstvålar, schampo. Litsea cubeba frukt Vietnam

A/F 3 100ml 28:- 60:-

2814  Olibanumvatten Eko  
Ekologiskt odlat. Ett mjukt, varmt, lite torrt, ”heligt” doftande 

vatten. Vattnet är en skön ansiktsspray! Låt det självtorka och den 

ger huden en ny, finare textur. Bra i sommarvärme och vid hög 

luftfuktighet. Fungerar även som ett ansiktvatten i den dagliga 

rutinen i en antiagebehandling samt 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

A/F 3 100ml 38:- 83:-

2807  Pepparmyntsvatten Eko
Ekologiskt odlat friskt pepparmyntsvatten med en uppfräschande 

effekt vid fet och trött hud. Det svalkar också skönt vid hetta och 

solbränna. Anv. ej i babybad p g a sin kylande effekt. Mentha x 

piperita blad  Frankrike 

A/F 2 100ml 29:-  62:-

ekologiska Hydrolater

• Apelsinblomsvattnet (neroli) är ljuvligt 
som ansiktsvatten.
• Pepparmyntsvatten är skönt att badda på 
solbränd hy.
• Om Du arbetar i datormiljö, kan det vara 
härligt att fräscha 
   upp ansiktshuden och rummet genom att 
spraya lite 
   rosenblomsvatten. Huden behöver fukt - 
för lite fukt ger     för tidiga ålderstecken i 
huden!!!

2808  Rosenblomsvatten Eko
Ekologiskt odlat. Rosendoftande vatten som har en 

lindrande, svagt sammandragande och svalkande 

verkan på huden. Passar de flesta hudtyper - kan 

med fördel anv. vid oren hud. 

Rosa damascena blom Marocko 

A/F 3 100ml 37:- 80:-   250ml 63:- 136:-

2812  Rosmarinvatten Eko
Ekologiskt odlat. Rosmarinvatten har en örtig 

doft och verkar aktiverande och stimulerande. Kan anv. till trötta 

ben, rengöring av normal/ fet hud, hårsköljning vid mjäll. 

Rosmarinus officinalis blad Frankrike

A/F 2 100ml 29:- 62:-

2810  Salviavatten Eko
Ekologiskt odlat. Hydrolat med örtig och frisk doft. Verkar aktive-

rande, renande, cirkulationsbefrämjande, bakteriehämmande och 

sammandragande. Kan anv. även som spray-deo. Enkelt! Salvia 

officinalis blad Frankrike

A/F 2 100ml 31:-  66:-

2815  Sandelträ vatten Eko  
Ekologiskt odlat. Ett mjukt, aromatisk, exotiskt sandelträdo-

tande vatten. 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 härlig kropps- och ansiktsspray, 

eller som ett rumsspray 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 

ved  Australien

A/F 3 100ml 43:- 91:-

I hydrolaterna finns en liten mängd eterisk 
olja samt vissa vattenlösliga ämnen som finns i 
växten. 
Alla hydrolater är antiseptiska! 
Hydrolaterna är underbara och milda som 
ansiktsvatten. Spraya huden efter kvällsrengö-
ringen! Det förbereder huden för nattcremen.

Nya storlekar av 

   vissa vatten!

Hydrolatet är en fantastisk biprodukt vid tillverkning av 
eteriska oljor som sker genom destillering av örter och 
blommor. Källvatten värms upp och skickas genom väx-
terna i form av ånga. Eteriska oljor och andra ämnen sam-
las 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, som t ex konserve-
ringsmedel, är tillsatt. Hydrolaterna kan användas som 
de är som ansiktsvatten, i aromatiska bad och babybad, 
som rumsspray, som kroppsparfym och som ansiktsspray 
för att fräscha upp huden. De kan också användas tillsam-
mans med lera istället för vatten. De ekologiska hydrola-
terna är kontrollerade av EcoCert i Frankrike. 

Info!

Efter att flaskan har öppnats kan man 
förlänga hållbarheten genom att förvara 
flaskan mörkt och svalt. 

Gilla oss på facebook 
Crearome eller naturkos-
metikkompaniet så får du 
info om bl a NYHETER!



Tips!
Använd Crearomes eko-aromer 

i sodastreamer för att 
aromatisera det 

kolsyrade bordsvattnet, 
helt naturligt!

Skapa de härligaste 

desserterna med 

våra eko aromer!

En elektrisk doftspridare utan levande 
eld. Du droppar eterisk olja eller aroma-
blandning på filtret och aromastreamern 
sprider doften effektivt i rummet. Utmärkt 
doftspridare i butiker, på SPA men även 
hemma förstås. 

7528 Aromastream 1st   280:-   (580:-)
7529 Filter Refill 1st  20:-  (42:-)

Aromastreamer
I snuviga tider med nästäppa är aro-
mainhalator en effektiv lösning. Till-
sätt varmt vatten och 1-2 droppar 
eterisk olja. Inhalera!

7513 Aromainhalator 
A/F 1   58:- 130:-

Aromainhalator

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 doftupplevelse.
Jasminum grandiflorum Egypten/Marocko

A/F 2 1ml 44:- 89:-   5ml 197: 395:-

1700  Benzoin resinoid 50% 
Varm vaniljliknande doft. Värmer sinnet och lyfter upp. Bra 
vid narig hud. 
Styrax benzoin Benzyl Bensoate Sumatra.  

A/F 3 10 ml 28:- 60:-

1606  Frangipani absolu  
En kraftfull blomdoft, med en grön top! Används för doftsätt-
ning av hudprodukter och parfymer.
Plumena acutifolia Indien  

A/F 2 1g 47:-   99:-  5g  220:-  440:-

1603  Ladanum cistros absolu 
Oumbärlig basnot till parfymer och aromablandningar. Ger 
stabilitet till blandningarna och minskar flyktigheten.
Cistus ladaniferus L Extract Spanien

A/F 2 5ml 28:- 62:- 

1607  Jasmin Sambac absolu  
Söt, lyxig kraftfull blomdoft. Anses värma frusna känslor och 
öka självkänslan. upplyftande för sinnet. Används i Aromate-
rapi, parfymer och doftsättning av hudprodukter.
Jasminum Sambac Indien

A/F 2   1ml 36:- 76:-  5ml 165:- 338:-  

Absoluer (blomextrakter) & Resinoider (hartsextrakter)

1604  Lindblom absolu 
Söt och lyxig blomdoft. Avslappnande. Passar känslig hud. 
Lyfter upp sinnet. Dos. 3-7 droppar per 100ml för bästa 
doftupplevelse. 
Tilia cordata Frankrike

A/F 2 1ml 23:- 48:- 5ml 92:-  188:-

1605 Lotus absolu  
En  tung blomdoft med inslag av honung. Används enbart
 för doftsättning av exklusiva hudprodukter och parfymer.
Nelumbo nucifera Indien

A/F 2      1ml 62:-   130:- 5ml  300:-  596:-

1609 Rose de Mai absolu 
Varm rosdoft. Avslappnande. Passar alla hudtyper, 
lyfter sinnet och humöret. 
Rosa damascena Marocko.

A/F 2 1ml 26:- 55:- 5ml 113:-  230:-

” Jasmin absolu har 
en söt blommig och 

exotisk doft. Oljan är 
lämplig för känslig 

hud!”

Absoluer och resinoider består till 85-95% av samma ämnen som finns i eteriska oljor. Men 
pga 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 molekyler eller ej är flyktiga. Därför är de flesta absoluer och 
resinoider mindre flyktiga och tjockare i sin konsistens än de eteriska oljorna. De har ofta 
en rundare och tyngre doft än motsvarande eterisk olja. Efter att aromämnet har blivit löst 
i ett lösningsmedel, tas lösningsmedlet bort helt så att endast det rena aromväxtextraktet 
(absoluen och resinoiden) finns kvar. De som är märkta med ”50%” är utspädda för att bli 
flytande. Läs mer om framställning av eteriska oljor, absoluer och resinoider i vårt informa-
tionshäfte med art. nr. 7021.

Info
Vad är absoluer, resinoider och isolater?
Absoluer och resinoider utvinns med lös-
ningsmedel. En absolu får man från färska 
växter, resinoider kommer ifrån hartser. 
De innehåller flera olika ämnen: eteriska 
oljor, vaxer och färg. Resinoider innehål-
ler även små mängder harts. Isolater är 
enskilda ämnen från eteriska oljor.

Observera
Absoluer och resinoider blir tjockare i 
konsistensen vid lägre rumstemperaturer. 
Detta är ett helt naturligt beteende.

Försäljningsställ
Dessa ställ till eteriska oljor och skyltar till respektive ställ gör det enkelt att placera ut de eteriska 
oljorna på hyllan eller disken. De blir tilltalande och lätta att flytta runt på. Display i frostad plast 
rymmer 5 x 4 oljor + plats för test.  I fronten finns en etiketthållare för små informationsetiketter 
som Du kan beställa från oss

Träställ rymmer 10 x 4 eteriska oljor och tre 
träställ kan placeras över varandra.  För plats 
för testers beställ provplatta i trä. 

9400 Butikspaket 1 totalt 40st: De 10 mest 
populära eteriska oljorna, 4 st av vardera + 
testers 1 st 1100:-  (ord pris 1144:-) 4st à10 ml 
av; Apelsin, Citron, Eukalyptus, Geranium, 
Lavendel, Citrongräs, Pepparmynta, Tea tree, 
Rosmarin, och Ylang ylang II. inkl. valfri 
försäljningsdisplay, testflaskor,  broschyrer och 
hyllinformation.

9401 Butikspaket 2 totalt 80st: De 20 
mest populära eteriska oljorna + testers 1 st 
2249:-   (ord pris 2297:-) 4st à10 ml. av oljorna i 
Butikspaket 1 samt; Patchouli, Mandarin, Tall, 
Citronella, Cypress, Grape, Ingefära, Lavandin, 
Lime, Sandelträ austr. 5ml inkl. Försäljningsdis-
play, testflaskor, broschyrer, hyllinfo.

9403 Butikspaket 4: De 10 mest populära 
aromablandningarna 4 st av vardera + testers. 
1 st 1330:-  (ord pris 1404:-) 4 st á 10 ml av; Cool 
& clean, Meditation, Welcome, Paradiso, Ros 
Bouquet, Harmoni, Mys pys, Solsken, Roman-

tik, Tutti Frutti. Försäljningsdisplay, testflaskor, 
broschyrer, hyllinfo.

9402 Butikspaket 3 EKO: Samtliga är EKO!
1129:- (ord pris 1180:-) 4 st x 10ml av Apel-
sin, Citron, Eukalyptus, Lavendel fine pop, 
Citrongräs, Pepparmynta, Patcouli, Mandarin, 
Tea tree, Rosmarin. Inkl.  Försäljningsdisplay, 
testflaskor,broschyrer, hyllinfo.

9200  Försäljningsställ i trä (10x4) 1 st 0:-
9209  Träställpinnar 4 st   0:-
9208  Provplatta i trä. Hör ihop med 9200. 
             1 st 0:-
9220  Skylt eteriska oljor träställ 1 st 0:-
9219  Skylt eteriska oljor provplatta i trä 1st 0:-
9213  Skylt aromablandningar provplatta 1 st 0:-

9215  Försäljningsställ frostad plast 5x4+plats för 
testers. 1st 0:- 
9216  Skylt eteriska oljor plexiställ 1 st 0:-
9223  Etikett aromablandn. till Plexiställ 1 st 0:-
9221  Etikett eteriska oljor till Plexiställ 1 st 0:-
9218  Testerställ i plexi med plats för 5 st eteriska 
oljetesters!

9218
testerställ

9215
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Laga mat, desserter o drycker med 
eteriska oljor eller ekologiska aromer!

Aroma 
    köket

Naturliga aromer framställda av ekologiskt od-
lade råvaror, kontrollerade av EcoCert. Härliga att 
smaksätta dricksvatten med. Varför köpa syntetiska 
smaker?  Aromerna passar också ypperligt för smak-
sättning av livsmedel och godsaker som karameller, 
desserter,  tårtfyllning, glass, grädde samt drycker 
av olika slag! Observera att aromerna är vattenlös-
liga 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 vaxblandningenså länge det går, tills den 
börjar att tjockna, innan aromen tillsätts. Fungerar 
inte i hud/massageoljor.12% moms. A/F 3st

1651 Ananasarom Eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprod. 
och smaksättning av karameller, desserter 
samt dryck. Dosera 0,5-1%. 
10ml 25:- 50:-

1654 Chokladarom Eko
För doftsättning av hud- och hårvårdspro-
dukter samt smaksättning av karameller, 
desserter och dryck. Dosering 0,5-1%. 
10ml 32:- 64:- 

1653 Hallonarom Eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprod. 
samt smaksättning av karameller, desserter 
och dryck. Dosera 1-2 % (högre dosering än 
de andra aromerna). 
10ml 25:- 50:-

1652 Jordgubbsarom Eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprod. 
samt smaksättning av karameller, desserter, 
drycker. Dosering 1-2% (högre dosering än 
de andra aromerna). 
10ml 31:- 62:-

1650 Gräddkola arom Eko
För doftsättning av hud- / hårvårdsprod. 
Smaksättning av karameller, desserter och 
dryck. Dosera 0,5-1% efter tycke och smak. 
10ml 30:- 60:-

1655 Kokosarom Eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprod. 
& smak- sättn. av karameller, dessert & 
dryck. Dosera 0,5-1%. 
10 ml 37:- 74:-

1656 Mango/Lime arom Eko
För doftsättning av hud- och hårvårdsprod. 
& smaksättning av karameller, dessert och 
dryck. Dosera 0,5-1%. 
10ml 30:- 60:-

1657 Vaniljarom Eko
För doftsättn. av hud- och hårvårdsprod. & 
smaksättning av karameller, dessert & dryck. 
Dosera 0,5-1%.
10ml 34:- 68:-

Ekologiska Aromer

Tips!
Använd Crearomes eko-aromer 

i sodastreamer för att 
aromatisera det 

kolsyrade bordsvattnet, 
helt naturligt!

Skapa de härligaste 

desserterna med 

våra eko aromer!

Bärare för eteriska oljor 
Eteriska oljor är flyktiga och värmekänsliga och kan inte kokas 

med i grytor, och soppor 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, björksirap, agave, honung, melass, olja.

•	 Maträtter	utan	fett		-  blanda oljorna i sprit, sojasås, en 

god senap eller i salt.

OBS	Används	de	eteriska	oljorna	
direkt	i	karamellerna,	kakorna	
eller	glassen	ska	dessa	inte	blandas	
i	en	bärare	först!	

1660 Display med 5x4 smakessenser/aromer
4 st 10 ml flaskor av vardera Jordgubb, Ananas, 
Kokos, Hallon och Mango/Lime. 
1st 552:-    ord pris 592:-

Smaksättning av mat med eteriska oljor är en rolig 
och enkel metod - men kräver lite viktiga kunska-
per!  Vi kommer dagligen i kontakt och intar unika 
eteriska oljor genom smakfull honung, söta eller 
syrliga karameller, hårda karameller, halskara-
meller, friskt tuggummi, festande godis, smaksatt 
mineralvatten samt smaksatta vegetabiliska oljor. 
Dessutom 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 för-
packade för användning till mat - och vi börjar 
med de mest vanligaste och enklaste att använda.

A/F 3 st

Aromaköket

7134 Broschyr eteriska oljor i mat  0:-

                 minikokbok 8 sidor   

7030 Aromaköket bok   79:-

                nytryck hösten 2015 se sid. 63

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 20:50   41:-  10ml 32:-  64:-  

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 23:50  47:-  10ml 39:-  78:-  

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 27:-  54:-  30ml 64:50  129:-   

1954   Eukalyptusolja  Eko
En känd och välgörande klassiker! Används enbart för 

smaksättning av honung och halskarameller.Destilleras ut ur 

eucalyptusbladen.

Eucalyptus globulus

10ml 26:-  52:-  

1955   Grapeolja  Eko
Ännu en citrussmak, inte så syrlig som citron och inte så varm 

som apelsin. Till desserter, glass, sorbet, dessertsåser och till 

karamellkokning. Den är även fin i vissa varmrätter och oljor!

Citrus x paradisi

5ml 21:- 42:-    10ml 35:-  70:-  

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 pressning av skalet. Kan användas i t ex desserter, glass, 

sorbet, drycker och till karamellkokning. Fin som smaksättare av 

vegetabilisk olja Citrus bergamia

5ml 23:50  47:-  10ml 39:-  78:-  

1957   Limeolja Eko
En sprudlande, grön, citronaktig smak. utvinns genom pressning 

av skalet. Kan användas som smaksättare i honung, fruktdesser-

ter, glass, sorbet, dessertsåser, kakor  och till karamellkokning. 

Den är även fin i varmrätter, olika dressingar samt vegetabilisk 

olja! Citrus aurantifolia

5ml 23:50  47:-  10ml 39:-  78:- 

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 27:-  54:-     30ml 64:50  129:-

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 22:-  44:-   30ml 47:50  95:-   

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 27:-  54:-  

9215  Försäljningsställ frostad plast 5x4+plats för testers. 1st 0:- 

9229  Skylt Aromaköket plexiställ 1 st 0:-

9228  Etikett aromaköket till Plexiställ 1 st 0:-

9218  Testerställ i plexi med plats för 5 st eteriska oljetesters!
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Örter, kryddor och teingredinser

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  35:- 70:-   1kg 202:-

5100  Bönskal 
Används som avkok (kokas 10 min och silas). Används av 
många diabetiker som en del av deras kost. Phaseolus vulgares
100g 32:- 64:- 1kg 168:-

5514  Carob bönor i bitar Eko
Används i teblandning. Ceratoniai Siligua L
100g 25:-  50:- 

4301  Carrageentång
Slemrikt och mineralrikt. För avkok till djur och människor 
utvärtes och invärtes. Chondrus crispus  N
100g 45:-  91:- 1 kg 320:-

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  31:-  62:-   100g 42:50  85:-   1kg  290:-

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 återhåll-
samma 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 capsaicin, vilken 
frigör endorfiner, verkar stimulerande, smärtstillande, 
bakteriedödande och sägs stärka immunförsvaret. I vissa 
sammanhang omtalas den som vanebildande.
Chilin kommer ursprungligen från Mexico men numera är 
Indien den världsledande producenten.
Förvaras torrt. Chili kan svida i ögon mm. Capsicum annuum
50g 26:-  52:-   100g 35:-  70:-  1kg  202:-

5512  Chili Cacao 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 upple-
velse. Det går fint att tillsätta lite av vår cassiakanel och vårt 
äkta vaniljpulver. Theobroma cacao L. capsicum annum
100g  36,50  73:-   1kg   210:-

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 utmärkt ingrediens för diabetiker och andra med blod-
sockerproblem. Dosera ca 1 msk till 2,5 dl kokande vatten.  
Cichorium intybus L. 
100g 33,50  67:-   1kg  186:-

5219  Cikoria bitar
se art. 5218. Dosera 2-4 msk per liter vatten kokas i 30 min. 
Bra att dricka en halvtimme före maten. För mer ”kaffesmak” 
och som kaffeersättning - rosta rötterna försiktigt i vanlig ugn 
före beredningenv- 100 grader. Cichorium intybus L.
100g 33,50  67:-  1 kg  186:-

5604  Citrongräs Eko
Innehåller eterisk olja. God som krydda i matlagning och 
smaksättare i örteer.  
Se 5097. Cymbopogon citratus
100g  32:-  64:-   1kg 168:-

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 pepparkor-
nen serveras också i burk medan bladkryddorna presenteras i snygga naturaskar med föns-
ter. 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 också fina de-
korationsörter 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! Obs - de få örter som enbart är avsedda för 
utvärtes bruk är märkta med 25 (momsen). Alla dessa örter och teer är paketerade i fina natu-
raskar med fönster för att få mest ut av dessa produkter.  A/F 50g och 100g 3st & 1kg 1st.
 

