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Urteprodukter fra Island  
Nærende og pleiende 
100 % naturlig



Akureyri

Purity Herbs ble etablert i 1994 i byen Akureyri på nordsiden 
av Island. Denne solrike byen, som kun befinner seg 50 km 
sør for polarsirkelen, er omringet av ren og uberørt natur. Her 
produserer Purity Herbs naturlige produkter som egner seg til 
alle aldersgrupper og alle hudtyper. Hvert produkt har helt 
spesielle og fantastiske effekter, takket være de helende egen-
skapene til urtene som brukes.

100 % naturlig
Produktene inneholder ingen parfymer, bare naturlige, duft-
ende oljer. Det brukes kun rent, islandsk fjellvann og naturlige 
konserveringsmidler. Mer enn 50 slags håndplukkede, orga-
niske og naturlige urter brukes i produksjonsprosessen, som 
utføres med hender hele veien. Det er ingen bruk av maskiner. 
Alle produktene er allergitestet (med svært gode resultater), 
miljøvennlige og ikke testet på dyr. Produktene er så rene og 
trygge at de kan brukes på små barn. Inneholder ingen para-
bener eller mineraloljer.
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Ansiktspleie Ansiktspleie

Rensemelk Cleansing Milk
 Hreinsimjólk

Rensemelk er en mild og såpefri rengjøring som effektivt rengjør  
huden. Huden mykgjøres, lindres og fuktes på samme tid. Bruk 
den på ansiktet, halsen og rundt øynene (kan brukes som make-
up fjerner). Ideell å bruke ved barbering i stedet for barberings-
skum/gelé. For best resultat etterfølges med en bomullspad fuktet 
med Purity Herbs Ansiktsvann før påføring av din favoritt Purity 
Herbs ansiktskrem. Velegnet for alle hudtyper.

Ingredienser: vann, cetylalkohol, sheasmør, søt mandelolje, oliven- 
olje, cetearylglukosid, glyserin, xantangummi, natriumsitrat, sitronsyre, 
jojobaolje, squalan, ringblomst, såpeurt, romersk kamille, kornblom,  
tunbalderbrå, tysk kamille, lavendel, rosentre, sitron.
 

125 ml plastflaske

Eksfolierende ansiktsgelé  Exfoliating Facial Gel  
 Andlits skrúbb gel
 
Jojobaperler fjerner mildt men effektivt døde hudceller og 
forurensninger fra huden, samtidig som det stimulerer til 
dannelsen av nye hudceller. Tilfører næring og etterlater  
huden silkemyk og glatt med en strålende glød. Vil ikke tørke ut, 
irritere eller skade huden. Brukes 1–2 ganger ukentlig. Velegnet 
for alle hudtyper.

Ingredienser: vann, glyserin, xantangummi, glukose, natriumsitrat,  
laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, hydrogenert  
jojoba voks, squalan, cetylalkohol, romersk kamille, kornblom, tysk kamille,  
såpeurt, tunbalderbrå, sitron, lavendel, bergamott, lime.

125 ml plastflaske

Ansiktsmaske  Seaweed Mask with Rosmary  
rosmarin Þörungamaski með Rósmarín

En naturlig, dyprensende og avgiftende kremet ansiktsmaske. Til-
fører huden rikelig med vitaminer og mineraler. Inneholder sjø-
alger som er rike på aminosyrer (bidrar til å opprettholde hudens 
kollagen nivåer og enzymer med kraftige antioksidant egenska-
per), trekker giftstoffer ut fra kroppen samtidig som næringen 
tilføres gjennom porene. Rosmarin virker rensende, foryngende 
og oppstrammende på huden, forbedrer hudens elastitet og sti-
mulerer blodsirkulasjonen. Brukes en gang i uken på ansikt og 
hals, unngå området rundt øynene. Etterfølg med Purity Herbs 
Ansiktsvann for å lukke porene. For best resultat påføres deretter 
din favoritt Purity Herbs ansiktskrem.Velegnet for alle hudtyper.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, hvit bivoks,  
jojobaolje, glyserin, hvetekimolje, sheasmør, glukose, xantangummi,  
natriumsitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, finger- 
tare, romersk kamille, ringblomst, kornblom, såpeurt, tunbalderbrå, ekte  
kamille, rosmarin.

120 ml plastkrukke

Ansiktsvann     Facial Tonic
 Andlitsvatn

En frisk rose- og urtebasert tonic som brukes til å lukke hud- 
porene etter rengjøring av ansikt og hals med Purity Herbs  
Rensemelk og/eller Purity Herbs Ansiktsmaske rosmarin. Ansikts-
vann er rik på urter og eteriske oljer som frisker opp og balanserer 
huden, rengjør i dybden, og tar bort de siste restene av make-up 
og forurensninger. Avslutt med å påføre din favoritt Purity Herbs  
ansiktskrem. Kan også brukes av menn som After Shave. Velegnet 
for alle hudtyper.

Ingredienser: vann, cetylalkohol, rosmarin, romersk kamille, rundbelg, 
ringblomst, kornblom, kryptimian, stornesle, tysk kamille, svaleurt, smør-
valnøtt, einerbær, stemorsblomst, bitterappelsin, sitron, jasmin, lavendel, 
bergamott, lime, mandarin, rosentre.

125 ml plastflaske
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Ansiktspleie Ansiktspleie

Øyekrem Eye Cream
 Augnkrem

En rik, men mild og pleiende øyekrem som effektivt motvirker opp-
hovning og poser under øynene. Øyekrem er nærende, oppstram-
mende, forfriskende og beskyttende. Kremen inneholder urter som 
har ry for å redusere eksisterende rynker og forsinke dannelsen 
av nye. Også velegnet til bruk rundt leppene. Det anbefales å 
bruke Purity Herbs Rensemelk før man tar på Øyekrem morgen 
og kveld.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit  
bivoks, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose,  
natriumsitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, 
squalan, øyentrøst, romersk kamille, stemorsblomst, rødkløver, tysk  
kamille, gjetertaske, islandslav, rundbelg, lavendel, vassarve, valurt,  
appelsin, mandarin, ekte kamille, bergamott, myrra. 

