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STÖD OSS
OCH HANDLA
SAMTIDIGT LOKALT
Hjälp föreningar, lag eller skolklasser i Norsjö kommun
att nå sina mål! Alla produkter som säljs kommer från
butiker i Norsjö.
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TVÅ STORA NATURLIG DEO
GRAPEFRUKT
+ SPATEL I TRÄ | 300 KR

TVÅ STORA NATURLIG DEO
PARFYMFRIA
+ SPATEL I TRÄ | 300 KR

Deodoranten från Norsjö som blivit
utsedd till Bästa Deodorant 2019.
Doftar friskt och behagligt av citrus.
Två fullstora burkar Naturlig Deo
Grapefrukt samt en spatel i trä. De
produceras i Norsjö och är ekologiska,
veganska och unisex.
Användning: Ta en liten klick
deodorant cream och smörj in ett tunt
jämnt lager i armhålan.
Innehåll: Kokosolja*, majsstärkelse*,
bikarbonat, jojobaolja*, karnaubavax*,
eterisk grapefruktolja*.
* = Ekologisk ingrediens
Storlek: 60 ml + 60 ml
Paketpris: 300:-

Detta paket innehåller två stycken
fullstora burkar Naturlig Deo i
varianterna Kokos och Doftfri samt en
spatel i trä. Båda två är utan tillsatta
doftämnen och parfymfria.
Doftfri luktar ingenting och Kokos
doftar svagt av kallpressad kokosolja.
De produceras i Norsjö och är
ekologiska, veganska och unisex.
Användning: Ta en liten klick
deodorant cream och smörj in ett
tunt jämnt lager i armhålan.
Innehåll: Kokosolja*, majsstärkelse*,
bikarbonat, jojobaolja*, karnaubavax
* = Ekologisk ingrediens
Storlek: 60 ml + 60 ml
Paketpris: 300:-
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FYRA SMÅ NATURLIG DEO
+ SPATEL I TRÄ | 300 KR
I detta paket får du fyra olika varianter
av Naturlig Deo, Grapefrukt, Lavendel,
Kokos, Doftfri. Varje burk räcker ca två
veckor vid daglig användning.
Användning: Ta en liten klick
deodorant cream och smörj in ett tunt
jämnt lager i armhålan.
Storlek: 15 ml + 15 ml+ 15 ml + 15 ml
Paketpris: 300:-
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SCHAMPO & BALSAM
| 300 KR

VÄSTERBOTTENSSÅPA 1 LITER
+ SKURBORSTE | 200 KR

Ekologiskt och växtbaserat schampo
och hårbalsam från Värmland. Båda
innehåller näringsrika unga björkblad
som bas. Schampot löddrar rikligt och
mjukt och har en fräsch och varm doft
som för tankarna till sol och varmt trä.
Balsamet innehåller de vårdande
superoljorna argan och jojoba och är
intensivt vårdande och återfuktande.
100% nedbrytbara ingredienser.
Storlek: Två stycken 250 ml PET-flaskor
med skruvkork.
Paketpris: 300:-

VästerbottensSåpan från Vilhelmina är
en hållbar, miljövänlig och återbrukad
produkt för städ. Passar utmärkt till all
rengöring. Speciellt där smutsen är fet
så som den ofta är i köket, spisen,
ugnen eller i köksfläkten. Men även
badrummet, trägolven, trätrallen eller
utemöblerna i trä städas effektivt med
denna rejäla såpa. Skurborste i bokträ
och växtfiber med mjuk borst som inte
repar medföljer också.
Storlek: 1 liter såpa + 17cm skurborste
Paketpris: 200:-
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RINGBLOMSSALVA & LANOLINSALVA
+ SPATEL I TRÄ | 300 KR
Ekologiska oljebaserade, mjukgörande och skyddande
hudkrämer från Värmland.
Ringblomssalvan innehåller sheasmör som passar torr
och irriterad hud. En oumbärlig klassiker med många
användningsområden. Doftar härligt av de eteriska
oljorna lavendel och geranium. Lanolinsalvan lämpar
sig för mycket torr och extra utsatt hud och är en bra
hand och fotkräm. Lanolin är ett fett som kommer från
fårets ull och är fett som mest liknar det människan själv
har på huden. Motverkar och förebygger självsprickor,
perfekt när huden behöver mycket hjälp.
Doftar fräscht av rosmarin och citrus.
Storlek: 60 ml+60 ml
Paketpris: 300 :-
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VERKTYGSVÄSKA
BAHCO 3100TB | 400 KR