5097   Citrongräspulver Eko
Innehåller eterisk olja som ger gräset sin bekanta citrussmak. 
Används i thaimat, främst thaicurryblandningar och som 
pulver i dryck, teer, örtsalt och kryddblandningar. Cymbopogon 
citratus
50g  25:-  50:-   100g 33:50   67:-  1kg 186:-

5007  Citronmelissblad Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. God och uppfriskan-
de 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 39:50  79:-  1kg 246:-

5073   Citronskal i bitar Eko 
Ekologiskt citronskal i bitar att använda i te blandningar, kakor 
och desserter mm. Citrus limonum 
100g 39,50   79:-   1kg 293:-

5008  Citronverbena Eko 
Blad som har en frisk citronaktig smak och ger fin, frisk ton i 
teblandningar mm. 
Lippia citriodora 
100g 47:-  94:-  1kg 340:-

5075  Curry Indisk Mild Eko  
En fin curry som alla kan uppskatta och som passar till 
många maträtter!  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!  
Innehåller: koriander frön, gurkmeja,  kumminfrön, råsocker, 
chili, havsalt (3%), libbsticka, anisfrö, ingefära, muskotnöt, bock-
hornsklöver frön, Vitlök, spiskummin, svart peppar,  kanel 
50g  29:-  58:-  100g  39:50  79:-   1kg 246:-

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, havsalt, 
råsocker, vitlök, ingefära, kummin, spiskummin 
50g   29:-  58:-    100g 39:50  79:-    1kg 246:-

5095  Curry Thai Röd Eko  
En fin, färgstark 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 
cayennepeppar om Du vill ha mer hetta! Innehåller: Gurk-
meja, korianderfrön, paprika, senapsfrön, bockhornsklöver-
frön, lök, chili, havsalt (3,5%), ingefära, råsocker, spiskummin, 
citrongräs, vitlök, muskot, kummin, peppar, kryddnejlika, 
lagerblad. 
50g   32:-  64:-    100g 44:-  88:-    1kg 310:-

5009  Daggkåpeblad Eko
Rika på bitter- och garvämnen. I hår- och hudvård anv. dagg-
kåpa i bad, omslag och i produkter för sin sammandragande 
effekt. Alchemilla vulgaris
100g 48:50  97:-     1kg 355:-

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 33:-  66:-     100g 45,50   91:-  1kg 320:-

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 matspjälkning-
problem. Tugga hela frön eller gör ett te på dem. Kan även 
ingå i olika fröblandningar tillsammans med fänkål, kummin 
och spiskummin att tugga på efter maten. Tips! Rosta fröna 
försiktigt så framträder smaken bättre!  Anethum graveotens 
100g 33:50  67:-     1 kg 186:-

5622  Dunörtsblad
Används enbart som örtte. 
Epilobium parviflorum
100g 35:-  70:-   1kg 200:-

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 45:- 90:-  

5012  Enbär, hela  Eko
Innehåller eterisk olja och garvämnen. Krossade enbär 
används i oljeextrakt för användning i muskelmassageolje-
blandningar. God som krydda i kötträtter och i enbärsdricka. 
utvärtes passar den eteriska oljan bättre.   
Juniperus communis  
100g 30:-  60:-    1kg 202:-   

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 29:-  58:-    100g 39:50  79:-    1kg 256:-

5001  Anisfrön, hela  Eko 
Innehåller eterisk olja. Smakfulla frön att använda i örtteer, t 
ex vid gaser i magen. Verkar lenande för halsen. Stimulerar 
aptiten. Goda att använda krossade i maträtter med morötter 
och rödbetor samt till viss bakning. Pimpinella anisum 50g  
29:-  58:-   100g 39:50  79:-    1 kg 246:-

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 65:-  130:-   

5221 Backtimjan 
Backtimjan är en mild sorts timjan. Innehåller eteriska oljor, 
garvämnen samt bitterämnen.
Används som mild timjankrydda i de flesta maträtter och spe-
ciellt 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  30:50 61:-    1kg 150:-

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 mat-
lagning, sydeuropeisk mat och thaimat. Är en ren självklarhet 
till pasta, pizza, mozzarella och tomater där den blir en perfekt 
smakhöjare! Basilikan befrämjar matsmältningen och verkar 
kramplösande och väderfördelande! Ocium basilicum L  
50g 25:-   50:-  100g  33:50   67:-    1kg  186:-

5003  Björkblad Eko 
Rika på garvämnen och saponiner. Värdefull i teblandningar. 
Anv. som vattenavkok i shampo och balsam. Gör håret mjukt 
och glänsande och verkar stärkande på huden. Betula alba
100g 33:50  67:- 1kg 186:-

5611  Björnbärsblad
Värdefull i teblandningar. Kan också anv. hud- och hårvårds-
produkter som t ex avkok. Rubis fruticocus
100g  32:-  64:- 1kg 168:-

5612  Blåklintsblommor Eko 
De vackra blåklintsblommorna innehåller främst bitterämnen, 
antocyanglykosider (antioxidanter) och garvämnen. Bitteräm-
nena befrämjar matsmältningen genom att stimulera aptiten 
och olika matsmältningssafter. Används i teblandningar för sin 
fina färgs skull eller som te för sig själv. Centaurea cyanus L
100g  50:-   100:- 1kg 370:-

5639  Bockhornkloverfrön pulver Eko
En närande ört med laxerande genskaper som anses slemlö-
sande och kan stimulera mjölkproduktionen. (20 g frön/dygn)  
Trigonella foenum
50g  23:- 46:- 100g 30,50  61:-  1 kg 150:-

5643  Bockhornkloverfrön hel Eko
Se art nr. 5639. Trigonella foenum
100g 30,50  61:-  1 kg 150:-

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 33:50  67:- 1kg 186:-
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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 33:50 67:-    1kg 186:-

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 42:50  85:- 1kg 282:-

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 35:- 70:-  100g 48:50  97:-    1kg 355:-

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 matspjälk-
ningen  av grovt bröd, kål mm. Innehåller 2-8% eterisk olja 
med 50% anetol, som ger fänkålsfröet sin aromatiska lakritsbe-
tingade smak och sin goda  påverkan vid olika matsmältnings-
problem som t ex kolik. Den stimulerar också aptiten och är 
lenande för halsen!  Foeniculum vulgare 
50 g  24:-  48:-      100g 32:-  64:-   1kg 184:-

5021  Fänkålsfrön, hela   
Se 5017. Foeniculum vulgare 
100g  29:-   58:-    1kg  132:-

5017  Fänkålsfrön, hela  Eko 
Innehåller eterisk olja. Smakfulla frön att använda i örtteer, t 
ex vid gaser i magen. Verkar lenande för halsen. Stimulerar 
aptiten. Goda att använda krossade i maträtter med morötter 
och rödbetor samt till viss bakning. Foeniculum vulgare 
50g 27:-  54:-  100g 36:50  73:-      1kg 215:-

5024  Ginkgoblad 
Rik på flavonglykosider och garvämnen. 
Anv. enbart som avkok till örtteer. 
Ginkgo biloba
100g 35:-  70:- 1kg 202:-

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 77:-  155:-  

5092  Ginseng rot Eko, bitar  
Rik på flavonglykosider och garvämnen. 
Anv. enbart som avkok till örtteer. 
Panax ginseng
50g 77:-  155:-  

5093  Grönmynta Eko 
Ännu en smakfylld mynta - utan pepparmyntans kyla, inne-
håller ej mentol. Gott till marocanskt myntate, smaksätt med 
honung eller kokossocker.
Mentha spicata
100g 35:-  70:- 1kg 202:-

5205  Grönt te Sencha Eko
Rik på antioxidanter, som te/avkok till olika hud- och hår-
vårdsprodukter   Camellia Sinensis
100g 35:-  70:- 1kg 186:-

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 pepparväxt får 
man flera olika sorters peppar; svart-, vit-, röd-,  och grönpep-
par. 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  35:-   70:-     100g 48:-    97:-   1kg 356:-

5089  Gurkmeja pulver Eko 
Välkänd krydda som främst  används  i olika curryblandningar 
och för färgsättning av mat. Har också positiva effekter på 
kroppen som aptitstimulerare mm. Se t ex Fytomedicin av H.B 
Juneby. Dosera 2-3 g med annan mat g gr om dagen. Curcuma 
longa L 50g 29:-  58:-    100g 39:50   79:-    1kg 255:-   

5078  Grönpeppar pulver Eko  
Se 5090.  Piper nigrum.  
50g 35:-  70:-   100g 48:50   97:-     1kg 355:-

5602  Hallonblad Eko
Innehåller garvämnen och organiska syror. Anv. som smak-
förbättrare i teblandningar. Bra vid lös mage. Rekom. i viss 
litteratur till ammande mödrar. 
Rubus idaeus 
100g  36,50  67:-   1kg 215:-

5022  Hamamelissblad Eko
Innehåller garvämnen. Har en milt sammandragande effekt, 
anv. som avkok i bad, omslag, ansikts och rakvatten. 
Hamamelis virginiana  
100g 51:50  103:-   1kg 385:-

5224 Harpagoört, rot bitar
Harpagoörtens rötter innehåller iridoidglykosider som har-
pagosid (mycket bitter) och harpagid (svagt söt smak) samt 
procumbid. Dessa ämnen är verksamma beståndsdelar 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 3dl 
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 38:- 76:-   1kg 228:-

5647 Helig Basilika, blad 
Kärt barn har många namn; Tulsibasilika, Tulsi, Helig Basi-
lika, 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 vat-
ten. Låt dra 5-10 minuter. Avnjut!
100g  35:- 70:-   1kg 202:-

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  27:-   54:-   100g 36:50    73:-     1kg 215:-

5077  Hibiscusblom Eko (Malva)
Innehåller C-vitamin, olika fruktsyror och färgämnen. Ger 
röda och lite syrliga örtteer. Används ofta ensamt i te (mal-
vate). uppfriskande. 
Hibiscus sabdariffa. 
100g  36:50   73:-   1kg 210:-

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. Humle 
är också aptit och matsmältningsstimulerande. 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 51:50  103:-   1kg 385:-

5088  Ingefära pulver Eko 
Som kosttillskott t ex i smoothies och som krydda samt i te, 
direkt i det heta vattnet. Zingiber officinalis 
50g 28:-  56:-  100g  41:-  82:-    1kg 264:-

5086  Ingefära, i bitar  Eko 
Används till bakning, på fil, som matkrydda och i små mäng-
der till fasta tvålar och peelingprodukter. Zingiber officinalis 
100g 41:-  82:-    1kg 264:-

5605  Irisrot, pulver (violrot)
Innehåller eterisk olja, stärkelse och slemämnen. Anv. som 
fixeringsmedel i potpourrier. Verkar milt svalkande, samman-
dragande och fukthållande i hudvårdsprodukter. 
Iris florentina L
100g 52:-  104:- 1kg 450:-  

25

5634  Islandslav Eko
Innehåller bitter- och slemämnen. Verkar lenande genom sitt 
innehåll av slemämnen. Anv. i teer för hals, svalg. Aptitstimu-
lerande. Islandica cetraria
100g 44:- 88:-  1kg 300:-

5615  Jasminblommor
Blommorna ger smak och textur i grönt och svart te såväl 
som i örtteblandningar. 
Jasminum grandiflorum
100g  51:50  103:- 1kg 385:-

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 33:50  67:-   1kg 189:-

5607  Kalmusrot, bitar
Innehåller bitterämnen. Örte på kalmusrot stimulerar mat-
smältningen. Acorus calamus 
100g  35:-   70:-   1kg 202:-

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 25

Vi rekommenderar att du förkovrar dig i örter, 
good food mm genom olika böcker och websidor! 

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.  26,50   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.    20:-  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     15:-  30:-

Tepåse för lösviktste
Tomma tepåsar att fylla med 
våra många olika teblandningar och örter! 
Finns både för din kopp och din kanna, med 
eller utan praktisk pinne (se bild). Alla Finums 
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. A/F 4

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 hit-
tar du i boken ”Sol & Bad” art. nr. 7039. A/F 3 st.
8731 Örtpåsemilt för sköna bad ljusgul   26:-  58:-
9144 Örtpåse vårgrön    30:-   65:-

Teblandning i förkylningstider!
Blanda följande örter:
10 gr Ingefära i bitar eko
20 gr Anis hela eko
10 gr Kanel i bitar eko
10 gr Pepparmynta eko
10 gr Salviablad eko
20 gr Fänkål eko
10 gr Lindblommor
10 gr Rött te / Rooibush eko
Låt teet dra i minst 5 min.
Smaka av med honung!

9144

53
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5030  Kamomillblommor Eko
Innehåll. eterisk olja/slemämnen. Verkar renande och 
lugnande. Anv. i bad, fotbad, ansiktsvatten, cremer, shampo 
m.m. I teer verkar kamomill aptitstimulerande, avslappnande 
& sömngivande. Matricaria recutita 
100g  48.50  97:-   1kg 355:-

5029  Kamomillblommor 
Se art 5030. Matricaria recutita 
100g 36:50   73:-   1kg 215:-

5213   Kanelpulver Eko 
Används till bakning, på fil, till kryddning och i små mängder 
till fasta tvålar/peelingprod.  
Cinnamomum verum 
50g  28:-   56:-   100g  38:-   76:-   1kg 228:-

5036   Kanelstång  Eko 
Hela kanelstänger till gröt, te, pynt m.m. Vacker krydda! 
Cinnamomum verum 
100g 36:50   73:-    1kg 215:-

5049  Kanelstång i bitar  Eko 
Används i ”orientaliska” teer samt avkok till fotbad.Finns även 
mald se. 5213. Cinnamomum verum 
100g 30:50   61:-    1kg 150:-

5027  Kardemumma pulver Eko  
Innehåller 3-6% eterisk olja som ger kardemumman sin 
unika aromatiska doft och smak. Används i indisk och asiatisk 
matlagningoch i desserter, kakor mm som en ovärderlig smak-
sättare! Kardemumma stimulerar aptiten och kan vara bra vid 
väderspänningar. Verkar också slemlösande. Dosera 1-2 ml per 
2 dl vatten! Kan också användas utvärtes i inpackningar, fotbad 
vid svampproblem mm 
Elettara cardamomum 
50g 37:-  74:-   100g 51,50  103:-  1kg 385:-

5094  Kassia Kanelpulver Eko  
Ett mycket smakrikt kanelpulver. Se 5213. 
Cinnamomum aromaticum 
50g  24:-   48:-   100g  32:-  64:-    1kg 168:-

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  24:-  48:-   100g 32:-   64:-    1kg 168:-

5010  Koriander hel Eko  
Se art nr. 5037. 
100g 32:-  64:-  1kg 168:-

5062  Kryddnejlika pulver Eko
Innehåller 15-25% eterisk olja vilket också ger nejlikan sin 
starka aromatiska smak vilket avspeglas i dess vetenskapliga 
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  35:-   70:-   100g 48:50   97:-  1kg 355:- 

5085  Kryddnejlika, hela Eko 
Kryddor till kakor, bröd, indisk/orientalisk mat och teer. Fin till 
juldekorationer. Syzygium aromaticum 
50g 35:-  70:-   
100g 48:50   97:-   1kg 340:-

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 
fotsvamp.  Thymus vulgaris 
50g  28:-   56:-   100g 38:-   76:-    
1kg 228:-

5044  Kummin pulver Eko 
Innehåller 3-4% eterisk olja som ger kumminfröet dess 
aromatiska doft och smak. Är aptitstimulerande och underlättar 
matspjälkningen av grovt bröd, bönor, kål mm. Cumimum Carvi 
50g  25:-  50:-  100g  33:50    67:-        1kg 184:-

5034  Kumminfrön Eko 
Maträtter till bröd och kålrätter. Bra vid gaser i magen. Innehål-
ler eterisk olja. Pulver se 5044. Cumimum Carvi 
100g 35:-  70:-      1kg 202:-

5638  Körvel finhackad Eko 
Mycket användbar kryddväxt, fin till alla typer av soppor, dres-
singar, 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 persil-
lade. 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 mats-
pjälkningen. 
100g 44:-  88:-    1kg 300:-

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 kokoas fram. Koka därför alltid 
med lagerbladen från början. Den passar i den mesta mat som 
långkokas. Laurus nobilis 
50g  28:-  56:-  100g 38:-  76:-    1kg 228:-

5038  Lakritsrot, bitar Eko
Innehåller glykosider och glycyrrhizin. God som smakförbätt-
rare i örtteer, speciellt de för hals och svalg. Kokas i 10-15 
min.
Se också Lakritspulverextrakt s. 16. Glycyrrhiza glabra 
100g  38:-   76:-   1kg 228:-

5635  Lakritsrot, hel Eko
Äntligen hela rötter för alla lakritsälskare! Glykosider och gly-
cyrrhizin. Se 5038. 1 rot väger ca 5 gram. Glycyrrhiza glabra 
50g (ca 10 rötter) 32:-  64:-   1kg (ca 200 rötter) 390:-

5046  Lavendelblommor
Anv. till te och vid oro. Innehåller eterisk olja och garvämnen. 
Denna billigare lavendel lämpar sig till doftkuddar och 
vetevärmare, där blommorna ej skall synas. 
Lavandula angustifolia 
100g  33:50  67:-   1kg 186:-

5040  Lavendelblommor Eko
Innehåller eterisk olja, garvämnen. Anv. i te vid oro. 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 42:50   85:-   1kg 282:-

5041  Lindblommor Eko
Innehåller slemämnen och eterisk olja. Anv. som avkok i olika 
teblandningar för hals/svalg. Tilia cordata
100g 44:-  88:-   1kg 311:-

5608  Luzernört, hackad
Se 5609 s 17. Till örtte mm. Används ofta vid amning.
100g  29:-    58:-  1 kg 130:-

5042  Läkemalvarot, bitar Eko
Innehåller slemämnen. Anv. som avkok i olika teblandningar 
för hals/svalg. 
Althaea officinalis 
100g  45:-   91:-   1kg 327:-

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 32:- 64:-  500g 80:- 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 29:-   58:-  100g  39:50 79:-    1kg 246:-

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  32:-  64:-   1kg 168:-

5005  Maskrosblad Eko 
Maskrosblad innehåller bitterämnen, B-vitaminer, C-vitamin 
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 32:-  64:-  1kg 168:

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 41:-  82:-  1kg 264:-

5623  Mattram  
Innehåller bittra ämnen, parthenolid, chrysartemin mm. Den 
är mycket besk i smaken. Används som te eller finmald. Vill 
Du veta mer, läs om dess egenskaper i böcker mm. 
Tanacetum parthenium
100g  41:-  82:-   1kg 264:-

5227  Mejram Eko 
En sötare art av origanumsläktet, som är sör, kryddig, aro-
matisk 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  33:50   67:-   1kg 186-

5216  Munkpeppar hel 
Munkpeppar från kyskhetsträdet - ett värdefullt frö historiskt 
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  30,50  61:-   1kg 150:-

5217  Munkpeppar pulver 
se ovan (5216). Vitex agnus-castus
100g  33,50  67:-   1kg 186:-

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. 
Myristica fragens 
50g  55:-  110:-  100g 80:-  160:-   

5618  Neemblad
Ört känd inom Ayurveda. Avkok av neem anv. i hudvårds-
prod. till bad, omslag, vid olika typer av hudproblem. 
Melia azadiracta. 25
100g  27:-   60:-   1kg 169:-

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. 
17, 5004. Rosa affinis rubiginosa
100g 33:-50 67:-   1kg  177:-

5048  Olivblad Eko 
Innehåller bitterämnen, flavonoider och garvämnen. Anv. i 
örtteer. Allmänt stimulerande för kroppen. Olea europea 
100g  33:50  67:-   1kg 186:-

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 domi-
neras av carvacrol som ger den vassa aromatiska smaken. 
Kallas även Kungsmynta! 
Origanum vulgar
100g  36:50 73:-   1kg 215:-

5626  Paprikapulver eko
Rött, ”sött” paprikapulver från torkade, ekologiskt odlade pap-
rikafrukter som finmalts och nu kan användas som krydda med 
god, aromatisk sötma fri från den brännande karakteristiska 
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 30:-  60:-    100g  41:-  82:-   1kg  264:- 

5045  Persiljebladspulver Eko
Innehåller förutom eterisk 
olja, kalcium, kalium, mag-
nesium, järn, karotin och C-
vitamin. Stimulerar aptiten 
och matsmältningen och 
kan öka mjölkproduktionen 
vid amning. Kan användas 
i alla typer av mat, (dres-
singar, 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 35:-  70:-  1kg  202:-

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! 