Ansiktsserum  Facial Serum 
 Andlits serum

En intens pleie til ansiktet og huden rundt øynene, med nærende  
og styrkende vitaminer (A, B, C og D), mineraler og omega 
fettsyrer. Ansiktsserum har en fornyende, gjenoppbyggende, 
oppstrammende og aldringsbremsende virkning på huden. Regel- 
messig bruk fornyer hudens elastisitet, huden blir mykere, jevnere 
og strammere. Massér noen dråper på huden før leggetid 3–4 
ganger ukentlig (eller ved behov), etter bruk av Purity Herbs Rense-
melk og Ansiktsvann. La virke over natten. Spesielt tilpasset moden 
hud.

Ingredienser: søt mandelolje, avocadoolje, squalan, jojobaolje, ring-
blomst, smørvalnøtt, stemorsblomst, øyentrøst, gjetertaske, rødkløver, 
skogstorkenebb, vassarve, lavendel, islandslav, romersk kamille, tysk  
kamille, rundbelg, mjødurt, marikåpe, ryllik, valurt, appelsin, sitron, 
kamani, rosentre, tindved, myrra. 

Øyegelé Eye Gel 
 Augngel

En herlig, frisk øyegelé som virker kjølende, beroligende 
og oppstrammende på den delikate huden rundt øynene.  
Reduserer poser under øynene, og er ideel for trette, hovne øyne. 
Det anbefales å bruke Purity Herbs Rensemelk før man tar på 
Øyegelé morgen og kveld.

Ingredienser: vann, glyserin, xantangummi, glukose, natriumsitrat, lakto-
peroksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, squalan, ringblomst, jojoba-
olje, øyentrøst, romersk kamille, stemorsblomst, rødkløver, tysk kamille, 
gjetertaske, islandslav, rundbelg, lavendel, vassarve, valurt, lanolin,  
rosentre, myrra, ekte kamille.

30 ml pumpeboks

30 ml flaske med pipette

30 ml flaske med pipette

Rosekrem The Rose Wonder
 Undur rósarinnar

Rosekrem er en nærende ansiktskrem med en oppstrammen-
de og aldringsbremsende virkning på huden. Purity Herbs mest  
populære fuktighetskrem, med innhold av spesielt utvalgte oljer, 
urter og vitaminer (A, C og D). Regelmessig bruk fornyer hudens 
elastisitet, huden blir mykere og strammere med en strålende glød. 
Kan anvendes rundt øynene. Det anbefales å bruke Purity Herbs 
Rensemelk og Ansiktsvann før man tar på rikelig med Rosekrem på 
ansikt og hals. Velegnet som både dag- og nattkrem og for alle 
hudtyper.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit 
bivoks, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose,  
natriumsitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, squalan,  
avocadoolje, tindved, ringblomst, øyentrøst, romersk kamille, stemors-
blomst, rødkløver, tysk kamille, gjetertaske, islandslav, rundbelg, lavendel, 
vassarve, valurt, rosentre, sitron, lime, myrra, kamani. 50 ml pumpeboks
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Ansiktspleie Ansiktspleie

Leppepomade  Lip Balm
 Varasalvi

Spesielt mykgjørende, og velegnet under alle værforhold.  
Purity Herbs Leppepomade tilfører leppene næring, lindrer og 
reparerer tørr og sprukken hud. Inneholder en spesiell blanding 
av islandske urter med reparerende og beroligende egenskaper, 
samt over 40 % økologisk sheasmør. Sheasmør er ideel for å  
fukte og berolige alle hudtyper og er fullpakket med vitamin A, E 
og F. Purity Herbs Leppepomade er 100 % naturlig uten vaselin-, 
farge- eller parfymetilsetninger og har en naturlig, mild pepper-
mynte duft. Påføres ved behov. 

Ingredienser: søt mandelolje, hvit bivoks, squalan, ricinusolje, lavendel, 
tetre, peppermynte, menthol, myrra, rundbelg, islandslav, ryllik, strand-
balderbrå, rødkløver, geraniol, limonen, linalool.

24-timers krem 24 Hour Cream
Allt í einu

En perfekt allround dag- og nattkrem, med spesielt fuktende egen-
skaper. 24-timers krem er det ultimate innen nærende ansiktskrem. 
Kremen forebygger tørr hud, mykgjør og lindrer. Kan anvendes 
rundt øynene. Det anbefales å bruke Purity Herbs Rensemelk og 
Ansiktsvann før man tar på rikelig med 24-timers krem både på 
ansikt og hals. Velegnet for alle hudtyper.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, hvit bivoks, jojoba-
olje, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, squalan, 
romersk kamille, marikåpe, gjetertaske, tysk kamille, rødkløver, stornesle, 
kornblom, tunbalderbrå, mandarin, sitron, lavendel, rosentre, lime, appel-
sin, bergamott.

50 ml pumpeboks 5 ml stift

Antioksidant krem Berry Boost
 Undur berjanna

En nærende, oppstrammende og aldringsbremsende ansikts-
krem som er fullpakket av antioksidanter fra fem ulike bærtyper 
og lyng. Regelmessig bruk fornyer hudens elastisitet, huden blir  
mykere og strammere med en strålende glød. Det anbefales å 
bruke Purity Herbs Rensemelk og Ansiktsvann før man tar på  
rikelig med Antioksidant krem på ansikt og hals. En dag- og natt-
krem spesielt utviklet til pleie av yngre hud.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit  
bivoks, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, squalan, ringblomst, 
gojibær, tranebær, blåbær (bær og lyng), blokkebær (bær og lyng),  
einerbær, kjerringrokk, rødkløver, gjetertaske, tysk kamille, ryllik, vass-
arve, valurt, stemorsblomst, ylang-ylang, frankincense, myrra, rosmarin. 