ELIT TRÄOLJA 2,7 L
BECKERS | 200 KR

Praktisk väska med 10 inre och
11 yttre fickor, klämma för måttband
och smidigt kardborrsystem för att
förvara längre föremål. Bärhandtag
och vadderad bärrem.
Pris: 400:-

Ofärgad träolja för ex. vis trätrall,
altaner och trädgårdsmöbler.
Motverkar uttorkning och
sprickbildning samt gör ytan
vattenavvisande och lätt att
underhålla. 2,7 liter
Pris: 200:-

HÖRSELKÅPA
PELTOR KID | 300KR
Bekvämt och effektivt hörselskydd
för barn över 5 år. Neonfärger för
ökad synbarhet. Välj mellan Rosa
eller grön.
Pris: 300:-/st
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HÖRSELKÅPA
ROSA

10
HÖRSELKÅPA
GRÖN
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BITSBOX 54 DELAR
BAHCO 59/S54BC | 300 KR

SOPSÄCKAR 125 L
4 RULLAR | 200 KR

¼” bitssats som innehåller både korta
och långa bits samt 2 bitshållare och
en hylsadapter. Robusta bits i en
stabil ask.
Pris: 300:-

Transparent, kraftig sopsäck.
10 säckar/rulle
Pris: 4 rullar 200:-
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SPÄNNBAND ROLLIT 2 ST
SJÄLVUPPRULLANDE | 300 KR
Totallängd 3,3 m, bandbredd 25 mm.
Fjäderbelastad spole som med en
knapptryckning rullar in bandet.
Surrningsstyrka 1000 kg
Brottgräns 500 kg
Pris: 2 st 300:-
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AHA JOJOBA PEELING +
FACE LOTION MOIST
MARIA ÅKERBERG| 400 KR

PAPAYA PEELING +
RESEFÖRPACKNING
MARIA ÅKERBERG | 300 KR

AHA Jojoba Peeling är en syrapeeling
för alla hudtyper. Förebygger pormaskar
och akne, samtidigt som den förnyar
lyster och motverkar pigmentfläckar.
Kornen avlägsnar döda hudceller utan att
irritera huden. Mjölksyran förebygger
ansamlingar av Melanin i huden, och har
en blekande effekt på pigmentfläckar.
Face lotion moist
En lätt ansiktscreme som tillför mycket
fukt och näring. Används både dag och
natt. Den passar för normal till torr hud,
och som första ansiktscreme i tonåren.
Även lämplig vid atopiskt eksem och
rosacea. Rådgör med din hudterapeut
eller läkare!I Innehåller eteriska oljor av
Bergamott, som har antiseptiska
egenskaper, och Patschuli som är
stärkande och bra för cellförnyelsen.
Storlek: 100 ml + 50 ml
Paketpris: 400:-

Papaya Peeling är en enzympeeling för
ansiktet, som passar alla hudtyper, även
den mest känsliga huden. Innehåller
Papain, ett extrakt av papaya som
varsamt löser upp döda hudceller och
förebygger pormaskar, utan att det
påverkar underliggande hud.
Användning: Två gånger per vecka
eller efter behov. Appliceras på
rengjord, torr hud.
Storlek: 100 ml+ 30 ml
Paketpris: 300:-
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MY FIRST STARTER SET
MARIA ÅKERBERG | 400 KR
My First Starter Set innehåller ansiktsvård
speciellt utvald till ungdomar. Detta set
innehåller allt man behöver till den dagliga
hudvårdsrutinen; rengöring, ansiktsvatten
och dagcreme. Med tillhörande peeling och
ansiktsmask kan man vid behov också
skapa en rengörande kur.
My First Starter Set innehåller följande:
Foaming Wash Clearing 30 ml
Neroli Freshener 30 ml
Face Lotion Moist 50 ml
AHA & Jojoba Peeling 30 ml
Face Mask Clearing 15 ml
Rengöringssvamp av cellulosa
Värde: 464 SEK
Paketpris: 400:-
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CARROT OIL
ROSENSERIEN | 300 KR

BODY BUTTER SHAPING
ROSENSERIEN| 300 KR

Exklusiv, ekologisk morotsolja
som ger huden näring och en
fräsch lyster. Bas av näringsrika
oljor från avokado, solrosor och
vetegroddar. Rik på karoten och Evitamin. Absorberas lätt och
används främst som ansiktsolja.
Passar alla hudtyper.