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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ChiliCacao5052  Pepparmyntsblad Eko
Innehåller eterisk olja. Mycket god i örtteer. Bra vid gaser i 
magen och uppkördhet. För anv. i hudvård rekommenderas 
den eteriska oljan. Mentha piperita
100g 41:-  82:-   1kg 264:-

5056  Ringblommor 
Innehåller färgämnen, slemämnen, saponiner och lite eterisk 
olja. Anv. som ingrediens i teer för magen. I hudvård som av-
kok eller tinktur i olika produkter för alla hudtyper och många 
olika hudproblem. Calendula officinalis
100g 35:- 70:-   1kg 202:-

5057  Ringblommor Eko
Innehåller färgämnen, slemämnen, saponiner och lite eterisk 
olja. Anv. som ingrediens i teer för magen och tarmen. I hud-
vård som avkok eller tinktur i olika produkter för alla hudtyper 
och många olika hudproblem. Calendula officinalis
100g 39:50  79:-   1kg 246:-

5202  Rooibush te Eko
Rik på antioxidanter, anv. som te och som avkok till hud- & 
hårprodukter. 
Aspalathi contam 
100g  32:-  64:-   1kg 168:-

5060  Rosenblom, blad
Innehåller eterisk olja & garvämnen. Anv. i potpourrier, som 
dekoration i örtteer & badvatten. Verkar renande och sam-
mandragande. Anv. därför i rengörings- och ansiktsprod. vid t 
ex pormaskar.  Rosa gallica
100g  35:-   70:-   1kg 214:-

5059  Rosenblom, knoppar
Innehåller eterisk olja och garvämnen. Anv. i potpourrier, som 
dekoration i örtteer/badvatten. Verkar renande, sammandra-
gande. Anv. därför i rengörings- och ansiktsprod. vid   t ex 
pormaskar. Rosa gallica 1 kv. 
100g 50:-  100:-   1kg 370:-

5632  Rosenrot
Mångsidig ört som är en storsäljare inom hälsokostbranschen 
p g a sin allmänt psykiskt stärkande effekt. 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  59:-  118:- 

5627  Rosépeppar, hel Eko 
Rosépepparkornen kommer från ett året-runtgrönt, tropiskt träd 
från Sydamerika. De röda eller rosafärgade pepparkornen har 
en fruktig pepparsmak och kan användas till kött, fisk och grön-
saker, precis som vanlig svartpeppar. 
Schinus molle
50g 41:-  82:-   100g 56:- 112:-   1kg  456:-

5058  Rosmarin, finhackad Eko
Innehåller eterisk olja, garvämnen och saponiner. God som 
krydda till bl a medelhavsmat. Allmänt stärkande i örtteer, sti-
mulerar aptiten. Användas i hårvårdsprod. för sin stimulerande 
effekt vid mjäll och fett hår.
Rosmarinus officinalis 
50g 23:-  46:-   100g  30:50  61:-   1kg 150:-

5637  Rödalmsbark pulver
Den näringsrika rödalmbarken har en lenande effekt på slem-
hinnorna och kan även provas vid diarré. Ulmi pubescens
100g  54:-  108:-   1kg 418:-

5223 Röllikablom Eko
Blommorna innehåller eterisk olja, bitterämnen samt garväm-
nen. 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 Fytomedicin av Hans-
Bertil Juneby. Achillea millefolium
100g  36:- 72:-   1kg 215:-

5064  Röllikablom
Innehåller eterisk olja och garvämnen. Anv. i olika magteer. 
Stimulerar aptiten. I hud- och hårvård anv. röllika för sin sam-
mandragande effekt. Achillea millefolium
100g  33:50  67:-   1kg 186:-

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 36:50  73:-   1kg 215:-

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  35:- 75:-   100g 55:-  122:-      

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 
smaksättare. Pulvret kan användas som en krydda i sig själv, 
eller ihop med andra kryddor t ex i hemmagjord majonnäs, ägg-
sallad, potatissallad och oftast ihop med vinäger.  Brassica alba 
100g  29:-  58:-   1kg 130:-

5645  Senapsfrön Eko 
Se art. 5070.  Brassica alba 
100g  26:-  52:-   1kg 110:-

5067  Slåttergubbeblom (arnica)
Innehåller eterisk olja och flavoniner. Kan anv. till tinktur. 
Arnica montana
100g 84:-  176:-   1kg 790:- 

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 36:50 73:-   1kg 215:-

5031  Spiskummin pulver Eko 
Innehåller eterisk olja som ger spiskummin 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 29:-  58:-  100g  39,50  79:-   1kg 246:-

5098  Stjärnanis, hel Eko 
Den vackert formade kryddan odlas i södra Kina och norra 
Vietnam. Den innehåller 5-8 procent eterisk olja främst anethol 
som ger stjärnanisen dess lakritsliknande doft och smak. Den 
verkar kramplösande och väderfördelande i mage och tarmar 
och simulerar matspjälkningen. Anv. till te i förkylningstider och 
i teblandningar för magen, men också för sin fina smak, samt till 
snaps.  Illicium verum 
50g  30:-   60:-      100g  41:-  82:-  1kg 264:-

5628  Stjärnanispulver Eko  
Se 5098. Illicium verum  
50g  32:-  64:- 100g  44:-   88:-    1kg 300:-

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  36:50  73:-   1kg 218:-

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 Mel-
lanöstern 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 smak-
sätta 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 svår-
smält mat, detta hjälper mot väderspänningar! Nigella sativa
100g  33:50  67:-  1kg 186:-

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 32:-  64:-  100g 44:-  88:-      1kg 300:-

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 aro-
matiska ”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  32:-  64:-   100g  44:-  88:-    1kg 300:-

5080  Svart vinbärsblad Eko
Innehåller garvämnen och C-vitamin. God att ha i alla typer av 
örtteer. Vattendrivande. Ribes nigrum L
100g 38:-  76:- 1kg 228:-

5631  Vallörtsrot 
Innehåller allantoin och slemämnen. Verkar lenande, fuktig-
hetsbevarande och mjukgörande för huden. Motverkar torrhet. 
Anv. i bad, ansiktsvatten, cremer o s v. Enbart för utvärtes bruk. 
Symphytum officinale   25
100g  27:-  60:-   1kg 192:- 
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I kärlekens & hettans tecken!
Gör 2 koppar Chilichoklad med len 
grädde och raw kacaonibs på toppen! 
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Mår Du illa så tugga 
på en bit ingefära 
eller drick ingefärste!

nyhet

5018 Vaniljpulver Eko
Äkta, naturligt vaniljpulver att använda till desserter, kakor mm. 
Gör Ditt eget vaniljsocker med eko. råsocker eller florsocker. 
Vanilla plantafolia Madagaskar 
10g 29,50  59:-

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  39,50  79:-

5079  Vaniljstänger Eko rör i korkställ
Äkta vaniljstänger för dessert, glass, kakor, marmelad, saft, 
geléer, chokladpraliner mm. Ca 16-18 cm i glasrör med kork. 
Korkställ med 6 st glasrör med 4 st vaniljstänger i vardera rör. 
Lättplacerat och tilltalande! Refill. Vanilla plantifolia 
1 korkställ 237:-

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 vand-
ringar i skog och fjäll. Allium sativa
100g 33:50 67:-   1kg  186:-

 

5035  Vitlökspulver Eko
Kan användas som färsk vitlök i olika maträtter (men tillsätts 
först i slutet av kokningen). Kan också användas i egna krydd-
blandningar, örtsalt mm. Vitlök kan i rätt dosering ha en rad 
positiva effekter på kroppen! Allium sativum
50g 25:-  50:- 100g 33,50  67:- 1kg 184:-  

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 39:-  78:- 100g 54:-  108:- 1kg 418:- 

5620  Vänderot, bitar Eko
Innehåller eterisk olja. Anv. i örtteeblandningar vid stress, 
rastlöshet. Katter älskar doften av vänderot. Valeriana officinalis
100g  36:50  73:-   1kg 214:-

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  32:-  64:-   1kg 168:-

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.
Eupbrasia Rostkoviana
100g  38:-  76:-   1kg 228:-

5225 Örtsalt grovt eko
Ett gott örtsalt helt baserat på havssalt, torkade grönsaker 
och kryddor. Ingedients: Havsalt, sellerirot, lök, dill, basilika, 
timjan, libsticka, persilja, rosmarin, vitlök.
Samtliga ingredienser från certifierade odlingar utom saltet 
som inte kan certifieras ekologiskt. 
100g 32:-  64:-   250g 59:- 118:-   

Vaniljstänger Eko

Örtsmör se sid 58

nyhet



Goodfood, superbär mm

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!

Här har vi samlat ett litet skafferi med en mängd rena naturprodukter som kallas näringstillskott, su-
perfood, superbär, mattillsatser och andra matnyttiga 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, 
antioxidanter, spårämnen, proteiner och fytomedicinska ämnen. Här finns också ett par naturliga förtjock-
ningsmedel som gör det enklare att göra dressingar, desserter, puddingar, smoothies, såser eller ansikts-
masker! Många av dessa produkter passar in i nya dieter som Rawfood, LCHF, är helt veganska, GMO 
fria och nästan alla är från ekologiska odlingar. Flera matnyttiga råvaror finns under eko. 12% moms.

5505 Acaibär, pulver Eko 
Acaibär är små mörklila bär från Acaipalmen som odlas 
ekologiskt i Brasilien. Bären handplockas och pressas. 
Fruktköttet  och saften frystorkas och pulveriseras.                                                                       
Mycket näringsrikt med högt innehåll av protein, fettsyror, 
mineraler, antioxidanter och fibrer. Euterpe oleracea
50g 54:50  112:-  

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 65:-  130:-    

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 bittermandel-
pulver 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 pikant 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 30:- 60:-  250g 49:- 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 el-
ler 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 45:50 91:-  250g 80:- 160:-   

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 syr-
lig 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 g 35:-  70:- 1 kg 202:-

5519 Baobab pulver Eko
Baobab växer vild på de Afrikanska savannerna. Trädet ger 
stora 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, antioxidanter, mineraler som fosfor, järn, kalium, 
kalcium mm. Det är mycket fiberrikt och har en god citrus-
smak 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  45:-- 91:-   250g 90:-  180:- 

5509 Blompollen (bipollen) Eko 
Extra näring genom ekologisk bipollen som är rik på enzy-
mer, vitaminer, mineraler och proteiner.
100 g 38:- 76:-   500g 150:-  300:-

5076 Brännässlepulver Eko
Se 5006. Att strö över livsmedel och
blanda till dryck som kosttillskott. I örtkosmetik används 
pulvret till mild peeling och näringsrika masker tillsammans 
med alger och lera. Urtica dioica
100g 33:50  67:- 1kg 186:-

5220 Brännässlefrön, hela Eko
Superfoodfröna från brännässla räknas egentligen som 
nötter. De kan enkelt mixas och krossas i en elektrisk kaf-
fekvarn, så att ala näringsämnena tas upp lättare av krop-
pen. 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 32:- 64:- 1kg 168:-

5522 Camu Camu pulver Eko
Camu camu är en buske som växer vilt vid vattendrag i 
Amazonas regnskogar i Söder Amerika. Den utvecklar 
rödlila bär med ett mycket högt innehåll av C-vitamin och 
flera antixidantämnen. De innehåller näst mest mängd av 
C-vitamin från naturlig källa. Frukten har traditionellt an-
vänts 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  55:- 110:-    100g  90:- 180:-  

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 40:-  80:-     1kg 110:-   220:-  

4306  Carragenpulver
Ett naturligt och vegetabiliskt geleringsmedel som kan 
ersätta gelatin i olika desserter och används vid tillverkning 
av glass för att undvika kristallisering. Om pannacottakon-
sistens önskas dosera ca 1 tsk per dl vätska. Carrageenan.  
60g 56:-  110:-  

5500 Chiafrön Eko 
En exeptionellt god källa till omega 3, men innehåller 
även proteiner, mineraler och vitaminer. Äger gelébildande 
egenskaper liksom linfrö, och passar därför bra i olika pud-
dingar och som konsistensgivare i olika recept.
50g  21:-  42:-  250g 71:- 142:-

5512  Cacao Chili Criollo Rå
En häftig smakkombination både för desserter, varmchok-
lad, chokladtryfflar och för maträtter som chili con carne, 
andra kötträtter och såser mm. Chili och choklad kombine-
rat 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  36,50  73:-   1kg   210:-  

5506 Chlorella, tabletter Eko 
En encellig grönalg, rik på protein och andra viktiga 
näringsämnen. i torkad form ska den innehålla ca 45% 
protein, 20% fett, 20% kolhydrater, 5% fiber och 10% 
mineraler och vitaminer. Används som hälso- eller/och 
kosttllskott världen över! 
100g  49:-   98:- 500g 210:-   420:-

5503 Chlorella, pulver Eko 
Se 5506 ovan! Chlorella vulgaris
50g  27:-  55:-    250g 90:-  180:-

5510 Fläderbär, hela Eko 
Bären är rika på C-vitamin, fruktsyra, garvämnen och 
antocyanglykosider. 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 36:50  73:- 1 kg 215:-

5621  Guaranapulver 
uppiggande - innehåller koffein. 
Dos. 1 tsk i dryck. Paullinia Cupana
100g 44:-  88:- 1 kg 300:-

5619  Guaranapulver Eko
uppiggande - innehåller koffein. Dosera 1 tsk i dryck. 
Paullinia Cupana
50g 48:- 94:- 100g 62:-  124-     1kg 546:-

4310  Guarmjöl Eko
matkvalitet, fritt från gluten och laktos. E412.
Rik på galactomannan min. 82%. Gluten- och laktosfritt. 
Stabiliserar 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 hudvårds-
produkter har den främst förtjockande effekt. Cyamopsis 
tetragonolobus. 
50g  21:-  42:-  100g  32:-   65:-   

5226 Grönsaksbuljong, pulver eko 
(utan jästextrakt)
God grönsaksbuljong helt baserad på havssalt, torkade 
grönsaker och kryddor. Fri från jästextrakt och klumpföre-
byggande 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, 
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Recept med carragen-
pulver se nästa sida!

nyhet

nyhet

nyhet

Cacao Chili Criollo Rå 
en kärlekens krydda 
med hetta för både 
salt och sött!
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A/F 50g och 100g 3st & 1kg 1st.



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!

Goda mandelpannkakor!

Äkta ekologisk bourbon-
vanilj i glasstänger från 

Crearome!

Prisvärt!

fänkålsfrön. 
Samtliga ingredienser från certifierade odlingar utom saltet 
som inte kan certifieras ekologiskt.
100g  39:50  79:-      250g 80:- 160:-  

5504  Hampprotein, pulver 30% Eko 
Protein, mineral och vitamin pulver utvunnet ur hampfrö. 
Kan användas i dryck som smoothie eller andra gröna 
drycker, juicer, mjölk mm. Ett bra sätt att få i sig mera protei-
ner om man är vegan, laktos eller gluten intolerant.Även för 
diabetiker. Cannabis satival
50g  19:-   38:-  250g 65:-  130:-  1 kg  170:-   340:-

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  35:- 70:-  

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 65:- 130:-  

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 hemo-
globinproduktionen. 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, 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  35:- 70:-  250g 65:- 130:-  

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  44:- 88:-   250g 75:- 150:-  

4311  Johannesbrödmjöl Eko
E410. En kolhydrat som kommer från Johannesbrödträdets frö. 
Samma träd som Carob kommer ifrån. Används som stabilisa-
tor och förtjockningsmedel i mat som t ex glass, olika typer av 
deg, dressingar mm. Används med ca 1%. Stabiliserar xantan-
gumgel. Har inget ADI-värde och därför inga begränsningar i 
sitt användningsområde. Intag aldrig direkt i pulverform - kan 
svälla i halsen! 
Ceratoniai Siligua L.   50g  40:-  80:-  100g 73:-  146:-  

3529  Kakao nibs Criollo Eko 
100% naturliga ekologiska kakaonibs från kakaobönor. 
Frukterna handplockas och delas, varefter de , detta 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  35:-  70:-  500g  129:-  258:-

3530  Kakaopulver Rå Criollo Eko 
Se 3529. Därefter pressas de för att få ut kakaosmöret och 
males sen till pulver. Kan användas i desserter, kakor, varma 
och kalla drycker. Theobroma cacao L
300g 55:- 109:-

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 38:-  76:-   1kg 68:-  136:-

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  30:-  60:-   

Tranbärspulver - Cranberry!
Ett bär som är rikt på antioxidanter, antocyanider och andra nyt-
tiga ämnen som växtsyror och c-vitamin som stimulerar tillväxten 
av de nyttiga bakterierna. strös på yoghurt, används i smoothies.
Gör en varm tranbärsshot med 1 msk pulver, 3 dl varmt 
vatten och söta efter tycke och smak!
Vetenskapligt namn: Vaccinium oxycoccus
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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  33:-  67:-   250g 95:-  191:-

5524 Korngräsjuicepulver Eko
utvinns ur färskpressat ekologiskt odlat korngräs som 
skördas som små, unga plantor och tranporteras till ett eko-
certifierat 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, protein-
dryck, 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. Korngäs innehåller inte gluten (som bildas först 
i kärnan/fröet). Gräset skördas innan det bildar kärnor. 
Hordeum vulgare
100g 51:50 103:-  250g 96:- 192:-   

8300  Lakritsextrakt, pulver 
Se art nr 5610 nedan! Glycyrrhiza glabra
100g  48,50  97:-

5610  Lakritsextrakt, pulver Eko 
Utvinns ur finmalda lakritsrötter som kokats länge. Växt-
delarna 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 använ-
das vid smaksättning av karameller, glass, choklad, smoo-
thies, desserter och till smaksättning av egna näringstillskott 
som t ex olika alg- och örtpulver.  Glycyrrhiza glabra
100g 54:-  108:-  

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  38:-  76:-   1kg 228:-

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet

nyhet
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Aromasmör
Ett enkelt och bra sätt att använda eteriska 

oljor till mat är att göra aromasmör -en 
variant på vanligt kryddsmör. Receptet kan an-

vändas till till andra rätter man annars använder 
kryddsmör, tex bakad potatis, kokta grönsaker 
samt fisk och kött. Smöret i receptet kan ersät-

tas 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.

