
INGREDIENSER
SCHAMPO
– Aqua (Vatten)

– Decyl Glucoside (Sockertensid) – Snäll tensid som framställs av majs och kokosfett. Löddrar och rengör 
bra. Nedbrytningsbart. Godkänd som Bra Miljöval.
– Sodium cocyl glutamate (Cocylglutamat) – En av de mildaste tensiderna på marknaden, framställs ur 
kokosolja och kombineras med glutaminsyra från t.ex. sojabönor (ej GMO). Biologiskt nedbrytbar. Godkänd 
att använda i naturkosmetikprodukter.
– Glycerin (Glycerol) – Fuktbindare som utvinns ur vegetabiliskt fett, oftast majsolja. Binder fukt mot huden 
och håret. Eko och ej GMO-odlad majs.
– Olive oil polyglycerol-4esters (Olivnaturåterfettning) – PEG-fri. Tensid med vegetabiliskt ursprung 
baserad på olivolja, mjukgörande och ger tillbaka fett till huden/håret. Biologiskt nedbrytbar och godkänd för 
användning i ekonaturkosmetika.
– Guar hydroxypropyltrimonium chloride (Guarmjöl) – utvinns från frön av baljväxt från Indien och 
Pakistan. Används som förtjockningsmedel. Ger balsameffekt, minskar statisk elektricitet, ger volym. KRAV-
godkänd.
– Dehydroacetic acid (Dehydroättiksyra) – Ett svagt surt konserveringsmedel som har ett brett spektrum. 
Fungerar mot bakterier, svamp och mögel. Tillåten att använda i ekocertifierad hud/hårvård.
– Simmondsia chinensis seed oil (Jojobaolja) – ekologisk. Utvinns ur jojobabusken. Har en positiv effekt 
på seborré, mjällbildning och torra eksem i hårbotten.
– Xanthan gum (Xanthangummi) – Xanthgummi är en polysackarid (socker) som produceras av speciella 
bakterier vid fermenterande av glykos, bakterierna är ej farliga för människa eller natur. Xanthangummi 
används som förtjockningsmedel i våra schampo.
– Lauryl glucoside – En väldigt mild tvättensid som utvinns ur ekologisk majs och kokosnöt.
– Salvia officinalis infusion – Avkok på ekologisk salvia.
BALSAM 

– Aqua (Vatten)
– Cetearyl alcohol (Cetearyl alkohol/Vegetal)  – Blandning av olika fettalkoholer. Återfettande medel som 
hjälper konsistensen och stabiliserar emulgeringen. Nedbrytbart.
– Cetearyl glucoside (Cetearyl glukos/Vegetal) – Blandning av olika fettalkoholer. Återfettande medel som 
hjälper konsistensen och stabiliserar emulgeringen. Nedbrytbart. (Cetearylglukos sägs vara ett av få 
emulgeringsmedel som inte framkallar eller bidrar till acne.)
– Glycerin (Glycerol) – Fuktbindare som utvinns ur ekologiskt vegetabiliskt fett, oftast karanjaolja. Binder 
fukt mot huden och håret.
– Aloe barbadensis extract (Aloe Vera) – Läkande och lugnande vid irriterad och torr hårbotten. Eko.
– Vitellaria paradoxa (Sheasmör) – Mjukgörande och läkande för torrt hår och irriterad hårbotten. 
Sheasmör utvinns ur fruktnöten från Sheanötsträd. Eko.
– Lactid acid (Mjölksyra) – Naturlig mjölksyra (ej från mjölkprodukt) som utvinns utvinns genom 

mjölksyrajäsning. Reglera pH-värdet åt det sura hållet.

