



ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE* Rättvisemärkt aloe vera som hjälper huden behålla fukt och smidighet.
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL* Kallpressad olja från oliver. Uppmjukande, närande och skyddande. Innehåller E-vitamin.
GLYCERIN* Vegetabiliskt glycerol, utvinns ur rapsolja. Fuktighetsbevarande och mjukgörande.
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE Fett framställt från kokos. Mjukgörande för huden.
OLIVOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN Veteprotein som stärker och bygger upp, förbättrar kondition på hår och hud.
COCO-CAPRYLATE Omega-3 fettsyror framställda av kokos. Tillför essentiella fettsyror till huden, ger smidighet.
CETEARYL ALCOHOL Vegetabilisk emulgator som utvinns ur fett från kokos.
GLYCERYL OLEATE Vegetabilisk emulgator från glycerin och olivolja.
GLYCERYL STEARATE Emulgator som är fuktighetsbevarande och mjukgörande. Utvinns ur kokosolja och rapsolja samt vegetabiliskt glycerin.
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL* Solrosolja, vitaminrik olja som kallpressats ur solrosor.
HIPPOPHAË RHAMNOIDES SEED OIL* Mjukgörande olja från havtornsfrö. Rik på karoten, C-vit. och omega 3, 6, 7 och 9. Vitaliserar.
LITSEA CUBEBA FRUIT OIL* Eterisk olja från en asiatisk lagerväxt. Stimulerar huden och anses utrensande, renande och lugnande. Används inom
folkmedicin vid olika hudproblem. Frisk uppiggande citrusdoft.
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL* Rosmarin, fungerar som en naturlig antioxidant i fett och oljor.
LACTIC ACID Mjölksyra, stabiliserar pH-värde. Utvinns ur sockerbetor.
TOCOPHEROL Naturlig E-vitamin framställd ur solrosor. Antioxidant som kan förebygga rynkbildning.
BETA-SITOSTEROL Växtsterol som utvinns ur frukt och frön.
SQUALENE Vegetabilisk mjukgörare. Vår squalene framställs av olivolja, är uppmjukande och fuktighetsbevarande.
ROSA DAMASCENA FLOWER OIL* Rosenolja, en eterisk olja som utvinns ur kronbladen på rosor. Mycket bra på torr, känslig och mogen hud.
GLYCINE SOJA OIL Sojaolja. Sojaolja tillsätts inte någon produkt utan används endast för att utvinna E-vitamin ur solrosor. Den måste då redovisas i
slutprodukt. Den sojaolja som används är ekologiskt odlad och inte genmanipulerad.
SODIUM BENZOATE Naturligt natriumsalt som utvinns ur frukt och bär. Ger ökad hållbarhet.
POTASSIUM SORBATE, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE Salt från olika växter, reglerar pHvärde och ger ökad hållbarhet.
SORBITAN CAPRYLATE Emulgator från ekologisk kokosolja.
POTASSIUM HYDROXIDE Ecocertgodkänd emulgator som får ämnen att förena sig. En vattenlösning av natriumsalt.
AQUA Vatten. Vi tillsätter inte vatten, men en del ingredienser är lösta med hjälp av vatten vilket då måste deklareras.
CITRAL**, LIMONENE**, LINALOOL**, GERANIOL**, CITRONELLOL** Naturliga doftämnen som finns i eteriska oljor, inget som tillsätts separat.

* Certifierad ekologisk ingrediens enligt samma standard som livsmedel, EEC 834/2007 and USDA/FDA Standard.
** Naturligt doftämne som finns i eteriska oljor.