50 ml pumpeboks

Havets Under Ocean Wonder
Undur hafsins

En utrolig fuktgivende og beskyttende ansiktskrem. Beriket med 
islandsk sjøtang, mineraler og aktive urter som mykgjør, lindrer 
og pleier huden. Kremen inneholder en naturlig, lav solfaktor. Det 
anbefales å bruke Purity Herbs Rensemelk og Ansiktsvann før man 
tar på rikelig med Havets Under både på ansikt og hals. Spesielt 
tilpasset moden og kombinasjons hud.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit bi-
voks, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, squalan, ringblomst, 
fingertare, haileverolje, tunbalderbrå, svaleurt, romersk kamille, appelsin, 
ylang-ylang, lime, bergamott, ekte kamille, kamfertre, myrra.

50 ml pumpeboks
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Herreprodukter Herreprodukter

Ansiktslotion Herre   Men‘s Face Lotion  
 Andlitskrem fyrir Herra

En lett fuktighetslotion til daglig bruk som minsker rødhet og irri-
tasjon som ofte følger med barberingen. Den spesielle blandingen 
av urter gir en styrkende, antiseptisk og beroligende effekt. Ideel 
for yngre menn på farten. Regelmessig bruk balanserer huden og 
gjør den silkemyk. Det anbefales å bruke Purity Herbs Rensemelk 
og Ansiktsvann før man tar på rikelig med Ansiktslotion Herre. 

Ingredienser: vann, cetylalkohol, sheasmør, søt mandelolje, olivenolje,  
cetearylglukosid, glyserin, xantangummi, natriumsitrat, sitronsyre, rosma-
rin, romersk kamille, rundbelg, ringblomst, kornblom, kryptimiam, stor-
nesle, tysk kamille, svaleurt, einerbær, smørvalnøtt, stemorsblomst, sitron, 
lavendel.

Barbersåpe    Soft Shaving
Mýkri Rakstur

Opplev din beste barbering noensinne med denne milde bar-
bersåpen! Purity Herbs barbersåpe bidrar til å beskytte huden 
mot irritasjoner som ofte følger barberingen. Inneholder kamille 
som er kjent for sine beroligende og lindrende egenskaper, og 
er derfor perfekt å bruke i en barbersåpe for tørr og sensitiv hud.  
Purity Herbs barbersåpe smører og gir beskyttelse til barberhøvelen. 
Bruk: Bruk kost eller påfør på tørr hud før barbering med en bar-
berhøvel. Kan anvendes så ofte som nødvendig eller ved behov 

Ingredienser: vann, caprylyl/capryl glucoside, glyserin, etanol, glukose,  
xantangummi, natriumsitrat, kammilleolje, glukoseokosidase, tunbalder-
brå, strandbalderbrå, styrax benzoin, sitrinsyre, laktoperoksydase,  
cinnamyl alkohol.

125 ml plastflaske125 ml plastflaske

Etterbarberingskrem  After Shave 
 Eftir rakstur

En „alt-i-ett“ fuktighetskrem for menn som minsker irritasjon  og 
rødhet som ofte følger med barberingen. Kremen er rik, nærende 
og svært fuktighetsgivende, beskytter og har en aldringsbremsen-
de virkning på huden. Det anbefales å bruke Purity Herbs Rense-
melk og Ansiktsvann før man tar på rikelig med Etterbarberings-
krem både på ansikt og hals. Velegnet for alle hudtyper. 

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, hvit bivoks, jojoba-
olje, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, squalan, 
tysk kamille, romersk kamille, rundbelg, gulmaure, kornblom, islandslav, 
rødkløver, tunbalderbrå, sitron, lavendel.

50 ml pumpeboks
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Mirakelkrem   Wonder Cream 
 Undrakrem

En intensivt pleiende krem med over 20 spesielt utvalgte urter  
som gir næring til og lindrer huden for ekstrem tørrhet, skrubbsår, 
solbrenthet, lettere brannskader og hudirritasjoner. Egner seg 
godt som kuldekrem, og kan også brukes i kombinasjon med 
Kvisedråper mot kviser og andre urenheter i huden. Inneholder 
naturlig, lav solbeskyttelse. Velegnet for alle aldre, selv nyfødte, 
og for alle hudtyper. Dermatologisk testet.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit bivoks, 
glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natriumsitrat, 
laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, squalan,  
islandslav, rundbelg, romersk kamille, skogstorkenebb, døvnesle, mari-
kåpe, tunbalderbrå, tysk kamille, gåsemure, mjødurt, vassarve, løvetann, 
rødkløver, hvitpil, gjetertaske, svaleurt, lavendel, ekte kamille, myrra,  
bittermandelekstrakt, ekte sypress.

Kamillekrem   Chamomilla Cream 
 Kamillukrem

En rik, nærende og lindrende krem for hele kroppen, som inne-
holder fire kamilletyper. Kamillekrem lindrer kløe og sår og har 
vist bemerkelsesverdige resultater på eksem og psoriasis. Kremen 
mykgjør og beroliger huden, og gir beskyttelse i allslags vær. En 
svært mild krem som er velegnet til bruk på all sensitiv hud, også 
på barn.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, hvit bivoks, jojobaolje, cetearylgluko-
sid, glyserin, hvetekimolje, sheasmør, glukose, xantangummi, natriumsitrat, 
laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, squalan, ringblomst, tunbal-
derbrå, hvitpil, rundbelg, romersk kamille, svaleurt, marikåpe, gjetertaske, 
islandslav, skogstorkenebb, døvnesle, tysk kamille, gåsemure, mjødurt,
vassarve, løvetann, rødkløver, mandarin, sitron, rosentre, ekte kamille.

Glasskrukke:
30 ml  
60 ml 

120 ml  
Plastkrukke: 

5 ml

50 ml pumpeboks

60 ml glasskrukke

Vikingsalve er en lindrende, antiseptisk og soppdrepende salve  
som burde finnes i ethvert hjem! Tilbakemeldingene fra fornøyde  
brukere forteller om en utrolig rask lindring av de fleste  
hudproblemer og hudskader - med fantastiske resultater!  

Vikingsalve er laget av søt mandelolje og hvit bivoks, tilsatt 
hele 24 kraftfulle antiseptiske og lindrende urter. Inne- 
holder ingen parabener eller mineraloljer.