– Dehydroacetic acid (Dehydroättiksyra) – Ett svagt surt konserveringsmedel som har ett brett spektrum. 
Fungerar mot bakterier, svamp och mögel. Tillåten att använda i ekocertifierad hud/hårvård.
– Persea gratissima oil (Avokadoolja) – ekologisk. Fet och mild näringsriktig olja som ger lyster och fin 
glans till håret.
– Cocos nucifera – Ekologiskt kokosfett.
– Simmondsia chinensis (Jojobaolja) – ekologisk. Utvinns ur jojobabusken. Har en positiv effekt på 
seborré, mjällbildning och torra eksem i hårbotten.
– Salvia officinalis – Avkok av ekologisk salvia.
DEODORANT
– Aqua (Vatten)
– Xanthan gum (Xanthangummi) – Xanthgummi är en polysackarid (socker) som produceras av speciella 
bakterier vid fermenterande av glykos, bakterierna är ej farliga för människa eller natur. Xanthangummi 
används som förtjockningsmedel i vår deodorant.
-Potassium alum (alum)* – naturligt deostenspulver som är godkänt av Ecocert, BDIH och NaTure.
-Sodium bicarbonate (Bikarbonat) –  Natriumsalt som dödar de bakterier som lever i vår svett och därmed 
också lukten som uppstår. Stoppar inte kroppens svettproduktion.
-Triethyl citrate (Citronsyraester) – sänker hudens pH-värde så att de luktbildande bakterierna inte kan 
föröka sig så snabbt på huden.
– Glycerin (Glycerol) – Fuktbindare som utvinns ur ekologiskt vegetabiliskt fett, oftast karanjaolja. Binder 
fukt mot huden och håret.



– Lactid acid (Mjölksyra) – Naturlig mjölksyra (ej från mjölkprodukt) som utvinns utvinns genom 

mjölksyrajäsning. Reglera pH-värdet åt det sura hållet.

– Dehydroacetic acid (Dehydroättiksyra) – Ett svagt surt konserveringsmedel som har ett brett spektrum. 

Fungerar mot bakterier, svamp och mögel. Tillåten att använda i ekocertifierad hud/hårvård.

– Ethyl lauoryl arginate HCL (glysal) – Konserveringsmedel gjort av naturliga råvaror. Reducerar 
luktproducerande bakterier.
* Vad är Alun? Har använts sedan antiken för sin sammandragande, mjukgörande, renande och 
bakteriehämmande effekt. Alun stoppar inte den naturliga transpirationen utan hämmar bakterietillväxten 
som är upphovet till svettdoften. Har effekt på det yttersta hudlagret utan att tränga ner i eller genom huden. 
Den naturliga effekten av alun påverkar inte den normala utsöndringen genom huden som reglerar 
kroppstemperaturen och utsöndringen av toxiner och annat ur kroppen. Pulvret är sammansatt av naturligt 
kalium-alun. Kristallerna är utvunna av en sten som kallas alunite utan tillsatser eller använding av några 
kemikalier, enbart vatten och värme. Råvaran är ej trestad på djur. Innehåller inte parfym, alkohol, 
konserveringsmedel eller aliminiumkorid.
DOFTER
Eterisk olja
– Elettaria cardamomum seed oil (Kardemumma) – ekologisk. Eterisk olja. Lätt antiseptisk, avslappnade.
– Cocos nucifera oil (Kokos) – ekologisk. Njutningsfull doft.
– Citrus sinensis peel oil (Apelsin) – ekologisk. Bra mot irriterad hårbotten.
– Styrax benzoin resin oil (Benzoin) – Vaniljliknande doft från Indonesien. Värmer sinnet. Bra vid narig 
hud.
– Mentha viridis leaf oil (Grönmynta) – ekologisk. Frisk och fräsch doft.
– Cedrus atlantica wood oil (Cederträ Atlas) – ekologisk. Djuprengörande.
– Eucalyptus citriodora oil (Citroneukalyptus) – Uppfriskande.
– Cupressus sempervirens Leif oil (cypressolja)– mentalt stärkande doft.

– Rosmarinus officinalis Leaf oil (rosmarinolja)– örtig och frisk doft som verkar aktiverande. Renande på 

ett mjukt sätt för huden.

Naturlig parfym (endast i Schampo nr. 2 och Balsam nr. 2)

– Perfume (Naturlig parfym) – en sammansättning av eteriska oljor och enskilda ämnen från eteriska oljor. 
Parfymerna innehåller inga naturidentiska eller syntetiska komponenter. Certifieras av Ecocert som naturliga.