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. 
Lucuma innehåller en komplex kombination av kolhydrater 
och är en god källa till mineraler och vitaminer som betaka-
roten, niacin och järn. Rawfood - Glutenfri - Veganvänlig! 
Pevteria lucuma
100g  44:- 88:-   250g 85:- 170:-  

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  30:50  61:-   1kg 150:-

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-vitamin. 
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 uthål-
ligheten. Används ofta i samband med träning.
100g  36:50  73:-   250g 65:- 130:-  

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 36:50  73:-    1kg 218:-

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, al-
lergenfritt. Dagligt rekommenderat intag är 10-20 gram.
100g  41:- 82:-   250g 85:- 170:-  

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  35:-  70:-   1kg  202:-

5230  Palsternacka granualt Eko
Torkad palsternacka kan användas i grytor, soppor, rotmos 
mm. Kan blandas med andra torkade grönsaker till en torr-
proviant för resor och vandringar! Pastinata sativa
100g  36:50  73:-  

5231  Potatis pulver Eko
Används till potaismos, olika typer av vegetariska 
”biffar”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 35:- 70:-

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 32:- 64:- 

nyhet

Marinera med ekologiska, 
nyttiga  kryddor och tillverka 

ditt eget örtsmör!

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  38:-  76:-   500g 138:-  1kg 238:-  

5081  Spenatpulver Eko 
Spenat är en ettårig grönsak. Efter skörd torkas den varsamt 
och finmals. Spenat är rik på klorofyl, karotin, järn och 
andra mineraämnen.Torkat spenatpulver kan användas i 
soppor, grytor, gröna smoothies, dressingar och för att ge 
färg till hemlagad pasta. Spinacia oleracea
100g  38:-  76:-   500g 138:-   1kg 228:-   

4365  Spirulinapulver Eko
Näringsrik, mineralrik sjövattensalg. Bra och nyttigt 
näringstillskott. Strö 1-2  tsk på filen eller yoghurten.Mat-
kvalitet. 12 % moms. Finns nu även i tablettform! 
Spirulina pacifica
50g 25:-  50:-  250g 80:-  160:- 1kg  275:-  550:-
  
4366  Spirulinatabletter Eko 
Näringsrik, mineralrik sjövattensalg. Bra och nyttigt 
näringstillskott. Strö 1-2  tsk på filen eller yoghurten... 
Matkvalitet. 12 % moms. Spirulina pacifica
100g (200 tabletter) 45:-   90:-  500g  175:-  350:-  
1kg  320:-  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,
50g 63:-  125:-  

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 
de små fruktkärnorna innehåller gamma-linolensyra, även 
kallad GLA, som och den ökar produktionen av antiinflam-
matoriska prostaglandiner i kroppen. Ribis nigrum
100g  36:50   73:-   1kg 210:-

5233  Tomat granualt Eko
En pigg, klassisk smak som känner sig hemma överallt! 
Passar i olika sorters såser, grytor, salsor, dipsåser, men 
också i smoothies, grönsaksshots, vid brödbak, i hem-
magjord pasta. Kan blandas med andra torkade grönsaker 
till en torrproviant för resor och vandringar! Solanum 
lycopersicum
100g  41:- 82:-   

5606  Tomatpulver Eko
En pigg och klassisk smak som känner sig hemma överallt! 
Tomatpulver passar i olika sorters såser, grytor, salsorm, 
dipsåser mm men också i smoothies, grönsaksshots, vid 
brödbak, i hemmagjord pasta mm. Solanum lycopersicum
100g  36:50  73:-   1kg 210:-

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. Vetegräs innehåller inte gluten (som bildas först 
i kärnan/fröet). Gräset skördas innan det bildar kärnor. 
Triticum Vulgare
100g 51:50  103:-  250g 96:- 192:-   
   

5502 Vetegräspulver Eko
Fulladdat med klorofyll! Därtill innehåller vetegräs 20 
aminosyror, många svårfunna enzymer, 90 av 102 befint-
liga mineraler, vitaminer och andra viktiga näringsämnen. 
Odlad på New Zealand. 
Triticum Vulgare
50g  33:-  67:-  250g  95:-   191:-

4308  Xantangum
En fin förtjockare till mat som dressingar mm. Även fin till 
exempelvis marsmallows. E415.
50g 42:- 82:-    

nyhet
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Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se

Recept

(½ dl vatten)
2 dl mjölk (av valfri sort)
½-1 tsk gurkmeja-pasta* (se recept nedan)
2 tsk mandelolja eko
1 krm malen kardemumma eko
1 tsk honung (om man vill)
1 krm kanelpulver eko

*Pasta: Koka 1 dl Gurkmeja med 1 dl vatten i 8-10 
min till en pasta.

Koka upp mjölk i en kastrull. Häll vatten i en mugg 
och blanda i gurkmeja eko, kardemumma eko, 
mandelolja eko, kanelpulver eko och honung. 
Tillsätt den varma mjölken. Rör om då och då!

Guldmjölk 
med värdefull Gurkmeja 
och Mandelolja från Crearome!

copyright Naturkosmetikkompaniet www.crearome.se 0493-53999 info@naturkosmetikkompaniet.se

Stimulerar aptiten & matsmältningen!



glycerinetvål  vågar  rasullera Henna aloe vera andra råvaror

Glycerintvål med tillbehör

Hennapulver
Till hårfärgning. Hårfärgningen kan göras som gel, 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 rums-
temp. Packa in håret med smeten. Vistas gärna på varmt ställe (i solen, 
bastu eller anv. hårtork) 30 minuter - två timmar.

5617  Hennapulver 
Lawsonia inermis
100g  A/F 3st 32:-  69:-   1kg  A/F 1 st 168:-

Rasullera
Lera med rengörande och mjukgörande effekt helt na-
turligt. Absorberar smuts och fett från Din hud och Ditt 
hår utan att torka ut eller skada hårets naturliga struktur. 
Mycket hudvänligt och ett bra alternativ för de som inte 
tål tensider.  A/F 3 st.

4100 Rasullera pulver
100 gr 14:- 30:-  500 gr 38:- 82:- 

4101 Rasullera i bitar 
400 gr 32:- 70:-

Råvaror
6708 Bikarbonat (Natriumbikarbonat) 12%moms även till mat
 250g 16:- 32:-  1 kg 37:- 74:-
4000  E-vitamin acetat - för utvärtes bruk
 A/F 3 10 ml 35:- 74:-
4006  E-vitamin naturidentisk - för utvärtes bruk.
 A/F 3 10ml 30:-  62:-   30 ml 71:- 153:-
4017  E-vitamin naturlig för utvärtes bruk
 A/F 3 10 ml 35:- 74:-
4709  Turkisk rödolja 
 (används som badolja med valfria eteriska oljor) 
 A/F 3 100 ml 28:- 60:-
4308  Xantangum (förtjockare i pulverform) även till 
 matlagning/desserter/dressing 12% moms
 A/F 3st 50g 35:- 74:-

Aloe att dricka!

Sälj tvålmassa för egen tillverkning av glycerintvålar i Din butik! 
Det enklaste sättet att själv göra tvålar - smält massan, doftsätt, 
färgsätt och dekorera om så önskas, häll i form och efter 30 minuter 
är tvålen färdig! Använd våra tvålfärger, eteriska oljor och örter... 
Nu fler typer av glycerintvålmassa att välja mellan!
A/F 4

Tips
Vi erbjuder även skrubbar och 
borstar som passar bra till tvålarna!

Det är roligt och enkelt att göra sina egna 
glycerintvålar i olika former och med olika 
örter, dofter och färger!

Även eko tvålmassa!

Inne leran på många SPA!

Vi importerar självklart 
direkt från Marocko!

4200 Tvålmassa Glycerin  
Med propylenglykol - transparent
1 kg 53:- 114:-

4202 Tvålmassa Glycerin SLE/SLES fri
1 kg 53:- 114:-

4205 Tvålmassa Sheasmör Vit
Med propylenglykol och återfettande sheasmör. Oge-
nomskinlig.  
1 kg 60:- 130:-

4204 Tvålmassa Vit Glycerin 
Med propylenglykol. Ogenomskinlig.
1 kg 56:- 120:-

4209 Tvålmassa Glycerin Natur 
Helt vegetabilisk glycerintvål tillverkad av naturliga 
ingredienser, helt fri från tensider som SLS , SLES och 
propylenglykol! Semitransparent (mot vitt).
1 kg 55:- 118:-

4206 Tvålmassa Glycerin Natur Eko
80% eko. ingredienser, certifierad av Soil association. 
Helt vegetabilisk och resterande 20% av råvarorna är 
tillåtna för eko-kosmetik. Fri från propylenglykol, SLS , 
SLESl! Semitransparent (mot gult).
1 kg 62:- 133:-

4214 Tvålfärg Röd flytande   
E124 10ml 17:- 35:-

4215 Tvålfärg Gul flytande 
E 102 10ml 17:- 35:-

4218 Tvålfärg Orange  flytande 
10 ml 17:- 35:-

4217 Tvålfärg Grön  flytande 
10 ml 17:- 35:-

4216 Tvålfärg Blå flytande 
E133 10 ml 17:- 35:-

4224 Tvålfärg Svart flytande 
10ml 17:- 35:-

8732 Loofagurka hel 30 cm
att fylla med tvålmassa eller använda 
som skrubb
27:- 59:- 

4251 Loofagurka liten 
att fylla med tvålmassa 
5 pack 9:- 19:-  OBS REA PRIS!

4247  Loofagurka i bit med snöre
att fylla med tvålmassa för skrubb och tvätt! 

12:-  25:-

Man får genomskinliga tvålar, semitransperanta 
eller vita beroende på vilken tvålmassa man väl-
jer. Vill man göra peelingtvålar kan man också till-
sätta peelingkorn, havre, grovmalda örter  mm. 
Låt fantasin flöda! 
Lätt att fixa presenter och julklappar på detta sätt, 
även ihop med barnen! 
A/F 3 st

Missa inte vår 
omarbetade 

broschyr 7123 om 
tvålar - för Dig 

och Dina kunder!

Aloe Vera Juice Eko

9117 Våg 0,1-300 gram 
150:-  310:-
9118 Våg 1-3000 gram 
150:-  310:-

Vågar

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.

DEOcREME MED 

BiKaRBONaT

Ekologisk Aloe!
Vår aloejuice kan drickas och användas precis som andra aloe-
juicer på marknaden. Självklart bra även för utvärtes bruk och cer-
tifierad enligt Aloe Science Council. Med andra ord; högsta kvalitet 
till konkurrenskraftigt pris!
Innehåller: Aloe juice, Natriumbenzoat, Citronsyra, Askorbinsyra och 
Kaliumsorbat. 
A/F 3 st. Moms 12 %

4044 Aloe Vera Juice 100% Eko 
500 ml 52:- 105:-  1 liter 80:- 160:-
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      vegetabiliska oljor 

3000 Aprikoskärn, raffinerad 
Halvfet. Hållbarhet 2-3 år. utvinns ur den inre kärnan i 
aprikosen. Bra för halvtorr, mogen, känslig hud. Kan använ-
das i de flesta produkter. Liknar mandelolja. 
Prunus armeniaca kärna Spanien
100ml 31:- 66:- 500ml 67:- 144:-

3059 Aprikoskärn, kallpressad
Se art.nr 3000. 
Prunus amreniaca Turkiet
100ml  39:- 83:-   500ml  97:- 213:- 

3001 Aprikoskärn, kallpressad Eko 
Se art. 3000. Även en fin matolja. 
Turkiet
100ml  58:- 125:- 

3043  Argan, kallpressad Eko
Halvtorr. Hållbarhet 2-2,5 år. En hudregenererande olja 
som är bra i prod. för skadad, mogen och känslig hud. Bra 
i solprod. 
Argana spinosa frö Marocko
30ml  51:- 109:- 100ml  116:-  250:-

3002  Avocado, raffinerad N. 
12% matmoms. utvinns ur fruktköttet. Fet, mild och nä-
ringsrik olja rik på lecitin, E-vit. och växtsteroler. Hållbarhet 
2-3 år. Bra i de flesta prod. samt vid torr och trött hud som 
saknar lyster. 
Persea gratissima fruktkött Sydafrika
100ml  32:- 65:-   500ml 70:-140:- 

3058  Avocado deodoriserat Eko
12% matmoms. Se art.3002. Sydafrika. 
100ml  50:- 99:-   500ml 140:- 280:- 

3014  Avocado, kallpressad grön
12% matmoms. Fet, mild olja som är grönfärgad av kloro-
fyll, med alla smakämnen kvar. Fin salladsolja. Se art 3002. 
Sydafrika. 
100ml  40:- 80:-   500ml 105:- 210:-

3033  Avocado grön kallpressad Eko
Se 3014-3002.
100ml  49:- 99:-   500ml 140:- 280:-

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 näring 
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 vår hud att behålla den viktiga fukten i huden. Inte för 
invärtes bruk. Adansonia Digitata Seed Oil  Senegal 
30ml 43:-  90:-   100ml 103:-  220:-    

3065  Blåbär CO2 extraktion
En torr olja med högt innehåll av essentiella fettsyror, natur-
lig E-vit. och steroler. Anv. som aktiv ingrediens i anti-age 
ansiktscremer/oljor med 0,5-2,5%. Rosmarin antioxidant är 
tillsatt. Hållbarhet ca: 2½-3 år. 
Vaccinum Myrtillus frö Finland. 
10ml  50:- 105:-   30ml 120:- 258:- 

3081    Broccoli kallpressad Eko 
N. Ny spännande vegetabilisk olja som amvänds av ledande 
naturkosmetikföretag i olika organic skincare/hud- och 
hårvårdsprodukter. Detta är en lätt, grön olja, kallpressad ur 
ekologiskt odlade broccolifrön. Den doftar och är oraffine-
rad. 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 %. Erukasyran 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 fuk-
tighetsbevarande. Den är effektiv om den används i hårvårds-

produkter som hårinpackning, hårbalsam, schampo, hårolja, 
stylingprodukter samt lotioner, cremer, serum, läppstift och 
läppglans. 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 60:-   129:-  100 ml 142:-  286:-

3050  Druvkärn, kallpressad Eko
12% matmoms. Torr olja rik på speciella antioxidanter, 
passar i antiageprod. samt massage- och hudoljor. Smakfull 
olja, god i sallader + annan kall mat. 
Vitis vinifera frö Frankrike. 
30ml 32:- 64:-   100ml  75:- 150:- 

3062  Granatäpple, kallpressad Eko 
unik, ovanlig fettsyrasammansättning. Bra som en så kallad 
anti-ageolja. 
Punica granatum L. Turkiet. 
30ml  93:- 190:- 

3071  Gurkolja 
12% matmoms. En ljus, klar och torr olja.Kallpressad på 
gurkfrön och speciellt bra för normal till fet hud. Rik på li-
nolsyra, oljesyra och fettsyror som snabbt tar sig in i huden 
och jämnar ut och förtunnar mättade fettsyror i huden. Den 
innehåller naturligt E-vitamin (600-700ppm) samt phytoste-
rol (4000-5000ppm). Ämnen som på olika sätt främjar en 
frisk hud!
Cucumis sativus frö Chile
30ml 38:- 80:-   100ml  91:- 194:- 

3003 Gurkört, kallpressad, deodoriserad 
12% matmoms. Minst 20% GLA. 0,5% E-vit. är tillsatt för 
längre hållbarhet. Torr, mild olja som utvinns ur blommans 
frön. Bästa GLA-källan. Tas lätt upp av huden. Dos. 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 hudproblem. 
Borago officinalis frö Holland  
Se REA sidan! OBS ny sändning jan 2016.
30ml  31:- 63:-   100ml 78:- 156:- 

3061 Gurkört, kallpressad Eko
12% matmoms. Tillsatt E-vitamin.
Borago Officinalis Kina
30ml  40:- 80:- 100ml  95:-  189:-

3025 Hampfrö, kallpressad Eko
12% matmoms. 0,5% E-vit. 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 nor-
mal och fet hud. Kan anv. invärtes vid brist på essentiella 
fettsyror. Dessutom en mycket god salladsolja! 
Cannabis Sativa frö Tyskland/Balticum
100ml  39:- 78:-   500ml 99:50  199:-

3036 Havtornfrukt, kallfranställt/CO2-extr.
12% matmoms. E-vit. är tillsatt för längre hållbarhet. Fet 
olja som är rik på karotin o palmitolsyra. 1-3% i oljor/
cremer vid torr/mogen hud, och för känsliga hudpartier 
(runt ögonen). Ger lite färg till prod. Bra som kosttillskott, 
rekommenderas för mogna kvinnor! (5-10 dr/dag). 
Hippophae rhamnoides fruktkött Finland. 
10ml  45:- 90:-   30ml 105:- 210:- 

3037  Havtornfrö, kallpressad/CO2-extr.
12% matmoms ingår. E-vit. är tillsatt för längre hållbarhet. 
En torr olja, rik på essentiella fettsyror (Omega 3 och 6). 
Anv. i oljor och cremer med 1-3% för den känsliga, och 
irriterade huden som lätt får problem. Ger ej färg till prod. 
Kan anv. som kosttillskott (5-10 dr per dag). 
Hippophae rhamnoides frö Finland 
10ml  45:- 90:-   30ml 105:- 210:-  

3004  Jojoba, kallpressad 
En halvfet, lätt, mild olja med vaxaktiga fettsyror som ger 
skydd utan att vara för fet. Gör huden sammetslen. Anv. i 
alla typer av prod, även i hårprod. vid seborré, mjäll. Sim-
mondsia chinensis frö Argentina
100ml 64:- 138:- 500ml 215:- 450:- 

vegetabiliska oljor 
Vegetabiliska oljor det flytande guldet
Crearome erbjuder Sveriges största sortiment av vegetabilska oljor. Somliga för använding till 
mat, som till exempel kokos, palm, tistel, solros, sesam m fl och några som kosttillskott som 
exempelvis havtorn, nattljus, gurkört samt en mängd oljor för ansikts-, hår-  och hudvård i 
olika konstellationer och former. En aktuell storsäljare just nu är den hårvänliga ricinoljan tätt 
följd av kokos och jojoba. Ta del av vår nedanstående buffé...  
Lär dig mera, läs boken ”Guldet från växterna”. En kanonbok! 
A/F 3 om inget annat anges är det 25% moms.