Bruksområder: Kan med fordel brukes på hudproblemer som 
kløende, tørr og irritert hud, byller, blåmerker, munnskold, sprukne 
lepper, insektsbitt, solbrenthet, frostskader, hemorioder m.m. 
Også fin som sårsalve på f.eks. brannsår, gnagsår, skrubbsår og 
forkjølelsessår. Vikingsalve er en allsidig salve som kan brukes 
ved behov både på mennesker og dyr. Kan brukes av alle, over 
hele kroppen (unntatt i øynene). 

Ingredienser: søt mandelolje, hvit bivoks, menthol krystall, cetylalkohol, 
svaleurt, tysk kamille, romersk kamille, rundbelg, tunbalderbrå, islands-
lav, lavendel, skogstorkenebb, einerbær, mjødurt, rødkløver, kryptimian, 
hvitpil, døvnesle, ryllik, karve, marikåpe, gåsemure, vassarve, løvetann, 
gjetertaske, sitrongress, tetre, copaiba.

Problemhud Problemhud

Vikingsalve   Viking Balm
Kraftaverk fyrir hesta og menn
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Kvisedråper  Acne Drops
  Bóludropar

En svært effektiv og lettvint behandlingsmåte for å bekjempe  
kviser. Med den praktiske rolleren påføres Kvisedråper på de 
betente områdene 3–4 ganger daglig. For best resultat etterfølg 
med Mirakelkrem. Kan brukes på all uren hud.

Ingredienser: cetylalkohol, tysk kamille, svaleurt, hvitpil, valurt, kornblom,  
romersk kamille, såpeurt, ylang-ylang, fennikel, kryddernellik, ekte sypress,  
muskat. 

10 ml roll-on

Vortedråper   Wart Drops
  Vörtudropar

Et effektivt middel for å bekjempe vorter og andre hudinfeksjoner, 
som forkjølelsessår og kviser. Purity Herbs Vortedråper inneholder 
naturlige desinfiserende ingredienser, samt svaleurt, som er kjent 
som en effektiv bekjemper av vortevirus. Påfør med den medføl-
gende penselen 2–3 ganger daglig, til vorten er forsvunnet. 

Ingredienser: cetylalkohol, svaleurt, hvitpil, ringblomst, løvetann, solblom, 
kryddernellik, muskat, tysk kamille, einerbær, tetre.

12 ml glassflaske med pense

Haikrem  Shark Cream 
 Hákarlakrem

Denne unike og originale kremen inneholder haileverolje, ring-
blomst og Copaiba balsam som gir den svært spesielle egen-
skaper. Haikrem har vist meget gode resultater ved behandling 
av hudproblemer som f.eks. ekstrem tørr hud, psoriasis og eksem. 
Kan også hjelpe mennesker med leddbetennelser, revmatisme og 
gikt. Smør rett på leddene og de aktuelle hudområdene. Velegnet 
for alle hudtyper. Dermatologisk testet.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, hvit bivoks, jojoba-
olje, glyserin, hvetekimolje, sheasmør, glukose, rosengeranium, xantan-
gummi, natriumsitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, 
citronellol, geraniol, linalool, citral, limonene, squalan, haileverolje, ring-
blomst, romersk kamille, svaleurt, mjødurt, marikåpe, rundbelg, gulmau-
re, tunbalderbrå, hvitpil, valurt, copaiba harpiks, myrra, lavendel, sitron, 
peppermynte, fennikel, eukalyptus, sitrongress, ekte kamille, bittermandel-
ekstrakt. 

Hurtig lindring  Quick Relief 
 Eins og Skot

En spesialkrem med positiv effekt på hodepine og migrene.  
Kremen har en fornyende, velgjørende, smertestillende og  
avkjølende effekt, og virker raskt. Kan også være til hjelp ved 
forkjølelse ved å smøres på brystet. Hurtig Lindring kan brukes 
på alle hudtyper, så ofte det er behov. Massér med fingertuppene 
på skuldrene, nakken eller tinningene. Vil i tillegg kunne hjelpe 
mot tretthet.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, hvit bivoks, jojoba-
olje, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, squalan, ringblomst, 
kryptimian, mjødurt, einerbær, karve, ryllik, kjerringrokk, lavendel, hvitpil, 
valurt, peppermynte, kamfertre, krypberglyng, furu, eukalyptus, muskat, 
anis, kayenne.

50 ml pumpeboks 30 ml pumpeboks

Problemhud Problemhud
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Nærende ringblomstolje  Calendula Oil 
 Nærandi Morgunfrúarolía

En meget mild og nærende massasje- og kroppsolje som lindrer,  
fukter og mykgjør huden. En av Purity Herbs mest populære 
kroppsoljer. Egner seg meget godt til utslett, psoriasis og andre 
hudproblemer både på kroppen og i hodebunnen. Forebygger 
strekkmerker under svangerskapet. Masseres mykt på kroppen til 
den er fullt absorbert. Velegnet for alle aldre og hudtyper, også 
sensitiv hud.

Ingredienser: søt mandelolje, ringblomstolje, squalan, jojobaolje, smør-
valnøtt, skogstorkenebb, islandslav, ryllik, marikåpe, romersk kamille, 
mjødurt, gjetertaske, lavendel, vassarve, stemorsblomst, mandarin, sitron, 
jasmin, ylang-ylang, myrra, ekte kamille.

Aromatisk avslappende olje  Aromatic Relaxing Oil 
 Slökunarolía

Bruk Aromatisk avslappende olje som massasjeolje, badeolje  
eller i en aromaterapi duftlampe. De naturlige duftene har en  
beroligende effekt på kropp og sinn, og er fin for å bedre 
søvnkvaliteten og minske stress og uro. Oljen lindrer og fukter  
huden. Massér lett med fingertuppene på skuldrene, nakken eller  
tinningene.

Ingredienser: søt mandelolje, squalan, jojobaolje, ringblomst, karve,  
islandslav, lavendel, romersk kamille, kornblom, tysk kamille, kornvalmue, 
mjødurt, kryptimian, rødkløver, valurt, rundbelg, bitterappelsin, rosentre, 
sitrongress, furu, mandarin, bergamott, ylang-ylang, rosmarin, sitron.

