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JOJOBA OIL
ROSENSERIEN| 300 KR

ROSE CREAM ANTI WRINKLE
ROSENSERIEN | 300 KR

100 % ren kallpressad jojobaolja
av högsta kvalitet. Jojobaoljan är
mjukgörande, skyddande & fuktighetsbevarande. Balanserande på fet hud,
motverkar torrhet och absorberas lätt.
Utan doftsättning.
Exempel på användningsområden:
som fuktgivare till kropp och ansikte
till makeupborttagning
på nagelband
som hårinpackning
som badolja
som babyolja
Märkning: 100 % naturligt och 100 %
ekologiskt certifierat innehåll. 100 %
vegansk. Godkänd av Djurens Rätt och
internationella PETA.
Storlek: 100 ml
Pris: 300:-

Intensivt fuktighetsbevarande och
mjukgörande kräm som motverkar
hudens åldrande. Rosenkrämen
innehåller parakrasse som har en
dokumenterad effekt mot linjebildning i
huden. Den är även rik på antioxidanter
och fettsyror från vegetabiliska oljor
vilket fördröjer åldrandeprocesserna
i huden. Kan börja användas från 25-30
år, beroende på hudtyp.
Märkning: 100% naturligt och 81%
ekologiskt certifierat innehåll.
100% vegansk. Godkänd av Djurens Rätt
och internationella PETA.
Storlek: 50 ml
Pris: 300:-
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HAVTORNSJUICE vitaminbomb
CHOKLADSERIEN | 200 KR
Energikick på ren färskpressad havtorn, sötad med 5% honung
från Jämtland. Havtornsbäret innehåller massor av antioxidanter.
Det är ett av världens vitaminrikaste bär!
Bären är en rik källa av: vitamin C, E och A, betakaroten,
flavonoider, steroler, omättade fettsyror som omega 3, 6 ,7, 9.
En rik källa till mineraler, speciellt kalcium, magnesium & kalium.
Havtorn sägs skydda mot: hjärtinfarkt, motverka åldrandet,
minska kolesterolnivån i blodet och skydda kroppen mot bakterier
och virus. Kan hjälpa mot torra slemhinnor. Torra slemhinnor i
underlivet är ett stort problem för många kvinnor.
Storlek: 250 ml
Pris: 200:lokaltnatverknorsjo.se

10

11
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:lokaltnatverknorsjo.se
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Jojoba oil

Rose cream Anti Wrinkle

Havtornsjuice

Carrot oil

Body Butter Shaping

AHA ansiktskräm

JumpIn

Skriv ditt namn och adress i en
ledig ruta här nedan.
Fyll sedan i antalet du vill
beställa under valda produkter

300:- 300:- 200:- 300:- 300:- 300:-

Att betala

Namn

1

Adress
Namn

2

Adress
Namn
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Adress
Namn
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Adress
Namn
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Adress
Namn
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Adress
Namn
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Adress
Namn

8

Adress
Namn

9

Adress
Namn

1
0 Adress
Säljare sammanställer antalet
produkter och meddelar
kontaktperson eller på annat sätt
som har överenskommits.
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Antal

Jag som säljer heter: ___________________________________

Förening/Klass: ________________________