3051  Jojoba, kallpressad Eko 
Se art. 3004. Argentina/Peru 
100ml  76:- 163:-   500ml 320:-  650:-

3069   Jojoba raffinerad Eko
Argentina
100ml  75:- 163:-

3005 Jordnöt, raffinerad
12% matmoms. En halvfet traditionell hudolja - även bra i 
mat. Hållbarhet 1,5-3 år. Passar de flesta hudtyper, kan anv. 
i de flesta prod. 
Arachis hypogaea baljfrukt Frankrike. 
500ml  48:- 95:-

3511  Kokos deodoriserad Eko
Matkvalitet. Smältpunkt 25-28°C. Bra att anv. till stekning, 
fritering, bakning). Anv. för att ge mjukhet i olika produkter 
eller som förtjockare i massageoljor (10%). Anv. även som 
sololja utan solskydd. 12% moms. 
Cocos nucifera Dominikanska republiken. 
100g  18:- 36:-    500g 44:- 82:-    1kg 69:- 138:-

3035 Kokos Virgin Natur kallpressad Eko
12% matmoms. Äntligen ett kokosfett som luktar och 
smakar som kokos! underbar att anv. i hudvårdsprod. för 
att ge en naturlig kokosdoft, 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. 
Cocos nucifera Filippinerna. 
100g 28:- 56:-   500g 76:- 151:-    1kg 118:-  236:- 

3006    Macadami, kallpressad Eko 
12% matmoms. En fet olja som utvinns ur macadaminötter. 
Härlig att anv. till både hudvård och mat. Bra för torr och 
åldrande hud, hjälper till att bevara fuktigheten i huden. 
Macadamia tetraphylla nöt. Kenya
100ml  50:- 100:- 500ml 125:-  251:-

3044    Macadami, kallpressad  
12% matmoms. Se art 3006 ovan.
Macadamia tetraphylla nöt. Australien
100ml  30:- 60:-  500ml 75:- 150:-

3068    Majsolja, kallpressad Eko 
12% matmoms. God, smakrik matolja och en torr, tunnfly-
tande olja lämplig vid normal till fet hy. Zea mays. USA
500ml  47:- 94:-

3007  Mandel, raffinerad
En halvfet olja.. Klassisk hud- och massageolja som varken 
är för fet eller för torr. Mild och mjukgörande. Kan anv. i de 
flesta hudvårdsprod. Prunus amygdalus nöt. USA. 
100ml  30:50:- 66:-     500ml 67:- 144:- 

3017  Mandel, kallpressad
Hållbarhet 2-2,5 år. Även en god matolja! Se art. 3007.  
USA. 
100ml  42:- 88:- 500ml 106:- 221:-

3063  Mandel, kallpressad Eko
Se art.3007. USA.
100ml  73:- 150:-    500ml 240:-  480:-

3074 Mandel deodoriserad Eko REA 
N. se 3007.  Prunus amygdalus nöt Spanien 
100ml 40:-  86:-  500ml 120:- 221:-   

3048  Moringa kallpressad
Halvfet. Hållbarhet 2-3 år. En mycket stabil, härligt exotisk 
olja som gör huden mjuk och smidig. Den är ljusgul med 
mild nötdoft. 
Moringa Oleifera Seed frö Kenya. 
100ml  76:- 163:-  

3039  Nattljus kallpressad Eko
12% matmoms. E-vit. är tillsatt för längre hållbarhet. Den 
torra nattljusoljan anv. främst som kosttillskott istället för 
olika kapslar som finns på marknaden, men är även bra att 
anv. i hudvårdsprod. Dosera 1,5-2 ml per dag. Se övr. info. 
under art. 3020. 
Oenothera biennis frö. Kina/Tyskland. 
30ml  35:- 70:- 100ml 73:- 146:- 

Nu finns ”hylletiketter” till alla våra vegetabiliska oljor, 
vax och basoljor, som A4 ark att klippa ur. art nr 9225.!



      vegetabiliska oljor 

3029 Neem kallpressad Eko
En fet och lätt doftande olja. Traditionell indisk olja inom 
Ayur Vedic-medicinen. Anv. i regenererande prod. för torr, 
ömtålig hud (även för håret). Hållbarhet 1,5-2,5 år. Dos. 
5-10%. Melia azadiracta frö Indien. 
30ml 21:- 46:- 100ml 53:-  114:-

3049 Nyponrosfrö kallpressad Eko 
Den enda veg. oljan med naturligt innehåll av retinsyra 
(A-vitaminsyra): 125 mcg/100 g. 0,5% E-vit. är tillsatt för 
längre hållbarhet. En torr olja rik på linol- och linolensyra. 
Välgörande för normal till fet o mogen hud. Ännu mer aktiv 
för huden, då den är kallpressad. 
Rosa affinis rubiginosa frö Chile / Tyskland
30ml  37:- 80:- 100ml 99:-  206:-

3082 Oljedådra ”Camelina” Eko
12% matmoms ingår. En linfröliknande olja rik på omega 
3 fettsyran men långt mer stabil och inte lika härsknings-
benägen som linfröoljan på grund av sitt höga innehåll av 
E-vitamin. Kan användas som matolja, kosttillskott istället 
för den härskningsbenägna linoljan! Dosera 1-2 tsk per dag. 
Som hudolja tas den snabbt upp av huden och ger huden 
ett ordentligt tillskott av de livsnödvändiga essentiella fettsy-
rorna, speciellt omega 3 fettsyror. Passar alla hudtyper och 
speciellt torr hud samt i anti age produkter och regenere-
rande oljeblandningar. För hudvård fungerar den bäst ihop 
med andra vegetabiliska oljor som jojoba och macadami-
olja. E-vit tillsatt för bättre hållbarhet. Camelina Sativa frön. 
30 ml 21:-  42:-  100ml 50:-  100:-  500 ml 140:- 280:-

3008 Oliv kallpressad jungfruolja virgin
12% matmoms. En fet olja med hållbarhet på 3-4 år. Klas-
sisk medelhavsolja för matlagning. Även bra i hud- och 
hårvårdsprod. Blandas med fördel med tistel/solrosolja om 
den känns fet. Olea europea fruktkött Spanien. 
500ml 34:- 67:- 

3024  Oliv, kallpressad virgin Eko
12% matmoms. Se art 3008. 
500ml  42:- 84:- 

3041 Palm kallpressad Eko
12% matmoms ingår. Hållbarhet 2-4 år. utvinns ur fruktköt-
tet. Mycket fet olja som kan anv. i alla prod. En självklar 
olja i matlagning - tål värme bättre än annan olja. Anv. till 
frityrkokning, stekning och bakning. Även för att tillverka 
fast tvål tillsammans med kaustiksoda. 
Elaeis guineensis fruktkött Brasilien/Holland
500ml  29:- 58:- 

3075 Palm RÅ röd Eko  
12% moms ingår. Palmfett som har kvar sitt innehåll av 
karotin och naturlig E-vitamin! Kan anv. till alla typer av 
mat och ger extra tillskott av karotin och E-vitamin.  (ca 500 
ppm av vardera). I hudvård kan palmolja anv. för tillverk-
ning av tvål, i salvor, cremer, oljor för att ge karotin till 
huden mm!     Elaeis guineensis fruktkött Afrika
100ml 33:- 66:- 500ml  81:- 162:- 

3067  Perilla, kallpressad Eko
12% matmoms. Tillsatt 0,5 % E-vit. för bättre hållbarhet. 
Kan anv. i mat eller som kosttillskott för ett veg. intag av 
Omega 3 då den innehåller hela 60% Omega 3 fettsyror. 
Dosera ca 1msk /dag. 
Perilla frutenscens frö USA 
100ml 34:- 68:-  500ml  86:- 171:-

3078 Palmkärn Eko 
12% matmoms ingår. utvinns ur ekologiskt odlade palmkär-
nor som innehåller 46-53% olja. Vanlig palmolja utvinns ur 
fruktköttet efter avlägsnande av kärnorna medan denna olja 
utvinns ur kärnorna. Palmolja står för 90% och palmkärns-
oljan för 10% av den totala mängden man utvinner från 
palmen. Palmkärnsolja innehåller lika mycket laurinsyra 
som kokosfett och är därför mer hälsosam än palmoljan! 
Palmkärnsolja har en smältpunkt på över 30 grader och pas-
sar 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 
100g 27:-  54:-   500g 57:-  114:-   

3077 Passionsfrukt kallpressad 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, kallpres-
sad och filtrerad. Fin i alla typer av massageoljor, tas snabbt 
upp av huden och är även lämplig som ansiktsolja till den lite 
fetare huden. Passiflora Incarnata Seed Oil 
30ml 24:-   50:-    100ml 56:-  125:- 

3022  Persikokärn raffinerad
En halvfet olja med hållbarhet på 2-3 år. utvinns ur det 
inre ”fröet” i persikokärnan. Påminner om aprikos- och 
mandelolja. 
Prunus persicab frö Italien
100ml 35:- 76:- 

3034  Pumpakärn kallpressad
12% matmoms. Hållbarhet 1,5-2,5 år. En mörkgrön, halvfet 
olja. Anv. också som kosttillskott. God till salladsdressingar. 
Cucurbita pepo frö Europa 
100ml 42:- 84:-   500ml  113:-226:- 

3032  Raps deodoriserad Eko
utan smak och doft. Brassica Napus frö Tyskland 
500ml  34:- 68:- 

3016  Raps kallpressad Eko
12% matmoms. Halvtorr olja med hållb. på 2-3 år. En 
svensk motsvarighet till olivolja i anv.områden (ej kallpres-
sad olja till stekning). Till känslig/torr hud i de flesta prod. 
Då denna rapsolja endast pressas från skalade rapsfrön, 
har den en gul färg, måttlig doft och god smak. Priset blir 
då också lite högre. (Högsta betyg i tyska tidningen om 
eko-varor, ”Öko”.) 
Brassica napus frö Tyskland. 
500ml  38:- 70:- 

3009  Ricin kallpressad
Hållbarhet 4-5 år. En fet olja som utvinns ur ricinfrön. En 
mycket populär hårolja! Det skrivs mycket på olika bloggar 
om dess effekter! Gammalt, traditionellt laxeringsmedel. 
upptas dåligt av huden, därför bra i massageoljor, läppstift 
och rengöringsprod. Används även på hudfläckar. Ricinus 
communis frö Indien
100ml  27:- 60:-   500ml 65:- 136:- 

3053  Ricin kallpressad Eko
Se art.3009. Ricinus communis Indien
100ml  31:- 66:-  500ml  70:-  149:-

3042 Riskliolja raffinerad
En halvtorr olja utvunnen ur risgroddar/kli. En traditionell 
japansk olja som anv. i de flesta hudvårdsprod. Mild och 
mjukgörande. Hållbarhet 2-3 år. 
Oryza sativa grodd Mexico
100ml  37:- 80:- 

3010 Sesam kallpressad Eko
12% matmoms. 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. 
Sesamum indicum frö Burkina Faso/Frankrike 
100ml  24:- 47:-   500ml 53:- 105:- 

3031 Sesam raffinerad
12% matmoms. En doftfri sesamolja. Se art. 3010. Sesa-
mum indicum frö Afrika/Tyskland
100ml  21:- 42:-   500ml 42:- 84:- 

3056 Sesam raffinerad Eko 
12% matmoms. En doftfri sesamolja. Se art. 3010. 
Sesamum indicum frö Afrika/Tyskland
100ml  21:- 42:-   500ml 56:- 113:- 

3015 Sheasmör, raffinerad (olja) 
En fet olja. I stort sett samma produkt som sheasmör 
art.3508, men en del mättade fettsyror är borttagna så att 
den blir flytande. Oljan innehåller mycket växtsteroler 
vilket gör den vitaktig också i rumstemp. Butyrospermum 
parkii nöt Afrika
100ml  32:- 65:-     

3019 Solros kallpressad Eko
12% matmoms. En torr olja som påminner om tistelolja. Rik 
på linolsyra. (Innehåller ej kadmium från solrosfröet). Bra 
matolja. Då denna solrosolja pressas från skalade frön, har 
den en gul färg, måttlig doft och en god smak. Priset blir då 
också lite dyrare. 
Helianthus anuus frö Tyskland 
500ml  37:- 74:- 

3018 Solros deodoriserad Eko 
12% matmoms. utan smak och doft. Samma som art.3019, 
men utan smak och doft. Bra och neutral matolja. Heliant-
hus anuus frö Tyskland 
500ml  37:- 74:- 

3064 Solros Omega 9 deodoriserad Eko 
12% moms. utan smak & doft. Stabil olja genom högt inne-
håll av oljesyra - påminner om mandel-/aprikosolja. 
Helianthus anuus frö Frankrike
100ml  21:- 42:-   500ml 41:- 82:- 

3027 Solros Omega 9 kallpressad Eko 
12% moms. Stabil olja genom högt innehåll av oljesyra - 
påminner om mandel-/aprikosolja. Helianthus anuus frö 
Frankrike
100ml  21:- 42:-   500ml 41:- 82:- 

3060 Sojaolja Eko 
12% matmoms. God matolja. En halvtorr olja, rik på stero-
ler och lecidin. Passar i närande oljor/krämer för fetare hud! 
Glycine hispida baljfrukt Tyskland 
100ml  28:- 56:-   500ml 57:- 114:-

3070    Svart Kumminolja kallpressad Eko
12% matmoms. Välkänd hälsoolja, främst för invärtes bruk. 
Pressad ur ett speciellt kumminfrö och innehåller förutom 
vegetabilisk olja även eterisk olja som finns naturligt i detta 
frö och som ger oljan sin specifika smak. 
Nigella sativa frö Egypten             
30  ml 38:- 76:-   100ml 90:-  189:-

3045 Svart vinbär CO2-extraktion 
12% matmoms. Hållbarhet 2 år. Detta är en torr olja med 
högt innehåll av essentiella fettsyror (13% GLA). Påverkar 
huden på djupet i hudföryngrande prod. Dos. 3-5% i tredje 
fasen. Kan anv. som kosttillskott, dos: 1-2 ml/dag. Rosmarin 
antioxidant är tillsatt för längre hållbarhet. Ribes Nigrum frö 
Finland
10ml  32:- 64:-   30ml 76:- 154:- 

3054 Tamanu kallpressad
Halvtorr olja som utvinns genom kalllpressning av torkade 
kärnor från Tamanuns frukt. Innehåller förutom sina nyttiga 
fettsyror, även eterisk olja. Har en distinkt doft. Traditionell 
anv. i olika huskurer i Stilla havs-området. Ej för anv. i mas-
sageolja eller till mat. Anv. i salvor, cremer, hudoljor för spe-
ciella hudproblem. 
Calophyllum Inophyllum frö Polynesien. 
30ml  60:- 131:- 

3072 Tefröolja kallpressad Eko 
Även kallad kameliaolja. 12% matmoms. utvinns ur tebus-
kens frö. Stabil, hållbar och en god matolja. Skyddar och 
stärker hår, hud och nagelband. 
Camellia sasanqua frö Australien
100ml 47:- 94:-  500ml  113:- 226:- 

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 matlagnings-
sammanhang. 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 29:-  59:-  500ml 64:-   129:-

3079 Tistel omega 9 Eko
En deodoriserad olja som är i det närmaste doft- och smak-
fri. Se art. 3080. Carthamus tinctorius frö    
100ml 31:-  62:-   500ml 70:-  140:-  

  3021 Tistel kallpressad Eko
12% matmoms. Innehåller 80% linolsyra. En härlig, billig, 
torr och tunnflytande olja som är bra vid fet hud. Utmärkt till 
mat om man gillar en god nötsmak. 
Carthamus tinctorius frö Australien/Tyskland. 
500ml  56:- 113:- 1 lit 89:- 178:-

3026   Tistel raffinerad 
12% matmoms. Australien/Tyskland
100ml 21:-  42:-     500ml  42:- 84:-  

3023  Vetegrodd kallpressad
12% matmoms. Genuin, kallpressad vetegroddsolja. Halv-
torr olja rik på e-vitamin, anv. som kosttillskott och på huden 
vid känslig hud. Triticum vulgare grodd Schweiz
100ml  58:- 117:-   500ml 170:-  340:-

3012  Vetegrodd raffinerad
12% matmoms. Se 3023. Mindre doft/smak. USA 
100ml  44:- 88:-   500ml 113:- 226:-

3013  Vetegrodd kallframställd
12% matmoms. Se 3023. USA 
100ml  34:- 68:-  500ml 86:-   172:-

vegetabiliska oljor 
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forts. vegetabiliska oljor vegetabiliska vaxer smör

Vegetabiliska - Vaxer - Smör
Vegetabiliska fetter, vaxer och smör har en högre smältpunkt än de flytande oljorna 
och är också hållbarare. De har en fin förmåga att skydda vår hud mot yttre påfrest-
ningar och hålla den mjuk och smidig. Den ger även fin konsistens till hudvårdspro-
dukter och ingår därför ofta i olika recept. Vaxerna ingår ofta i cerat, läppstift mm. 
A/F 3 om inget annat anges.

GÖR LÄTT DINA BIVAXLJUS
med våra bivaxplattor!

3500  Avocadosmör
Smältpunkt 30-35°C. Ett härligt smör som smälter när det kommer 
i kontakt med huden. Absorberas fint. Kan anv. som det är på torra 
hudområden - passar annars i de flesta vårdande produkter. 
Hydrogenated avocado oil

50g  34:- 72:- 

3503 Bivax i tunna plattor
Från svenska biodlare. Vaxaktigt och mycket fett. Hög smältpunkt, 
63°C. Anv. till ljusframställning, i salvor, cerat och feta crèmer 
som konsistensgivare och mjukgörare. Mycket hållbart. Cera flava 
Sverige

100g  40:-  86:- 

3502  Bivax, gult pellets
Pharmaceutisk kvalitet. Se art. nr. 3503. 
Kan variera i färg från gult till brungult. 
Cera flava Tyskland. 