Body Lotion      Body Lotion
Næringarrík húðmjólk

En „alt-i-ett“ body lotion med mange ulike egenskaper! Dette er 
en lotion som tilfører huden rikelig med fukt og næring, har en av-
giftende effekt, stimulerer blodsirkulasjonen og styrker blodårene 
og kapillarene. Virker stabiliserende og balanserende på hudens 
elastisitet og struktur. Purity Herbs Body Lotion kan også bidra til å 
redusere cellulitter og minske skrammer og blåmerker. Ideel etter 
bad eller dusj. Med regelmessig bruk vil huden din føles silkemyk 
og fornyet. Har en frisk, naturlig duft.

Ingredienser: vann, cetylalkohol, sheasmør, søt mandelolje, olivenolje,  
cetearylglukosid, glyserin, xantangummi, natriumsitrat, sitronsyre, 
squalan, jojobaolje, ringblomst, hestekastanje, trollhassel, gjetertaske, 
rosmarin, fingertare, ryllik, kvann, stornesle, løvetann, svaleurt, vassarve, 
smørvalnøtt, stemorsblomst, lavendel, rosentre, ylang-ylang, bergamott, 
romersk kamille, myrra, sitrongress, ekte kamille, hagetimian, kayenne. 

Hekla vulkansk Hekla Volcanic Body Scrub 
kroppsskrubb Eldfjalla Orka
 
En kraftfull og energigivende kroppsskrubb med lava fra  
vulkanen Hekla, som fjerner døde hudceller og forurensinger. 
Kroppsskrubben virker dyprensende, eksfolierende og opp- 
strammende. Huden vil føles silkemyk. Innholdet av aroma-
tiske, essensielle oljer har en forfriskende og oppløftende effekt.  
Massér på fuktig hud med sirkulære bevegelser. Skylles av med 
varmt vann. Passer for alle hudtyper og kan brukes på hele  
kroppen.

Ingredienser: vann, glyserin, pimpstein/lava fra Hekla, xantangummi, 
glukose, natriumsitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, 
squalan, jojobaolje, lavendel, appelsin, sitron, grapefrukt, bergamott, 
ylang-ylang, ekte kamille.

180 g plastkrukke

200 ml plastflaske

125 ml plastflaske

125 ml plastflaske
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Avkjølende muskelmelk Cooling Muscle Splash 
 Stæltir vöðvar

En perfekt bodylotion for idrettsutøvere. Brukes på trette og 
støle muskler for en rask, velgjørende og avkjølende effekt. Har 
samme behagelige effekt som Muskelkrem når massasjen ikke 
er nødvendig. Stryk ganske enkelt ut over det aktuelle området.  
Avkjølende muskelmelk er behagelig å bruke etter hardt, fysisk 
arbeid eller trening. 

Ingredienser: vann, cetylalkohol, sheasmør, søt mandelolje, olivenolje, 
cetearylglukosid, glyserin, xantangummi, natriumsitrat, sitronsyre, ring-
blomst, squalan, einerbær, hvitpil, kryptimian, ryllik, marikåpe, kvann, 
vassarve, gjetertaske, lavendel, peppermynte, islandslav, gulmaure,  
karve, krypberglyng, kamfertre, eukalyptus, furu, tetre, lime.

Lindrende leddolje  Joint Relief Oil 
Liðverkjaolía

En massasjeolje som virkelig varmer og myker opp leddene. 
Den virker lindrende, øker blodsirkulasjonen og tilfører næring i  
dybden. Ypperlig for de med stive, såre og hovne muskler og 
ledd. Masseres mykt på de aktuelle områdene på kroppen eller 
direkte på leddene til den er fullt absorbert. Anbefales brukt i 
kombinasjon med Purity Herbs Haikrem. 

Ingredienser: søt mandelolje, squalan, kvann, storborre, yamsrot, hvitpil, 
mjødurt, islandslav, lakrisrot, djevelklo, einerbær, valurt, løvetann, kryp-
timian, prikkperikum, kamfertre, sitron, hagetimian, rosmarin, muskat, 
svart pepper, rosengeranium, eukalyptus, lime, kayenne.

Lindrende muskelolje  Heat Massage Oil 
 Vöðvaolía

En utmerket massasjeolje for støle og verkende muskler. Lindrende 
muskelolje øker blodsirkulasjonen og virker varmende, smerte-
lindrende og oppmykende. Ypperlig for de med støle, såre og 
hovne muskler, også ved muskulær revmatisme. Ideel å bruke før 
eller etter en treningsøkt. Masseres på kroppen eller det aktuelle 
området til den er fullt absorbert.

Ingredienser: søt mandelolje, squalan, gulmaure, lavendel, valurt, hvitpil, 
einerbær, ryllik, kvann, karve, islandslav, mjødurt, gjetertaske, vassarve, 
peppermynte, krypberglyng, kamfertre, eukalyptus, furu, sitron, sitron-
gress, muskat, tetre, rosmarin, kayenne.

125 ml plastflaske

Muskelkrem  Muscle Cream 
Vöðvakrem

En krem spesielt utviklet for å øke blodsirkulasjonen og dempe  
hevelser. Gir en varmende og smertestillende effekt, og er ideel 
før og etter belastende, fysisk arbeid eller trening. Brukes ved  
behov på de berørte områdene. Ta rikelig på og massér 
til kremen er fullt absorbert. Unngå kontakt med øynene.  
Mikrobiologisk testet for høyeste kvalitet.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit bi-
voks, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, squalan, 
kryptimian, lavendel, ryllik, gulmaure, islandslav, karve, einerbær, 
mjødurt, valurt, hvitpil, tysk kamille, kamfertre, eukalyptus, krypberglyng, 
peppermynte, sitrongress, furu, rosmarin, muskat, salvie, kayenne, svart 
pepper. 