En uppstramande intensivkräm för hud i behov av
extra fukt, näring och effekt.
Krämen återfuktar effektivt,
stramar upp och gör huden
sammetslen. Innehåller
parakrasse som har en
dokumenterat uppstramande
effekt och rödklöver som gör
huden mjuk och smidig.
Passar alla hudtyper, speciellt
bra för riktigt torr hud och
hud i behov av extra effekt.
Märkning: 100% naturligt och
79% ekologiskt certifierat
innehåll. 100% vegansk.
Godkänd av Djurens Rätt och
internationella PETA.
Storlek: 150 ml
Pris: 300:-

Märkning: 100% naturligt & 98%
ekologiskt certifierat innehåll.
100% vegansk. Godkänd av
Djurens Rätt & internationella PETA.
Storlek: 30 ml
Pris: 300:-
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AHA ANSIKTSKRÄM
CHOKLADSERIEN| 300 KR
Med kaffe & havtorn
En effektiv dag- och nattkräm med antirynkeffekt för
mogen hy. Effektiv även mot akne. Vi har fått fantastisk
respons på denna kräm! Passar de flesta hudtyper
– balanserar talgproduktionen – stimulerar
cellförnyelsen – ökar hudens förmåga att binda fukt –
stärker hudens immunförsvar.
AHA-syran kommer från socker och mjölk. Sockersyra
från sockerrör har de minsta molekyler av alla AHAsyror. Det innebär att den kan penetrera snabbt och
effektivt. Mjölksyran finns naturligt i huden. Den är
effektiv på torr och obalanserad hy, fet hy, stora porer,
akne, rynkig hy med ojämn pigmentering.
Storlek: 50 ml
Pris: 300:-
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HEDENS HANDEL
PER TÄLLSTRÖM

21

TVÅLCREME 5 LITER
| 300 KR

TVÅLCREME 1 LITER + 1 LITER
| 200KR

Ocean tvålcreme Oliv är mjukt
rengörande och innehåller
fuktbevarande ämnen som förhindrar
uttorkning av känslig hud. Den milda,
renande och väldoftande tvålen gör
din hud mjuk och smidig.
Användningsområde:
OCEAN Tvålcreme Oliv kan användas
till tvätt av hår och kropp.
Storlek: 5 L
Pris: 300:-

Ocean tvålcreme Aloe Vera är
mjukt rengörande och innehåller
fuktbevarande ämnen som
förhindrar uttorkning av känslig
hud. Den milda, renande och
väldoftande tvålen Aloe Vera gör
din hud mjuk och smidig.
Användningsområde:
OCEAN Tvålcreme Aloe Vera kan
användas till tvätt av hår och kropp.
Storlek: 1L + 1L
Paketpris: 200:-
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DUSCHCREME 4 LITER | 300 KR
Ocean Duschcreme är schampo och duschcreme i ett som innehåller
fuktgivande ämnen och är bra för hud och hår. Duschschampot har en
krämig konsistens, mild & doftar gott.
Användningsområde:
OCEAN Duschcreme kan användas till tvätt av hår och kropp. Intensivt
vårdande och återfuktande.
100% nedbrytbara ingredienser.
Storlek: 4 L
Pris: 300:-
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HEDENS HANDEL
PER TÄLLSTRÖM
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TVÄTTMEDEL + MJUKMEDEL
PARFYMERAD | 400 KR

TVÄTTMEDEL + MJUKMEDEL
UTAN PARFYM | 400 KR

OCEAN DubbelDryg Tvättmedel
Ett klimatneutralt, miljö och
allergivänligt tvättmedel. Världens
drygaste tvättmedel. Tvättar rent
redan vid 30 grader, fri från fosfater
och zeoliter. Lätt parfymerad. Kulör
OCEAN Mjukmedel Harmoni
är fem gånger drygare än
marknadsledaren. Du får många fler
tvättar för pengarna och tänker
samtidigt på miljön. Detta sköljmedel
gör din tvätt lättskött och mjuk, tar
bort statisk elektricitet och
underlättar strykning och mangling.
Fungerar bra i både kallt och varmt
vatten
Storlek: Tvätt 3,5 kg + Mjuk 1L
Paketpris: 400:-