100g  44:- 94:- 

3523  Bivax, gult i små bitar Eko
Se art. nr. 3503. Kan variera i färg från gult till brungult. Har en 
stark doft av honung och bivax. Cera flava Afrika

50g  37:- 79:-   100g 52:- 111:- 

3524  Bivax, vitt i små bitar Eko
Blekt med väteperoxid H2O2. Vaxaktigt och mycket fett. Se art. 
3503. Prova denna variant om du reagerar mot gult bivax. 
Cera alba. Afrika

50g 37:- 79:- 100g 52:- 111:- 

INTRODuKTIONSPAKET 
Vegetabiliska oljor (nu med kokos)

Vegetabiliska oljor av bra kvalitet blir mer och mer 
efterfrågade! Därför har vi satt ihop ett litet intro-
duktionspaket med våra bästsäljande vegetabiliska 
oljor 100 ml av vardera olja, 500 ml av kokos!  
3090  Introduktionspaket 
Flytande guldet 1845:-  (Du sparar ca 225:-) 

Paketet innehåller: 3 st x 100ml av vardera 
3004 jojobaolja , 3007 mandelolja , 3017 
mandelolja kallpressad, 3051 jojobaolja 
eko , 3009 ricinolja , 3023 vetegroddsolja, 
kallpressad 3014 avocado olja grön , 3010 
sesamolja kallpressad eko, 3015 sheasmör-
olja, 3001 aprikoskärnolja eko, 3039 natt-
ljusolja eko , 3066 macadamiolja eko, 3035 
kokos virgin 3x500g samt information till 
hyllkant och en informativ och snygg affish 
om vegetabiliska oljor.

3501  Bivax, vitt pellets
Blekt med väteperoxid H2O2.  Vaxaktigt och mycket fett (se art. 
nr. 3503). Pharmaceutisk kvalitet. Prova denna variant om Du rea-
gerar mot gult bivax. 
Cera alba Tyskland 

100g  44:- 94:- 

3504  Cetylalkohol flingor
Vegetabiliskt. Den vanligaste konsistensgivaren som med små 
mängder ger fasthet till cremer, lotioner och hårbalsam. Smält-
punkt 50°C. Tillverkad av vegetabiliska fettsyror som omvandlas 
till fettalkoholer. 
Cetyl Alcohol Frankrike

50g  18:- 40:-   100g 28:- 60:-  

3505 Kakaosmör Eko
Matkvalitet. Deodoriserad, eko. Mycket fet. Har samma smält-
punkt som vår hud, ca. 38°C. Är därför det bästa valet som kon-
sistensgivare till fasta massagekakor. Ger mjukhet och lite skydd i 
salvor, cerat, cremer, bodybutter m.m. Theobroma cacao Domini-
kanska republiken. 

50g 27:- 59:-    100g 42:- 89:-

3517  Kakaosmör med doft, Eko
Ger mjukhet och skydd samt konsistens i hudvårdsprod. Byt ut 
ditt vanliga kakaosmör i dina recept med detta, väldoftande smör. 

Obs! Kan innehålla spår av nötter. 

50g  32:- 68:-   100g 42:-  89:-

3527  Kakaosmör chips Eko
Se 3505. I chipsform för enkel användning! Theochroma cacao.

50g  33:- 69:-   100g 45:- 94:-

3040 Mangosmör
Mycket fett, mjukt, skönt smör från mangofruktenskärna. Smält-
punkt 40-45°C. Anv. i salvor, läppcerat och bodybutter på torra 
hudpartier och vid hudsprickor mm. Mangifera indica L. Indien. 

A/F 2st 50g  31:- 66:- 

3508 Sheasmör
Från sheanötter. Smältpunkt 35°C. Mycket fett. Kan användas 
som det är vid hudsprickor, torra hudpartier, babyvård m.m. 
Mjukgörande, ger glideffekt i massageprodukter. Används även 
i crèmer, lotioner, bodybutter och cerat. Butyrospermum parkii 
Västafrika/Ghana

50g 22:- 46:- 100g 34:- 72:- 

3525  Muyaosmör Rå Eko 
Helt obehandlat sheasmör från en annan sorts 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. 
Butyros permum parkii Butter Uganda Kenya

50g  30:-  64:- 100g 43:- 86:-   

3514 Sheasmör Eko
Från sheamöten. Se art. 3508. 
Butyrospermum parkii Ghana. 

50g 26:- 55:- 100g 37:- 75:- 

3532 Sheasmör Rå fast 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. Butyrospermum parkii Butter 
Ghana/Västafrika. 

50g 27:- 57:- 100g 35:- 76:- 

3531 Sheasmör Rå Fast
N. Från sheanötter se art 3508. Är mer fast i konsistensen som 

3514 och 3508 men smälter i handen.  Mild doft.
Se art. 3508. Butyrospermum parkii Butter Ghana/Västafrika. 

100g 28:- 60:- 

3507 Ullfett (lanolin)
Vattenfritt och pesticidfritt - max 1 ppm. Smältpunkt 35-40°C. 
utvinns ur fårets ull och är mycket fett och klibbigt. Kan ej 
användas som det är. Bra fett att skydda och mjukgöra utsatta 
hudpartier samt att hindra uppkomst av hudsprickor. Bra till blöj-
barn. Adeps lanae Australien. 
50g 37:-  79:-   100g  52:-  112:- 

Ört- & Skönhetsoljor

 Sheasmör & SheasmörsoljaSheanöten innehåller 45% fett  - ett fantastiskt fett som 
vi ska vara oerhört tacksamma för! De flesta människor 
tål den och den gör huden elastisk och smidig, vilket gör att den lämpar sig utmärkt för gravida magar men även för allmänt torr, skör och påfrestad hud. Smöret 

är mycket milt och välgörande även för de allra minsta!

Örtoljor framställs traditionellt genom att 
växtdelar läggs i olja. De oljelösliga äm-
nena i växtdelarna såsom eterisk olja, vissa 
färgämnen och vaxer går då ut i oljan. 
Johannesörts- och arnicaoljan framställs 
på ovanstående traditionella sätt i de pro-
vensalska bergen. Färska blommor läggs i 
kallpressad ekologiskt odlad olivolja som 
sedan får stå i stora, genomskinliga dame-
jeanner under hela juli månad och dra. 
Ringbloms- och kamomilloljan tillverkar 
vi själva här av CO 2-örtextrakter som 
blandas i de finaste vegetabiliska oljorna. 
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, hud-
vårds- och friskvårdsoljor eller användas i 
hemgjorda crémer, salvor och lotioner. Du 
kan läsa mer om dessa oljor i vår gratis-
broschyr art. nr. 7112. A/F 3

5904  Morotsolja
Bestsäljare - marknadens mest prisvärda morotsolja! Framställd 
i tistel-, aprikoskärn- och avocadoolja med tillsats av morots-
extrakt, karotin och E-vitamin. Ger huden fin färg, lyster och 
näring. För alla hudtyper. 
Daucus carrota, Simmondsia chinensis, Tocopherol, Carthamus 
tinctorius, Persea gratissima, Prunus armeniaca. 99% Eko

100ml  65:- 138:- 

5900  Johannesörtsolja Eko
Framställd i olivolja. Har en avslappnande och värmande ver-
kan på muskler. Fin till känslig och solbränd hud. uppmjukande
vid torr och åldrande hud. 100% Eko
Hypericum perforatum, Olea europea.

100ml  61:- 130:- 

5903  Kamomillolja
Framställd i tistel-, macadami- och aprikos-kärnolja med tillsats 
av kamomillextrakt, eterisk olja av blå kamomill och E-vitamin. 
utmärkt till nervös och ömtålig hud som lätt överreagerar. 
Matricaria recutita, Carthamus tinctrius, Prunus armeniaca, 
Macadamia tetraphylla,Tocopherol. 98,5% Eko

100ml  62:-130:- 

5902  Ringblomsolja
Framställd i tistel-, aprikoskärn- och sheasmörsolja med tillsats 
av E-vitamin och ringblomsextrakt. Bra vid känslig hud och vid 
små hudsprickor. uppmjukande vid torr hud. 
Calendula officinalis, Carthamus tinctorius, Butyrospermum 
parkii, Prunus armeniaca, Tocopherol. 89% Eko
100ml  62:- 130:- 

5901  Arnicaolja Eko
Framställd i olivolja. Välgörande, värmande olja att använda 
efter långa promenader, för ansträngda muskler samt före och 
efter motionsutövande. 100% Eko
Arnica montana, Olea europea. 
100ml  68:- 145:-

Bästsäljare!

Mest prisvärda 

på marknaden!

Läs mer om vegetabiliska oljor 

och deras användningsområden i 

Guldet från växterna!

o
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Informations-
broschyrer & Säljstöd
7103       Informationsbroschyr: Eteriska oljor - anvisningar  
               & råd                       
7112       Informationsbroschyr: Örtoljor -  johannesörts- &             
               ringblomsolja mm
7113       Informationsbroschyr: Information om djurtestning  
               på kosmetiska                                                                                        
               råvarulista på Crearomes kosmetiska råvaror
7115       Informationsbroschyr: Aromablandningar - beskriv  
               ning av drygt 20
               blandningar av eteriska oljor och absoluer                                                                          
7116       Informationsbroschyr: Vegetabiliska oljor för frisk-  
               och hudvård            
7117       Informationsbroschyr: Säkerhetsinformation om                     
               eteriska oljor                                                                 
7128       Informationsbroschyr: Omvandlingstabell                                          
7129       Informationsbroschyr: Crearomes policy om eteriska   
               oljor & råvaror 
               till hud- och hårvårdsprodukter                                
7131       Informationsbroschyr: Parfymnoter och - toner                                   
7130       Informationsbroschyr: Eteriska oljor - 8 sid. anvis                   
               ningar & råd 
7134       Informationsbroschyr: Eteriska oljor i mat - 8 sid.      
               minikokbok i färg   
7133       Receptbroschyr: Ansiktsmasker och kroppsinpack           
               ningar 
7119       Receptbroschyr: Få mer glädje av aromalampor &  
               aromastenar!            
7126       Receptbroschyr: Lera för ansikte & kropp                                                                        
7107       Receptbroschyr: Enkla salvor för hud- och egenvård                                                         
7110       Receptbroschyr: Enkla hud- & massageoljor                                        
7114       Receptbroschyr: Bad med eteriska oljor                                              
7123       Receptbroschyr: Fast glycerintvål - recept & tips                                 
7139       Receptbroschyr: Eteriska oljor i matlagning

Kurser & utbildningar

Grundkurs till våren:
Gör Din egen naturkosmetik! En prak-
tisk helgkurs med mycket tillverkning 
av många helt olika produkter. Vi går 
igenom och tillverkar salvor, cerat, 
hudoljor, krämer, lotioner, scham-
pon, kroppstvålar, geler mm. Därtill 
enkel teori om tvättaktiva ämnen, 
emulgerings- medel, fett/oljor, örter, 
vitaminer och gelèämnen. Kurs för dig 
som har butik och vill förstå mer om 
Naturkosmetik. 
Kursledare Finn Lendelund Plats 
Staffanstorp

Vi har nu flyttat våra kurser om naturkosmetik, 
örter, parfym mm till Staffanstorp och nya kurser 
kommer igång till våren. Information kommer 
Du att hitta på vår hemsida och genom nyhets-
mail! under våren 2016 kommer vi att fortsätta 
med våra populära butiksträffar med utbildning, 
kunskap, god mat och massor av julerbjudande. 
För er som bor i södra Sverige blir det fler utbild-
ningar i butiken i Staffanstorp under hösten.
Ni är också varmt välkomna att boka in ett eget 
möte i vårt showroom med Cecilia! Du når 
henne på 046-2717910

Basoljor - Massageoljeblandningar
Massage- och kroppsoljor av de bästa naturråvaror och sammansatta för att minimera risken för allergier vid be-
handlingar. Genom 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. 
Våra två oljor för babymassage/ babyvård är speciellt anpassade till babyns känsliga hud. Baby- och barnmassage 
borde vara lika självklart som vuxenmassage. Det används på många institutioner som vårdcentraler och sjukhus 
mm. Ett bra sätt att harmonisera barnet och samtidigt tillföra nyttiga fettsyror till barnets hud så att den kan utveck-
las ännu bättre, och hålla sig mjuk och smidig samt för att stödja hudens viktiga försvarsmekanismer. Välj mellan 
den traditionella och vår egen som innehåller lite extra vitaminer samt viktiga omega3 fettsyror. De innehåller de 
bästa oljorna så långt det är möjligt i ekologisk kvalitet. Oljorna kan användas som de är eller tillsättas mer fettlös-
liga vitaminer och några droppar mild eterisk olja som lavendel. Prova alltid oljan på underarmen för att utsluta att 
babyn är allergisk mot någon av oljorna. Nu presenterar vi tre nyheter - riktigt fina massagevänner!

Läs mer om vegetabiliska oljors välgörande verkan på din hud i boken ”Guldet från  växterna”. 
Massageoljeblandningarna är helt doftfria,  (undantaget 3408, 3422) men kan tillsättas
 valfria eteriska oljor eller våra färdiga aromablandningar.   A/F 3

3408  Arnicaolja med kamfer Eko  
En värmande arnicaolja med tillskott av kamfer, för muskelmas-
sage mm. Innehåller i fallande ordning: solrosolja Omega 9 eko, 
arnikaolja Eko, sheasmörolja, tistelolja eko, rosmarinolja eko, la-
vendelolja eko, kamfer natur power, E-vitamin naturlig, Rosmarin 
antioxidant eko. 91% Eko.
100ml 47: 99:-    500ml 99:-  213:-

3406  Basolja Ekonomi Eko 
En allround massage- och kroppsolja av fetare karaktär. Neutral 
doft, nästan färglös. Innehåller i fallande ordning: solrosolja Ome-
ga 9 eko, tistelolja och E-vitamin. 67% Eko.
100ml  29:- 62:-   500ml 64:-  138:-

3404  Basolja Fet Eko 
För bra glid, passar till muskelmassage. Tillsätt själv eteriska oljor. 
Innehåller i fallande ordning: tistel- (kallpr. Eko), sesam-(kallpr. 
eko), oliv- (kallpr.), aprikoskärn-, ricin- och sheasmörsolja samt E-
vitamin. 86% Eko.
100ml  37:- 79:-   500ml 89:-  195:-

3405  Basolja Torr Eko 
Lättabsorberande, passar som kroppsolja och till babymassage. 
Tillsätt själv Crearomes eteriska oljor eller aromablandningar. 
Innehåller i fallande ordning: tistel- (kallpr. eko), sesam- (kallpr. 
eko), aprikoskärn- och sheasmörsolja samt E-vitamin. 85% Eko.

100ml  37:- 79:-   500ml 89:-  195:-

Missat våra

Baby Basoljor?

3420  Babymassagebas Traditionell Eko 
Traditionell babymassageolja som gör huden mjuk 
och smidig. Innehåller Solros -, sesam- och olivolja samt 
E-vitamin. 99% Eko.
100ml 33: 71:-  500ml 79:-  169:-

 
3421  Babymassagebas Mjuk Eko 
En olja som är rik på omega 9-,6- och 3-fettsyror, som ger mjuk-
het och smidighet och är nyttiga för barnets hud. 99% ekologiska 
råvaror. Innehåller solros-, shea-, tistel-, pirella-, jojoba- nattljusolja, 
E-vitamin, rosmarin, antioxidant. 89% Eko.
100ml  36:- 76:-   500ml 84:-  180:- 

3422  Massageolja Lugnande Eko  
En skön massageolja med lugnande eteriska 
oljor. Innehåller i fallande ordning: Solrosolja Eko, sesamolja eko, 
rapsolja eko, ricinolja eko, macademi eko, rosmarin antioxidant 
eko. Doftsatt med: Lavendel eko, Bergamott eko, Ylang Ylang com-
plete eko. 99,5% Eko.
100ml 47:-  99:-    500ml 99:-  213:-

3419 Massageolja Bas Naturell Eko   
En riktigt fin massageoljebas som även kan 
tillsättas de eteriska oljor Du önskar! Innehåller i fallande ord-
ning: Solrosolja eko, sesamolja eko, rapsolja eko, ricinolja 
eko, sheasmörsolja och Rosmarin antioxidant eko. 95% Eko.
100ml 37:-  80:-   500ml 99:-  191:-

Massage som 

mjukar upp & 

ger näring!

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.
   Den 295 sidor omfångsrika boken inne-
håller även kapitel om nyttiga vilda blad, 
tillverkning av tinkturer och oljor, detox, 
mjölksyrning, groddning och odling samt 
ett större kapitel om hur kroppens viktigaste 
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 exem-
pel nedstämdhet, lågt järnvärde eller trötta 
ögon”.      

7026 Örtte & Huskurer 295 sid 1st   165:-275:-

INTRODuKTIONSPAKET 
Vegetabiliska oljor (nu med kokos)
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  kosmetika

Finn Lendelund
Artaromaförlaget

En praktisk uppslags - 
och receptbok för naturliga 
och örtbaserade kropps-
vårdsprodukter

Böcker 
7038      Handgjord  naturkosmetik
Av Finn Lendelund/Elisabeth Lendelund  Omarbetad upplaga
En härligt inspirerande bok om hemtillverk-
ning av naturliga kropps- och skönhets-
produkter. Bokens avsnitt är indelade efter 
kroppen: fötter, ben, händer, ansikte, hår 
med mera. För varje avsnitt finns informa-
tion och recept på kosmetiska produkter. 
Översiktligt råvaruregister. Vackra fotogra-
fier. 112 sidor.  
OBS nytryck 1 juni 2012!!! Artaromaför-
laget.
1 st 112:-  199:-

7027          Karamellkokboken
Av Sumo Lotus och Jane Rasmussen  (översättning av Fi-
nAndersen och  Cecilia Ljung). 80 st recept på alla möjliga 
sorters karameller: fruktkarameller, siraps- och honungska-
rameller, starka lakritskarameller, hostkarameller, sockerfria 
karameller, randiga karameller, karameller rullade i pulver... 
Ingående råvarubeskrivning, kort historik om godis. 60 si-
dor. Artaromaförlaget.
1 st      36:- 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 22:-    39:-

7021 Framställning av eteriska oljor, absoluer, resinoider 
m.m. 
Broschyr 
1 st   3:-

7036   Aromaterapi -  
eteriska oljor för välbefinnande II
Av Anna Salvesen och Finn Andersen (Finn Lendelund)

44 sid med beskrivningar av 56 st eteriska oljor och deras användning till 

aromaterapi, friskvård och hudvård. Artaromaförlaget. Ersätts av ny bok under 

vintern 2013.