50 ml pumpeboks

125 ml plastflaske125 ml plastflaske
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Kuldekrem  Highlander Cream 
 Útivistarkrem

Meget beskyttende krem som virker forebyggende samtidig som 
den nærer og behandler huden. Kuldekrem beskytter hud som er 
utsatt for svært lave temperaturer, ved for eksempel fjellturer i stor 
høyde, utendørs arbeide, regn og kraftig vind. I tillegg vil Kulde-
krem lindre, fukte og berolige solbrent, tørr, sprukken og kløende 
hud og lepper. Velegnet for alle hudtyper mot forfrysninger, frost-
skader samt brannsår.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit  
bivoks, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natriumsitrat,  
laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, squalan, islands-
lav, rundbelg, romersk kamille, storstorkenebb, døvnesle, marikåpe, 
tunbalderbrå, tysk kamille, gåsemure, mjødurt, vassarve, løvetann, rød-
kløver, hvitpil, gjetertaske, svaleurt, lavendel, ekte kamille, myrra, bitter-
mandelekstrakt, ekte sypress.

30 ml pumpeboks

Håndkrem  Hand Care 
 Handáburður

En meget pleiende og fuktgivende håndkrem som lindrer, myk-
gjør, beskytter og tilfører huden næring. Den spesielle blandingen 
av urter og essensielle oljer i Purity Herbs Håndkrem hjelper selv 
ekstrem tørr hud. Påføres nyvaskede hender og armer etter behov. 
Passer godt for „kontorhender“, da den trekker raskt inn i huden. 
Dermatologisk testet.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, jojobaolje, hvit bivoks, cetearylgluko-
sid, glyserin, hvetekimolje, sheasmør, glukose, xantangummi, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, squalan,  
romersk kamille, karve, lavendel, tysk kamille, tunbalderbrå, døvnesle, 
gåsemure, rundbelg, sitron.

50 ml pumpeboks

Negleolje   Nail Oil 
 Naglaolía

Nærende negleolje som styrker og beskytter neglene og 
mykgjør neglebåndene. Masseres på neglene og neglebånd-
ene både på hender og føtter etter behov. For å oppnå best  
resultat, avslutt med Purity Herbs Håndkrem og/eller Fotkrem.  

Ingredienser: søt mandelolje, squalan, jojobaolje, ringblomst, tunbalder-
brå, kjerringrokk, islandslav, stornesle, ryllik, smørvalnøtt, stemorsblomst, 
kryptimian, skogstorkenebb, furu, ylang-ylang, tetre, rosmarin, myrra,  
timian, fennikel, ekte kamille, bittermandelekstrakt.

12 ml glassflaske med pensel
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Fotkrem  Foot Care 
 Fótakrem

Purity Herbs fotkrem stimulerer blodsirkulasjonen og lindrer  
verkende føtter samtidig som den reparerer, mykgjør og gir 
næring. Urtene og de essensielle oljene hindrer bakterier, sopp 
og vond lukt. Regelmessig bruk gir myke, sunne føtter. Ideel for 
eldre mennesker med dårlig blodtilførsel til føttene, og alle med 
kalde føtter. For best resultat anbefales å bruke sammen med  
Purity Herbs Fotbadsalt. Dermatologisk testet.

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, jojobaolje, hvit bi-
voks, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, ringblomstolje, glukose, squalan, 
peppermynte, rosengeranium, kamfertre, xantangummi, natriumsitrat, la-
vendel, sitron, sitrongress, tetre, romersk kamille, krypberglyng, furu, ros-
marin, salvie, glukoseoksidase, einerbær, lakrisrot, hvitpil, stemorsblomst, 
ryllik, kayenne, karve, skogstorkenebb, strandbalderbrå, rødkløver, 
mjødurt, kryptimian, sitronsyre, tunbalderbrå, laktoperoksydase, citral, 
citronellol, eugenol, farnesol, geraniol, limonene, linalool. 50 ml pumpeboks

Fotmelk  Foot Splash 
 Frískir fætur

En herlig lotion som gir nytt liv til føttene dine! Med en svalende, 
forfriskende virkning. Purity Herbs Fotmelk lindrer trette og slitne 
føtter og legger. Inneholder blant annet tetreolje som har en anti-
bakteriell effekt og hindrer lukt. Masseres godt inn ved behov og 
absorberes raskt. Spesielt egnet til de som står og går mye.

Ingredienser: vann, cetylalkohol, sheasmør, søt mandelolje, olivenolje, 
cetarylglukosid, glyserin, xantangummi, natriumsitrat, sitronsyre, jojoba-
olje, ringblomst, squalan, lavendel, einerbær, kryptimian, tunbalderbrå, 
rundbelg, ryllik, karve, tysk kamille, mjødurt, rødkløver, hvitpil, skog- 
storkenebb, peppermynte, salvie, lime, tetre, furu, rosentre, marsfiol.

125 ml plastflaske

Badesalt

Fotbadsalt    Foot Salt 
 Fótabaðsalt

Dette fotbadsaltet er vidunderlig for trette føtter! Purity Herbs  
Fotbadsalt tilført et fotbad vil mykgjøre føttene, stimulere blod-
sirkulasjonen og minske uønsket lukt. Fotbadsaltet vil i tillegg 
lindre føtter med tørr, sprukken hud. Inneholder beskyttende og 
antiseptisk tetreolje. For best resultat anbefales å avslutte med  
Purity Herbs Fotkrem.

Ingredienser: havsalt, cetylalkohol, lavendel, einerbær, kryptimian, 
rundbelg, ryllik, tysk kamille, tunbalderbrå, mjødurt, rødkløver, hvitpil,  
skogstorkenebb, karve, rosmarin, hagetimian, salvie, ekte sypress,  
peppermynte, furu, muskat, sommersar, tetre, sitron, sitrongress, tartrazin.

Badesalt avslappende    Relaxing Salt 
 Slökunarbaðsalt

Et aromatisk badesalt med en herlig, avstressende effekt. De  
berolgende, essensielle oljene vil minske og lette både fysiske  
og psykiske spenninger. Badesalt avslappende virker også  
lindrende, nærende og mykgjørende på huden. For å oppnå best 
resultat smøres huden inn med Nærende ringblomstolje etterpå.