OCEAN DubbelDryg Tvättmedel
Ett klimatneutralt, miljö och
allergivänligt tvättmedel. Världens
drygaste tvättmedel. Tvättar rent
redan vid 30 grader, fri från fosfater
och zeoliter. Oparfymerad. Kulör
OCEAN Mjukmedel utan parfym
är fem gånger drygare än
marknadsledaren. Du får många fler
tvättar för pengarna och tänker
samtidigt på miljön. Detta sköljmedel
gör din tvätt lättskött och mjuk, tar
bort statisk elektricitet och
underlättar strykning och mangling.
Fungerar bra i både kallt och varmt
vatten
Storlek: Tvätt 3,5 kg + Mjuk 1L
Paketpris: 400:-

MJUKMEDEL
5 LITER | 200KR
OCEAN Mjukmedel är fem gånger
drygare än marknadsledaren. Du får
många fler tvättar för pengarna och
tänker samtidigt på miljön. Detta
sköljmedel gör din tvätt lättskött och
mjuk, tar bort statisk elektricitet och
underlättar strykning och mangling.
Fungerar bra i både kallt och varmt
vatten
Storlek: 5 L
Pris: 200:-/st
Välj mellan sorterna Harmoni eller
Blue Sky
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MJUKMEDEL
HARMONI
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MJUKMEDEL
BLUE SKY
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POWERBANK | 300 KR

RENGÖRINGSKIT TV | 200 KR

Essentials Li-Polymer Power Bank
10W 2USB-A, 10 000mAh, Svart.

Rengöringsvätska+Rengöringsduk

Alla hem och väskor bör ha en
strömbank som backup när enheterna
får låg batterinivå. Essentials
strömbank är kompakt, enkel att ha
med och passar lätt i fickan eller
väskan. Det perfekta alternativet
på resan eller om du är långt från
vanliga strömkällor. Du behöver
aldrig oroa dig för att strömmen
tar slut.

För effektiv rengöring av platta
skärmar. Tar bort damm, smuts och
fett. Speciellt anpassat rengöringskit för LCD/LED/OLED/PLASMAskärmar. Även perfekt för bärbar
datorskärm, smartphones och
displayer.
Storlek: 500 ml
Pris: 200:-

Pris: 300:-

QI LADDARE | 300 KR
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GEAR Trådlös QI Laddare
220V 10W 2A Vit

Trådlös laddningsplatta för
smartphones och surfplattor. USB-kabel
medföljer. 220v laddare är tillval.
Pris: 300:-
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FÖRSTA HJÄLPEN VÄSKA
35 DELAR | 200 KR

BRANDVARNARE
2PACK | 400 KR

Nexa Första Hjälpen Mini F.A.B3.
Grundläggande förbandsset i
rymlig väska, 35 delar, kompresser,
sårtvätt, plåster, liten sax.
En grundläggande första hjälpenväska som är bra att ha när skadan är
framme. Väskan innehåller delar och
för att hantera allt från små till lite
större sår, tryckförband och gel för
mindre brännsår.

2 st Brandvarnare,trådlöst
hopkopplingsbart röklarm
Röklarmet ökar säkerheten i hemmet.
Det finns en inlärningsknapp som
trådlöst kopplar ihop till ett
obegränsat antal DTCTSC10WT och
DTCTSC10WT2 röklarm. Om en enhet
detekterar rök, skickar den ut en
signal via radiofrekvens som även
aktiverar de andra enheterna. De har
även en testknapp och låg
batterivarning. Batterier ingår.

Pris: 200:-

Pris: 400:-
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Alla produkter som säljs kostar 200 kr, 300 kr eller 400 kr.
Föreningen eller klassen tjänar 50 kr/produktpaket.
Beställda artiklar betalas först vid leverans.

Att handla här gynnar verkligen det lokala!
Varför ett lokalt försäljningsnätverk?
Det har förts samtal hur lokala samarbeten kan utvecklas.
Handeln behöver synliggöra sina produkter och föreningar/klasser
behöver inkomster för sina aktiviteter. Om det lokala samarbetet
stärks gynnas hela kommunen!

För mer info om Nätverket kontakta:
Norsjöbygdens Företag, 0918-10922, norsjobygdensforetag@gmail.com
Föreningslivet: Viktoria tfn: 070-597 40 31, norsjoidrotten@gmail.com

www.lokaltnatverknorsjo.se

Lokalt Försäljningsnätverk ingår i
Norsjöbygdens Företagsarena Win-Win
EU-finansierat Leader-projekt via Leader Skellefteå Älvdal.