1 st 16:-  30:-

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, användningsområden och referenser. 
32 sidor. 
Författarens egen utgivning.
1 st 22:-  39:-

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 åkom-
mor, alltifrån oro, stress och insomningsproblem till huvudvärk, 
klimakterie- och prostatabekymmer. Se föregående sida!

295 sid 1st    165:-   275:-

Bonus!
Affisch över fetterna, oljorna och 

deras användning (se 7042)

På vår hemsida www.crearome.se finns 

utförlig råvaruinformation samt många, 

olika typer av recept på produkter. 

Låt dig informeras och inspireras!

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 125:-     235:-

7024 Skapa din egen  naturkosmetika
Av Finn Lendelund och Elisabeth Lendelund
Ger god grundkunskap i hur du själv kan skapa 
och tillverka alltifrån enkla salvor, flytande två-
lar, massage- och hudoljor till moderna hudc-
rèmer. Stort register över råvaror, örter och ete-
riska oljor. Över 160 st spännande recept. Kan 
användas till undervisning och som uppslagsbok för 
råvaror, örter och eteriska oljor. Omarbetad nyupp-
laga av denna bok utkommer under vintern 2015/16.  
 Artaromaförlaget.    1 st 110:-    195:-

7023 Aromaterapi  för alla
Av Susanne Bilski ullmark
Boken visar hur man på ett enkelt, säkert och ef-
fektivt sätt kan använda aromaterapi i din vardag. 
340 recept för alla tänkbara åkommor och tillstånd 
samt beskrivning av 60 eteriska oljor. 180 sidor. 
Artaromaförlaget.
1 st 148:-   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.
1 st 35:-  65:- 

7041 Guldet från växterna - 
vegetabiliska oljor och fetter för hudens skönhet,   
egenvård och välmående

Av Finn Andersen (Finn Lendelund)
En informativ och inspirerande receptbok som av-
handlar över 40 olika vegetabiliska oljor och fetter. 
Boken beskriver hur respektive olja utvinns, an-
vändning och tradition. Inledande avsnitt om kemi 
och framställning, följt av avsnitt om vegetabilisk 
olja i skönhets- och egenvård. Receptavsnitt efter 
varje oljebeskrivning: hudoljor, massageoljor, sal-
vor och cerat. Härliga fotografier. 116 sidor. Arta-
romaförlaget.  Nytryck vintern 1015/16
1 st 115:-   209:-

7042 Affisch Guldet från växterna
43,5 x 63 cm 1 st 7:- 14:-

6% moms 
på samtliga böcker!
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Ros & Lemongrass gåva
En läckert lemongrassdoftande hand 
och duschgel 250 ml tillsammans med 
en älskad Rosenmist 150 ml som fräschar 
upp både som roomspray, kroppsspray 
och ansiktsmist! Skön fuktgivare med 
äkta ros! Obs bytt design! A/F 3

3207 Ros & Lemongrass gåva  98:- 199:-

  

6603

6614
3205

Aromahängen
Aromaterapi - med naturliga dofter skapar Du lätt juldoft i hem-
met! Nu kan Du få äkta grandoft trots att du har plastgran. Kom-
mer i silverask med fönster. 5 ml A/F 6

3204 Dofthänge gran  i ask       
 100% naturlig julgransdoft! 23:- 49:-
3203 Dofthänge hjärta i ask  
 100% naturlig pepparkaksdoft! 23:- 49:-
3205 Dofthänge medaljonger Merry Christmas  
 100% naturlig julgransdoft! 27:- 59:-
6603 Dofthänge hjärta i påse  23:- 49:-
 100% naturlig pepparkaksdoft!
6614 Dofthänge Gran i påse  23:- 49:-
 100% naturlig julgransdoft!

Julpaket 
Lavendelbadet
6606 En avstressande lyx stund med 
rogivande lavendel! Vem önskar sig mer? 
Julpaket Lavendelbadet - en mysig, otroligt 
mjuk och skön bambu- handduk med 250 
ml lavendeldoftande och milt badskum från 
Ask & Embla!  69:-  149:- A/F 4

3204

3204

Vaniljdrömmar
En exklusiv och vacker gåva för alla 
att älska! Rundskrubb, skrubbvante, 
vaniljstänger och en underbara shea 
vit choklad vanilj bodybutter!
5328 Vaniljdrömmar 147:- 329:-
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Tips på julmysiga oljor hittar du på sid 7 i denna katalog! här 
kommer ytterligare tips på fina aromaterapiblandningar till 

aromalampor! 10 ml A/F 3

1308 Romantik 33:-  68:-
1306 Lugn & Ro  32:-  66:-

1309 Mys Pys  37:-  78:-
1307 Koncentration  28:-  59:-

1341 Detox  31:-  65:-

Aromalampspaket
15 st aromalampor - 3 av vardera sort. Eterisk olja ingår - 5 ml. (7928 
Slinga, 7929 Tindra, 7931 Lilly, 7932 Sober vit, 7933 Sober svart).

6608 Julklappspris  607:-  (du sparar 68:-)

Livets träd se stor bild ovan
En stolthet- one piece- inga lösa delar! A/F 3

7919 Livets träd creme        46.-   99:-
7940 Livets träd djupblå      46:-   99:-

Aromalampa Löv
En kombination av oglaserad och glaserad keramik. Mycket vacker 
design med glaserad lövformad skål för den eteriska oljan och vattnet. 
Höjd ca 11 cm. A/F 3

7922 Löv grön  45:-  99:-
7923 Löv vit     45:-  99:-

6 st av vardera
Få 15% rabatt

inpris endast 38:25 kr.
12 st 459:- (du sparar 81:-)

Doftgömma - populära i matt keramik

7921 Doftgömma brun     45:-  99:-
7939 Doftgömma gråblå  45:-  99:-
7920 Doftgömma vit        45:-  99:-

Crearomes juliga dofter ger en mysig stämning
De eteriska oljorna kan användas i aromalampor med också i potpourrier, på 
aromstenar mm för att sprida sin doft. 10 ml i glasflaska med praktisk droppinsats. 
A/F 3

1323     Julmys - en varm, välbekant doft av apelsin, kanel, nejlika...     28:-  60:-
1300 Kryddstämning - den doft som sprider sig då mor bakar ut sina 
 peppar kakor och värmer den krydd fyllda glöggen...                  32:-  66:-                                                     
1088 Pomerans - varm, mysig och klassisk julcitrusdoft                     26:-  56:-
1118 Kassiakanel - en värmande doft som verkligen hör julen till    26:-  56:-
 på många vis. Doftmässigt inom aromaterapi används den 
 ofta för kärlek och romantik.
Köper du 3 st av samtliga eteriska oljor ovan får du 10% rabatt! 

Uppskattade julklappar - eteriska oljor i presentask
Se till att ha dessa storsäljare hemma innan julhandeln plötsligt blixtrar igång! 
OBS Dessa plåtaskar byts nu successivt ut till pappersaskar! A/F 3

1255    Basic   51:- 109:-
1256    Energi   51:- 109:-
1257    Relax   51:- 109:-
1258    Sensuell   66:- 139:-
1259    Feng Shui                                    66:-         139:-
1260    Ayurveda                                     58:-         123:-

Värmande Massagesäck 
I tomtesäcken gömmer sig en värmande massageolja 
med arnica och kamfer + en skön massagerulle. 
En gåva med värme! A/F 4
3192  Värmande massagesäck 75:-   159:-

Aromalampspaketet se ovan
Sober

Slinga
Tindra

SLUT

Lilly

Julkatalog 
Butik 

2015-2016 

Gilla oss på facebook!
www.facebook.se  ”naturkosmetikkompaniet”

Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se

Eteriska oljor se ovan

 A/F 4

Doftgömma
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EFTERLäNgTaDE KLaPPaR!
OLiKa gOuRMETsaLT - 
läckra påsar till svärfar - pappsen 
- kollegan - vännen - hobbykocken 
- systern - svågern!
En mysig saltpåse med fyra salt 
och en med två salt! 
                  Klappat och klart!

underbara 
Vaniljstänger 

EKO
  Prisvärda!

3200 Glöggkryddor Eko 
i supersöt liten 
minipåse A/F 10  13:-   25:-

Innehåller kryddor till 1 liter glögg! Recept medföljer! 
Perfekt att hänga runt en flaska vin eller svartvinbärs-
saft och ge bort...
gör så här: Bryt kanelen i mindre bitar. Krossa ingefäran. Koka alla 
kryddor med vattnet under lock i ca 30 min på svag värme. Sila och 
spara lagen och blanda i socker och rödvin. Vill man ha starkglögg 
kan man tillsätta 1 dl okryddat brännvin eller konjak. Glöggen värms 
upp före servering men får ej koka. Servera med ekologiska 
russin och mandel eller läckra cashewnötter!

Vaniljpulver Eko
Äkta, naturligt vaniljpulver att använda till desserter, kakor mm. Gör 
ditt eget vaniljsocker med eko råsocker eller florsocker. Du kan 
även använda stevia som sötningsmedel tillsammans med vanilj-
socker om du vill vara riktigt hälsosam! 10 g A/F 3
5018 Vaniljpulver eko   29:50   59:-

Kardemumma pulver Eko
3-6% eterisk olja ger kardemumma sin unika aromatiska doft och 
smak. Används i indisk och asiatisk matlagning och i desserter, 
kakor mm som en ovärderlig smaksättare! Kardemumma stimulerar 
aptiten och kan vara bra vid väderspänningar. 50 g A/F 3
5027 Kardemummapulver eko  37:-   74:-

Vaniljstänger
Fyra, långa vaniljstänger i vardera glasrör - 
omåttligt populära - även fina som gåva i julkorgen etc. 
6 st glasrör i lättplacerat och snyggt korkställ. Bild ovan.
5079 Vamiljrör eko i ställ   237:- rek utpris/rör 79:-

Pepparraketen - 
en gåva med sting!
Pepparpaket med tre kryddor, grönpep-
par hel, rosepeppar hel och svartpeppar 
hel i cellofan med guldrött band. 3 x 50 
g. A/F 4
5324 Pepparraketen  99:-  198:-

Tips
Baka Dina pepparkakor 
med våra ekologiska kryddor 
& vår bikarbonat!

Julkryddpaketet
Härligt julpaket med tre kryddor 
i pulverform. Ingefära, kanel och 
kryddnejlika i cellofanpåse. 3 x 50 g. 
A/F 4
5325 Julkryddepaket  80:-   160:-

Lava svart grovt gourmetsalt 100g i burk
Vita flingor gourmetsalt 100g i burk
i en cellofanpåse med julband! 
A/F 4  4339 66:- 129:- Ny

Lilla Gourmetsaltpaketet

Bokrökt gourmetsalt 100g i burk
Alaea grovt gourmetsalt 100g i burk
Persian Blue fint gourmetsalt 100g i burk
Lava svart grovt gourmetsalt 100g i burk
A/F 4  4338 135:- 265:- Ny

Stora Gourmetsaltpaketet

5213 Kanelpulver Eko  
50g 28:- 58:-   100g 38:- 76:- 1kg 228:- 
5036 Kanelstång Eko
100g 36:-50 73:-    1kg 215:-
5049 Kanelstång bitar Eko
100g 30:-  61:-  1kg 150:-
5088  ingefära pulver Eko
50g 28:-  56:- 100g 41:-  82:-  1kg 264:-
5086 ingefära i bitar Eko
100g 41:-  82:-     1kg   264:-

Fler mysiga juliga kryddor

Tips
Gör eget Chai latte 
koncentrat med 
Crearomes 
ekologiska kryddor!

Recept
hittar du här:

www.ekofood.se

Eteriska oljor se ovan

Bikarbonat A/F 3
6708 Bikarbonat 250 g   16:-  32:-

Användbart 

till så mycket
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Vetekuddar Lady
8767 Vetekudde Lady Krusbär 91:-   196:-
8768 Vetekudde Lady Viol 91:-   196:-
8769 Vetekudde Lady Plommon 91:-   196:-
 

Vetekuddar Allmoge
8773   Vetekudde allmoge aprikos   86:-  189:- 

Vetekuddar med textbrodyr
Mysiga vetevärmare i halvlinne med värmade broderade 
texter på örngottet som är avtagbart.
8753 Vetekudde Naturfärgad ”Varm Omtanke”      120:-  259:-
8754 Vetekudde Naturfärgad ”Med värme till dig” 120:-   259:-

Vetekudde Vintage 
Rundad lättare modell som ligger bra 
runt halsen utan knytband. 
8748 Vetekudde Vintage  97:-   209:-

Hjärtegåva vintage
Vackert vetehjärta och eterisk olja Rosegarden. A/F 4
8741  hjärta vintage  49:-   105:-

Löddrande pepparkaksgåva  
hjärteskrubb med gingerbread tvål i cellofan med band 
i klassiskt svart/vitt. en gåva som passar alla och peppar-
kaksdoften får oss så lätt att le! A/F 4
8735 Löddrande pepparkaksgåva  30:-   65:-

Wellness

Wellness

En ren 
naturprodukt 

från

Hållbart!

Naturlig design på
vetekuddeaskarna!
Snygg well i natur!

Värmande vänner med vete i snygg design. Praktiska med 
band så att man kan knyta fast dem när man vill ha dem. 
Kuddarna är tillräckligt långa för att kunna vila på axlarna. 
Värm dem några minuter i microvågsugnen och lägg den 
där värme behövs. Kuddarna är sydda i skön och snygg 
halvlinne och paketerade i snygga, presentvänliga kartonger 
så att de lätt kan staplas eller ställas på hylla. 18x60 A/F 3

Hjärtegåva Hera värmande
Vetehjärta hera + Lavendelolja A/F 4
8742  hjärtegåva hera   47:-   99:-

Vetehjärta vintage  A/F 3
8736  hjärta vintage med söt spets 22:-   46:-

Ryggskrubb vintage  A/F 3
8739  Ryggskrubb vintage med spets  62:-   133:-

Skrubb rund vintage  A/F 3
8740  skrubb rund vintage   34:-   73:-

Handduk vintage natur  A/F 3
8737  handduk vintage natur med 
klassisk spetsbrodyr. 50x70 cm i tvättad linne/bomull   46:-   99:-

Handduk vintage randig A/F 3
8738  handduk vintage randig - mjuk färgväxling 
mellan rand i gräddvitt och rand i naturlinne med 
klassisk spetsbrodyr. 50x70 cm i tvättad linne/bomull   46:-   99:-

Ask o Emblas Vetekuddar - är inte bara en påse med vete!
- Alltid knytband som gör det enkelt att 

använda kudden var man önskar!
- Alltid kanaler som håller veten på plats 

och vämer upp hela kudden!
- Förpackade i nya snygga askar med fönster och utförlig info. 

   Lätta att packa in!  
(undantag rabalderkuddarna som har tag istället)
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Tepaket i juletid
Innehåller 4 st av vardera Te Julfröjd (grönt), Te Julstämning 
(rött), Te Ginger Red (rött), Te Glada magen (ört) A/F 4 
13122   nU 399:-   ord. pris 432:- (Du sparar 33:-)

Lendelundens karameller
Karamellerna är smaksatta med naturliga aromer och färgade 
med naturliga färgämnen från gurkmeja, rödbeta etc. A/F 4 
13702 Ingefärakarameller  17:-   34:- 
13706 Hjärtekarameller
13712 Julstämningskarameller (en god blandning juliga karameller)   
13700 Äppelkaka med vaniljsås  
13714 Gammeldags Karamellfröjder   

Två kärleksfulla teer
13468  Kärleksruset te - ett mysigt te för två! 50 g
Innehåll: Rosenkronblad, hibiskusblommor, Ginsengört, 
krossad Kanel. (rött), Te Ginger Red (rött), Te Glada magen (ört) 
13482  Afrodite Rosenrotste Rosenrot Afrodite Örtte 50 gr. 
Innehåll: Rosenrot, Salvia, Ros, Rött te rooibos. A/F 4  22:-  44:-

Ringblomssalva
Mjukgörande och vårdande för hela familjen. En 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. A/F 3
13100  39:-   84:- 

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 Finums tefilter är 
FSc-märkta och tillverkade i ned-
brytbar cellulosa och abaca (blad-
fibrer från bananpalm). De är kända 
för sin fina kvalitet och filtrerar ditt 
te utan bismak. se sid 53. A/F 4 

Storsäljare!
  Tepåsar för våra                                  
   teblandningar!

9250 Vinterbadgåva
Juldoftande och värmade badskum i vacker midvinterblå 
organzapåse med gyllene stjärnor. 150ml  A/F 12 st. 
5315  35:-   75:-

Ekologiska röda, 
gröna och örtiga teer!
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Fotgåva
Kit med fotfil med borste och teatree salva i 
snygg tygpåse. A/F 4
3191  55:-   118:- 

Lendelundens lilla julpåse
Ett vinterbadskum/duschtvål med ett juligt ekolo-
giskt te i cellofan. A/F 4 
                                 13199  65:-   135:-

Tvålar i juletid - Omdesign!
Gammaldags tvålar som återfettar och återfuktar huden 
helt naturligt är en perfekt julklapp! Dessa juliga tvålar ger 
julstämning med både sin doft och sin design. 20:- 42:-  
13645 Juläpple
13638 En doft av jul
13626 I tomtemors kök
13608 apelsin nejlika Ny
13610 Kaffe nougat Ny
13657 Julstämning

Nu 50-60 gram
A/F 4

”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.”William gladstone (1865)

Läppgåva
Tre vackra och vårdande 
bivaxcerat i en cellofanpå-
se med gammaldags God 
Jul - band!
13216  48:-   99:-
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Lendelundens Cerat vid väder 
och vind
Tre vackra och vårdande bivaxcerat som mjukgör på 
djupet och skyddar läpparna!
13201 Red Berries cerat 
13205 chocolate Kiss cerat 
13212 Taste of Liqourice cerat 
17:- 35:- A/F 10

Läppgåva
Tre vackra och vårdande bivaxcerat i en cellofanpåse 
med gammaldags God Jul - band! Red Berries cerat, 
Chocolate Kiss cerat samt Taste of Liqourice cerat. 
A/F 4 13216  48:-   99:-

Lendelundens lilla SPA paket
Vaniljhudolja 150 ml med skön skrubb och massage-
produkter i cellofan. A/F 4 13195  63:-   125:- 

Midvinternattsbadet
Ett juldoftande, värmande badskum med en lång, 
skön ryggskrubb i naturfärgad bomull. 
150 g A/F 12 st. 5314  47:-   85:-

Lendelundens julgotter
En ekologisk jultvål (50-60 g) med julstäm-
ningskarameller och en läcker, mjukgö-
rande och väldoftande badpralin redo att 
släppas ner i badvattnet, i cellofan. A/F 4 
13194  42:-   99:- 

Lindblom & Kamomillpaket
Två underbara hårvårdsprodukter från Lendelunden. 
Kamomillschampo 150 ml 
och Lindblomsbalsam 150 ml. A/F 4
13215   59:-   125:-
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Hästvårdspaketet Eko
En flaska med hästschampo och en flaska med 

hovolja 250 ml vardera, sida vid sida i en natur-

nära låda med sissel och gutesnöre! En mycket 

vacker gåva! 