Ingredienser: havsalt, cetylalkohol, rundbelg, romersk kamille, korn-
blom, islandslav, lavendel, valurt, rødkløver, mjødurt, kornvalmue, karve,  
bitterappelsin, rosentre, sitrongress, furu, mandarin, ylang-ylang, rosma-
rin, sitron, CI-19140, CI-42051.

180 g plastkrukke

180 g plastkrukke



Badesalt muskelavslappende    Muscle Salt 
 Vöðvaslakandi baðsalt

Dette badesaltet er velegnet for alle som driver med sport og som 
påfører kroppen påkjenninger og fysisk stress. Urtene har en kraft-
full sammensetning for å øke blodsirkulasjonen og lindre smerter 
og verk. Den bidrar også til å redusere opphovenhet. Aromaen 
er ideel for å løse opp og forynge det øvre åndedrettsapparatet.

Ingredienser: havsalt, cetylalkohol, einerbær, hvitpil, kryptimian, ryllik, 
marikåpe, kvann, vassarve, gjetertaske, lavendel, peppermynte, islands-
lav, gulmaure, karve, krypberglyng, hagetimian, rosmarin, kamfertre,  
sitron, ekte sypress, tetre, furu.

180 g plastkrukke

Badesalt lindrende & nærende    Healing Salt 
 Húðbætandi baðsalt

Badesalt som lindrer, nærer og beroliger huden. Spesielt egnet 
for tørr, dehydrert hud, samt hudlidelser som eksem og psoriasis. 
Urtene har en legende og mykgjørende effekt som gjør den ypper-
lig for bl.a. gravide kvinner. Best resultat oppnås ved å bade i 
minimum 20 minutter, og deretter smøre inn huden med Nærende 
ringblomstolje.

Ingredienser: havsalt, cetylalkohol, rosmarin, romersk kamille, stor- 
nesle, rundbelg, ringblomst, kornblom, kryptimian, tysk kamille, svaleurt, 
smørvalnøtt, einerbær, stemorsblomst, lavendel, bergamott, ylang-ylang,  
rosentre, ekte kamille, myrra, sitrongress, hagetimian.

180 g plastkrukke

24 25

Ansiktspleie Ansiktspleie

Kjærlighetsolje  Oil for Lovers 
 Unaðsolía

Kjærlighetsolje er en sensuell massasjeolje, beriket med eksotis-
ke, aromatiske og afrodisierende oljer, som påvirker både kropp 
og sinn. Kan også brukes som badeolje eller i en aromaterapi 
duftlampe. Oljen gir næring til huden og stimulerer blodsirkula-
sjonen. Brukes overalt på kroppen, selv de mest intime områdene. 
Kjærlighetsolje kan være til god hjelp for personer som plages av 
tørre slimhinner. Skjem bort din kjære med en sensuell massasje 
og la fantasien ta seg av resten...      

Ingredienser: søt mandelolje, squalan, ringblomstolje, jojobaolje, lavendel,  
damiana, kystbjørnekjeks, tungras, smørvalnøtt, malurt, kvann, sommer-
sar, basilikum, peppermynte, dvergpalme, ylang-ylang, sitron, myrra,  
appelsin, furu, muskat, fennikel, bergamott, rosmarin, ekte kamille.

Kjærlighetsolje Eksotisk Fire of Love 
 Ástareldur

En herlig, krydret blanding av Østens essensielle oljer, velkjente 
for å ha afrodisierende virkning! Kjærlighetsolje Eksotisk har 
en fristende duft av mystiske krydder og sitrus. Bruk oljen som  
sensuell massasjeolje, badeolje eller i en aromaterapi duftlampe.  
Påvirker både kropp og sinn. Den sensuelle oljen kan brukes  
overalt på kroppen, selv de mest intime områdene, og er fin for 
personer som plages av tørre slimhinner. Skjem bort din kjære 
med en sensuell massasje og la fantasien ta seg av resten... 

Ingredienser: søt mandelolje, squalan, ringblomstolje, jojobaolje, laven-
del, damiana, kystbjørne-kjeks, tungras, smørvalnøtt, malurt, kvann, som-
mersar, basilikum, peppermynte, dvergpalme, sitron, grapefrukt, berga-
mott, appelsin, ylang-ylang, patchouli, rosmarin, frankincense, muskat, 
salvie, rosentre, svart pepper.

SpesialprodukterBadesalt

125 ml plastflaske

125 ml plastflaske
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Kjærlighetens Under Secret of Love 
  Ástarleynd

Åpne opp for en helt ny dimensjon i kjærlighetslivet med vår 100 %  
naturlige, stimulerende gelé. Geleen gir en pirrende følelse og  
stimulerer blodtilførselen til de erogene sonene. For økt nytelse. 
Kan være til god hjelp for personer som plages av tørre slim-
hinner. Inneholder naturlige soppdrepende ingredienser.

Ingredienser: vann, glyserin, xantangummi, glukose, natriumsitrat,  
laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomstolje, squalan, 
jojobaolje, lavendel, damiana, kystbjørnekjeks, tungras, smørvalnøtt, 
malurt, kvann, sommersar, basilikum, peppermynte, dvergpalme,  
appelsin, lime, sitron, rosmarin, ylang-ylang, fenikkel, krypberglyng, svart 
pepper, sitrongress, bergamott, rosentre, myrra, tetre, kryddernellik, anis, 
ekte kamille.

Baby hår & kropp  Baby Wash 
 Barnasápa

En ekstra mild og balansert såpe for de aller yngste. Babyens hud 
blir myk og ren, samtidig som irritasjoner, rødhet og kløe lindres. 
Urtene er spesielt sammensatt for sart og ømfintlig hud. Kamille 
har legende og beroligende effekt, mens lavendel er antibakte-
riell, betennelseshemmende, mykgjørende og balanserende.  
Duften er mild og behagelig. Såpen brukes ved behov til vask av 
både hår og kropp.