LE1010  hästvårdspaketet Eko 84:- 178:-

Lendelundens Lantlif - 
naturliga och så långt det går även ekologiska kvalitets-
produkter 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 hudvårdsprodukter i ekologisk anda!

Endast det bästa är gott nog!

Du kan köpa ett Presentkort på en upplevelse hos oss på 
Lendelundens Lantlif - Torna hällestad 1 mil från Lund!
 

LE1200 Presentkort Lendelundens Lantlif på valfri summa 
som kan användas till lektion, kurs, skogstur, clinic mm! 

Ge bort en upplevelse!

Bra instruktörer - hästar av hög kvalitet - vacker 
omgivning - ekologiskt tänk - naturlighet - och tro på 
utveckling i samspel! Välkommen till ett hållbart liv!

Lendelundens Lantlif 
Islandshästverksamhet 
Kvalitetsavel - Kurser - Läger -
Ridskola - Spa - Produkter med mera

Hällestad 782 Torna Hällestad nära Lund - 046-57205 
www.lendelunden.nu www-lantlif.org info.lantlif@gmail.com

Produkter för medvetna val!
Torna Hällestad - nära Lund

Lendelundens 
Lantlif för häst & hund

Lilla Lädervårdspaketet 
En burk eko sadelbalm och en burk eko 
sadeltvål sida vid sida i en naturnära låda med 
sissel och gutesnöre! En mycket vacker gåva!
LE1011  Lilla Lädervårdspaketet 79:- 168:-

Produkter: www.lantlif.org - Aktiviteter: www.lendelunden.nu

A/F 3

A/F 3

A/F 3

LE1207 Nyponpulver från skal eko 700 g 119:- 210:-
LE1205 Bockhornsklöverfröpulver eko 600g 77:- 162:-   
LE1212 Örtmix Mage 700g  142:- 298:-  
LE1202 Rödalmsbark 350g 140:- 248:-  
LE1009 hästschampo glans Tillväxt 250ml 42:- 89:-
Fler produkter o örter mm hittar du på vår hemsida! 
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Lendelundens 
Lantlif för häst & hund

65

Recept med Carragenpulver!

Supergod pannacotta         

   utan gelatin! 

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!

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 sunnd 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!

Läcker Pannacotta 
- helt utan gelatin!
  så här gör Du!
•	 Koka upp 3 dl vispgrädde tillsam-

mans med en knivsudd av crearomes 
eko vaniljpulver samt en knivsudd 
crearomes kardemummapulver. 

•	 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 gräddsm-
eten 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 carragen-
pulver under kraftig vispning samt 
en knivsudd crearomes grönpeppar-
pulver 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. 

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 
knivsudd av crearomes cayennepeppar. 
njut!

Eteriska oljor för Julköket
Visste du att du kan använda en del eteriska ol-
jor i ditt kök - till godis, konfekt, glass, smaksätt-
ning av bakverk, tårtkräm, grytor, honung mm ? 
Pepparmint gör du Mintchoklad och karameller 
med och apelsinen blir fin i din tryffel! Tänk på 
att de är koncentrerade och ofta behövs bara en 
enda droppe. Du kan även smaksätta drycker 
som glögg och toddy, varm choklad mm men 
blanda alltid ut oljan i t ex socker, honung, sirap 
först och tillsätt detta i smeten eller drycken!
Tipsa dina kunder!               A/F 4  27:-  56:-

3235 Orange - Uplifting & cleansing   27:-  56
3236 Peppermint - Fresh cool energy   27:-  56:-
3231 Lavender - Relaxing Peace          27:-  56:-

Du hittar fler eteriska oljor under varumär-
ket Crearome! Tips! Citron, Lime, Berga-
mott, Salvia, Pomerans m fl

Display Essential Oils WinterJoy
5 olika eteriska oljor 10 ml x 4 
+ testers i en frostad, snygg display!
4 av vardera - ginger Bread, Xmas Tree, 
Orange cinnamon, Open heart och 
Open air!

3160 Display Essential Oils Winter Joy
Pris 529:- 

Mysiga 

RECEPT

i juletid!

Carragen pulver
Ett naturligt och vegetabiliskt gelerings-
medel som kan ersätta gelatin i olika 
desserter och används vid tillverkning av 
glass för att undvika kristallisering! Om 
pannacottakonsistens önskas dosera ca 
1 tsk per dl vätska. 60 g A/F 3
4306 Carragenpulver  56:-  110:-

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 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. Kommer från 
carobträdets bönskidor. Ett träd som även kallas johannesbrödträd.
Vetenskapligt namn: ceratoniai     Se sid 56
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Massage med klös!
en gåva med massagerulle, basolja och 
tigeressens att tillsätta basoljan till önskad 
styrka! Perfekt för jultrötta axlar!
5319 massage med klös 
A/F 4   69:- 148:-Glittering Oil

exklusiv gåva för alla att älska! 
underbar, lyxig, guldskimrande olja 
från franska Acorelle! 
En kombination av 3 ekologiska  oljor  samt naturliga 
pigment som gör huden sidenmjuk och skimrande. 
absorberas lätt av huden utan att lämna en oljig yta. 
applicera på ben, axlar och dekolletage eller svep 
lätt  över ansiktet och håret.  

Julerbjudande
5303 Ricin + hårborste A/F 4
I midnattsblå organzapåse med stjärnor.
46:-   95:-

A40158 Glittering Oil 76:- 164:-
A/F 3

Läckert skimrande 
med underbar doft!

Julklappstips
underbar eko Body Mist Vanille i en romantisk 
cremefärgad organzapåse! Perfekt gåva med 
omsorg! Även till de lite yngre som vill dofta gott. 
Återställ din naturliga balans med lugnande doft-
noter av varm apelsin, honung och oemotståndlig 
vanilj.

3219 gåva Exquise Vanille - Soothing   66:- 142:-

 En ängels mildhet och naturens 
    generösa kvalitet har sammaflätats 
      i dessa produkter, som även är 
        underbara som presenter - tack 
          vare sin vackra och mysiga 
             design. Det är Tindra!

 - produkter att 
      unna någon

T  ndra

Mormors Gåva
Mormorssalva i skir grönskimrande påse A/F 4
3159 Mormorsgåva   39:-   85:- 

3212

5318

5320

Tre tindrande stjärnor
Innehåller 1 st änglaföttersalva, 1 st Arnicasalva och 1 st mormors-
salva i organzapåse den smala midnattblå med stjärnor. A/F 4
3212 Tre tindrande stjärnor  110:-  229:-

Liten Änglagåva
Änglaolja i cellofanpåse med grönorange vackra band. A/F 4
3213 Liten Änglagåva   35:-   75:-

Ansiktsgåva Ängla
Peelingmousse och Änglacreme i cellofanpåse med vackert creme-
färgat sidenband. A/F 4
3215 Ansiktsgåva Ängla   130:-  279:-

Lilla Änglapåsen
Två mysiga Änglaprodukter i en vacker organzapåse. A/F 4
6611 Änglapåse i vitt            69:-    149:-

Lipgloss i Organzapåse
Tre lipgloss i en guldfärgad liten organzapåse 
med lipgloss broschyr. Kokos/Hallon/MangoGold.  A/F 4
3627 Lipgloss i organzapåse     65:-   139:- 

Len hud
Gardensalva plus borste med pimpsten i 
vacker organzapåse.  A/F 4
5318 Lenhud                    47:-   99:- 

3626 Lätta fötter           
49:-   109:-

Änglaföttergåva
1 st Änglaföttersalva och 1 st fotformad borste i bambu 
i vinröd organzapåse! A/F 4
5320 Änglaföttergåva           49:-   109:-

Till Dig med omtanke

Arnica Skyddsänglasalva!
En salva man inte får missa - smälter 
direkt på huden! 
3272 skyddsänglasalva 39:- 85:-

72



73

Julerbjudande
5303 Ricin + hårborste A/F 4
I midnattsblå organzapåse med stjärnor.
46:-   95:-

Änglaföttergåva
1 st Änglaföttersalva och 1 st fotformad borste i bambu 
i vinröd organzapåse! A/F 4
5320 Änglaföttergåva           49:-   109:-

Eteriska oljor
10 ml i brun glasflaska, transperant 
etikett med silverfärgat tryck och 
silverfärgad kork! 
A/F 4  27:-  56:-
3228 Xmas tree - Julgransmys              
3229 Gingerbread - Jul & pepparkakor 
3230  Orange Cinnamon - Vintermys     
3231 Lavender - Relaxing Peace           
3235 Orange - Uplifting & cleansing   
3236 Peppermint - Fresh cool energy    
3237 Rosemary - Warm stimulation      
3238 Lemongrass - Refreshing tonic     
3239 YlangYlang - Warm heart             
3249 Rosegarden - harmoni                  
3250 Open heart - Kärlek & tillit           
3289 Open Air - Andas fritt 

ETERISkA 
OLjOR 
i silver & 
brunt

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 smak
sensationer och en hälsosam balans! 100gr, A/F 3

3241 Goa Magars Te eko (Örtte) 27:-  54:- 
3242 God Natts Sömn Te eko (Örtte) 27:- 54:-
3243 höst harmoni Te (Örtte) 27:- 54:-
3244 Vinter Värme Te (Örtte)  27:- 54:-
3285  Ginger & Love Te eko (Grönt te)  27:- 54:-
3247  Ayurvediskt Vata Te eko (Örtte)  27:- 54:-
3246  Ayurvediskt Pitta Te (Örtte)   27:- 54:-
3245  Ayurvediskt Kapha Te eko (Örtte)  27:- 54:-

 

  

       Vata paketet
En härlig kroppsskrubb i röd 
organzapåse - en underbart 
vederkvickande present som 
ger liv och lyster. 450g, A/F 3

6613 Mysstund Vata   62:- 135:-

ekologiska mysiga 

goda Teeratt unna sig 

eller att ge bort!

aNVäND VÅRa LäcKRa 
Och VacKRa saLTER TiLL 
DEKORaTiON aV JuLgODisET! 
Som Fleur de sal - Svart Lava salt - Persian blue m fl se sid 43.
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Grönpeppar Eko
Peppar odlas i många av de tropiska länderna i 
Södra Asien som Indien, Sri Lanka, Indonesien och 
Malaysia. Växten är en buskaktig klängväxt. Den kan 
användas i all sorts mat för att ge sting och karaktär 
åt maten och även till bakverk och desserter. 
A/F 3 för 50 och 100 g, A/F för 1 kg 1 st

5090 Grönpeppar hel Eko  
50 g 35:- 70:-   100g 48:-  97:-   1 kg  356:-

5078 Grönpeppar pulver Eko
50 g 35:- 70:-   100g 48:-  97:-   1 kg  356:-

Doftgåva 
Tre eteriska oljor i lyxiga flaskor med 
silvertext och silverkork! En underbar gåva 
för alla sinnen! X-mas tree, orange och ginger-
bread i cellofanpåse med band. A/F 4
3291  Doftgåva   80:-     169:-
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Sante homme Deaux 
en naturlig & mild serie 
för män - 
fantastisk doft - mycket 
uppskattad! 
42881 paket Deo Spray 
+ Dusch & hair gel
                          99:-    199:-

Julklapp till 
honom!

PR
Es
En
T 
fö
R 
hO

nO
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Sante XL-family!
Läcker påse med 3 produkter. 
Duschtvål, schampo och balsam i 
storförpackning. A/F 4

3292    Sante XL-family  185:-  379:-
schampo glans eko Kokos 950 ml
Duschgel eko kokos 950 ml
hårbalsam 150 ml

Kokos på insidan och utsidan! 
Smörj med kokos på både in och utsidan! 
Lendelundens kokoscreme (Bodybutter med 
karotin) och crearomes kokos eko 500 gram i 
vacker organzapåse - en läcker gåva! a/F 4
13191 Kokos inne & ute      105:-    230:- 

Dusch- & Skrubb Gåva
grenadine spirit duschgel med 
Loofaskrubb i röd tvättpåse. A/F 4

6610 Dusch- & skrubb gåva  52:-   109:-

Vile gåva
Vile rundskrubb med julstämningstvål. A/F 4 
8734  50:-   107:-

Hera gåva
hera rundskrubb med juläppletvål. A/F 4 
8733 50:-   107:-

02480 Natural Nail Nagellack Display 
2380:- Ny

3180 Butikspaket Jul Myspys - Innehåller: 3271 Tvål Sense of ginger bread 5 st
3855 Vinterbad/dusch 150 ml LN 6 st 13299-1 Vinterbad/dusch 150 ml LN 4 st
13215  Lindblom & Kamomillpaketet 4 st 3626 Änglafötter gåva 6 st 3627 Lipgloss i 
Organzapåse 6 st 6606 Julpaket Lavendelbadet 4 st 5310 Honey bastu extrem kit 4 st 
3207Ros & Lemongrassgåva 4 st  6611 Lilla änglapåsen 6 st    
Pris 2429:- ord pris 2477:-

3179 Butikspaket Julgotter eko - 12x13712 karameller Julstämning, 
6x13702 karameller Ingefära, 6x13418 Te Julstämning rött, 6x13417 Te Julefröjd grönt, 
4x5036 Kanelstång 100g, 18x3200 Glöggkryddor, 4x3285 Te Ginger & Love, 
4x3244 VinterVärme Te, 4x5085 Kryddnejlika 100g, 4x5213 Kanelpulver 100g, 
3x3511 Kokos 100g, 1x5079  (6 rör á 4 vaniljstänger i ställ). 
Pris 1819 kr ord pris 1863:-

Slipp Julstressen - ett art nr och du har julmys i 
butiken - två art nr och du har julfrossa!!

8739   Ryggskrubb vintage           62:-    133:-
8736   Vetehjärta vintage              22:-      46:-

5 - fREE
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ThankYou
Nature

     Julerbjudande Vinterdröm - kropp
Display 16x200 ml 584:-
        styckpris 36:50  78:-

15 %
RaBaTT Nov                      
    Dec 2015

Nagellack från Logona!
Änligen NaTrue-certifierade nagellack...

01158

Till pappa, svärfar, 
morfar eller 

favorit-mannen!
Mann Julpaket
Frisk manlig doft i läcker duschgel/
schampo samt vårdande, matt 
olivbalm i burk+broschyr. 
3290  Logona Mann  81:- 162:-  
a/F 4

  något 
alla MÄn 
behöver!

01163 intro display 7x4 produkter 1640:-
                                Kampanjpris 1394:-

DisPLaY BODYcaRE 

Energy Citron & ingefära - aktiverande

Harmony Kvitten & Vanilj - fuktgivande

Vitality Wild Rose & Grape - vitaliserande

01179 intro paket i golvställ 8x4 produkter 2739:-
                                                       Kampanjpris 2328:-

15 %
RaBaTT Nov                      
    Dec 2015

Perfekt 
julklappstips!

Vile gåva
Vile rundskrubb med julstämningstvål. A/F 4 
8734  50:-   107:-

02480 Natural Nail Nagellack Display 
2380:- Ny

5 - fREE
se sid 31

Logona Julgåva Vintage
Duschgel energy & Deo energy 
Lemon Ginger - citron Ingefära
3169 Julgåva Vintage 105:- 225:- A/F 3

 Läcker
Julgåva 
Vintage

Nu 330:- 
ord pris 472:- 
Bäst före 16 mars 2016

8739   Ryggskrubb vintage           62:-    133:-
8736   Vetehjärta vintage              22:-      46:-
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Öppettider: Måndag - Torsdag 8.30-17.30. Fredag 8.30-16.30.

 Vi har stängt för utskick av paket från 24 dec. till 28 dec. Den 29-30 dec. 2014/15 har vi öppet med begränsat personalantal och skickar ut paket! 

Begränsad Eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen 
på baksidan (ej adressidan).

aVs: Naturkosmetikkompaniet,
ullevi Enestorp 3, 594 91 gamleby
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B
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För Mysstunder!

Pläd Livets Blomma

Väldigt mjuk och härligt varm pläd 
med fin känsla. Dubbelvävt motiv av 
Livets blomma och blomornament som 
ger dig en behaglig stund. Fållad kant i 
en "hand-made look". 
Fengshui positive dimension.
storlek: 133 x 198 cm - Material: 85% Bom-
ull, 15% akryl Maskintvätt: 30 ° c  - Oeko-Tex 
standard 100 - Producerad i Österike 
z9809 Pläd Livets blomma      510:- 995:-

Pläd Livets Blomma

Perfekt 
julklappstips!

Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se

Recept

2 dl söt, stark senap
2 st äggulor
5 droppar Crearome eterisk apelsinolja eko
0,75 dl ströbröd
2,5 tsk Crearome ingefärspulver eko
1 msk Crearome senapsfröpulver gult eko
0,25 dl Crearome kokossocker eko
Crearome hel kryddnejlika eko

När julskinkan är färdigkokt skärs svålen bort och ugnen 
värms till 225 grader.

Blanda senap, äggulor och apelsinolja och bred 
blandningen över skinkan.

Blanda i en annan skål ströbröd, ingefärspulver, 
sanapspulver och kokossocker och sikta över skinkan.

Griljera skinkan i 10-15 minuter.

        Griljering till julskinkan

copyright Naturkosmetikkompaniet www.crearome.se 0493-53999 info@naturkosmetikkompaniet.se

För julinspiration och recept, se vår julblogg tomtemor.se

Nu är det jul igen., nu är det jul igen...

Följ bloggen:
Naturen till dig -
naturentilldig.blogspot.se

Recept
Ingredienser:
1 dl vispgrädde
25 g smör
70 g kokossocker Eko Crearome
½ dl glögg (med eller utan alkohol)
200 g rå 70%-ig choklad eko Crearome

1,5 msk rå kakao eko Crearome
2 msk kanelpulver eko Crearome
½ krm kryddnejlikapulver eko Crearome (om 
man vill ha lite mer julsting. 

Gör så här:
1. Värm grädde, smör, kokossocker och glögg i en 
kastrull. Ta av den från plattan precis innan den 
börjar koka.
2. Bryt ner chokladen och rör tills allt har smält.
3. Låt svalna helt i kylskåp och forma sedan runda 
bolla. 
4. Ställ in i kylen några minuter igen om bollarna 
börjat mjukna. Blanda kakao, kanel och ev 
kryddnejlika och rulla bollarna i blandningen.

Lycka till!

        Glöggtry�  ar

copyright Naturkosmetikkompaniet www.crearome.se 0493-53999 info@naturkosmetikkompaniet.se

Vi har även öppet mellan 
jul och nyår! 

De nyheter som presenteras i denna 
katalog är aktuella också efter 24 
dec 2015. Alla paket är aktuella tills 
ny katalog utkommer 2016. Alla er-
bjudanden med rabatt gäller till och 
med den 21 dec 2015 om inget an-
nat datum anges.