Ingredienser: vann, caprylyl capryl glukosid, glyserin, xantangummi, 
cetylalkohol, benzoharpiks, squalan, ringblomst, romersk kamille, tysk 
kamille, ryllik, kornblom, rødkløver, stemorsblomst, lavendel, rosentre,  
bittermandelekstrakt, ekte kamille.

Baby massasjeolje  Baby Oil 
 Barnaolía

En herlig mild og balanserende kroppsolje for de minste. Mykgjør 
huden, samtidig som irritasjoner, rødhet og kløe lindres. Passer 
perfekt etter bad og som massasjeolje til baby. Mild, naturlig duft.

Ingredienser: søt mandelolje, ringblomst, squalan, stornesle, stemors-
blomst, marikåpe, romersk kamille, rundbelg, gjetertaske, lavendel,  
vassarve, rosentre, ekte kamille, bittermandelekstrakt.

BabySpesialprodukter

125 ml plastflaske

125 ml plastflaske

30 ml glassflaske med spray



Baby krem   Baby Cream  
Barnakrem

Denne milde, lette og legende kremen er spesielt utviklet for sart 
og ømfintlig hud. Ideell for å unngå bleieutslett og rød, sår hud. 
Tas på etter hvert bleieskift og ved behov. Også velegnet som 
kuldekrem. Regelmessig bruk vil bidra til å holde din babys hud 
sunn og frisk. 

Ingredienser: vann, søt mandelolje, cetearylglukosid, hvit bivoks, jojoba-
olje, glyserin, sheasmør, hvetekimolje, xantangummi, glukose, natrium-
sitrat, laktoperoksydase, glukoseoksidase, sitronsyre, ringblomst, squalan, 
romersk kamille, ryllik, kvann, skogstorkenebb, mjødurt, gåsemure, tysk 
kamille, lavendel, rosentre, sitrongress, bittermandelekstrakt.

Baby

50 ml pumpeboks

Anis
Appelsin
Avocado
Basilikum
Bergamott
Bittermandel
Blokkebær
Blåbær
Copaiba
Damiana
Djevelklo
Dvergpalme
Døvnesle
Einer
Ekte sypress
Eukalyptus
Fennikel
Fingertare
Frankincense
Furu
Gjetertaske
Gojibær
Grapefrukt
Gulmaure
Gåsemure
Hestekastanje
Hvetekim
Hvit bivoks
Hvitpil
Islandslav
Jasmin
Jojoba
Kamani
Kamfertre
Karve
Kayenne
Kjerringrokk
Kornblom
Kornvalmue
Kryddernellik
Krypberglyng
Kryptimian
Kvann
Kystbjørnekjeks
Lakrisrot
Lavendel
Lime

Pimpinella anisum
Citrus sinensis
Persea gratissima
Ocimum basilicum
Citrus aurantium bergamia
Prunus amygdalus amara
Vaccinium uliginosum
Vaccinium myrtillus
Copaifera officinalis
Turnera diffusa
Harpagophytum procumbens
Serenoa serrulata 
Lamium album
Juniperus communis
Cupressus sempervirens
Eucalyptus globolus
Foeniculum vulgaris
Laminaria digitata
Boswellia carteri
Pinus sylvestris
Capsella bursa-pastoris
Lycium barbarum
Citrus paradisi
Galium verum
Potentilla anserina
Aesculus hippocastanum
Triticum vulgare
Cera alba
Salix alba
Cetraria islandica
Jasminum officinale
Simmondsia chinensis
Calophyllum inophyllum
Cinnamomum camphora
Carum carvi
Capsicum frutescens
Equisetum arvense
Centaurea cyanus
Papaver rhoedas
Eugenia caryophyllata
Gaultheria procumbens
Thymus praecox
Angelica archangelica
Heracleum sphondylium
Glycyrrhiza glabra
Lavendula angustifolia
Citrus aurantifolia

Løvetann
Malurt
Mandarin
Marikåpe
Mjødurt            
Muskat
Myrra
Oliven
Patchouli
Peppermynte
Prikkperikum
Ringblomst
Rosengeranium
Romersk kamille
Rosentre
Rosmarin
Rundbelg
Ryllik
Rødkløver
Salvie
Sheasmør
Sitron
Sitrongress
Skogstorkenebb
Solblom
Sommersar
Stemorsblomst
Storborre
Stornesle (brennesle)
Strandbalderbrå
Svaleurt
Svart pepper
Søt mandel
Såpeurt
Tetre
Timian
Tindved
Tranebær
Trollhassel
Tunbalderbrå
Tungras
Tysk kamille
Valurt
Yamsrot
Vassarve
Ylang-ylang
Øyentrøst

Taraxacum officinale
Artimisia absynthum
Citrus reticulata
Alchemilla vulgaris
Spiraea ulmaria
Myristica fragrans
Commiphora myrrha
Olea europaea
Pogostemon cablin
Mentha piperita
Hypericum perforatum
Calendula officinalis
Pelargonium graveolens
Anthemis nobilis
Aniba rosaeodora
Rosmarinus officinalis
Anthyllis vulneraria
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Salvia officinalis
Butyrospermum parkii
Citrus medica limonum
Cymbopogon schoenanthus
Geranium sylvaticum
Arnica montana
Satureja hortensis
Viola tricolor
Arctium lappa
Urtica dioica
Matricaria maritima
Chelidonium majus
Piper Nigrum
Prunus amygdalus dulcis
Saponaria officinalis
Melaleuca alternifolia
Thymus vulgaris
Hippopahe rhamnoides
Vaccinium macrocarpon
Hamamelis virginiana
Chamomilla suaveolens
Polygonum aviculare
Chamomilla recutita
Symphytum officinalis
Dioscorea villosa
Stellaria media
Cananga odorata
Euphrasia officinalis

Vitenskapelige navn
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Rensemelk ● ● ● ● ● ●

Ansiktsmaske rosmarin ● ● ● ● ● ● ●

Eksfolierende ansiktsgelé ● ● ● ● ● ●

Ansiktsvann ● ● ● ● ●

Ansiktsserum ●

Øyegelé ● ● ● ● ●

Øyekrem ● ● ● ● ●

Rosekrem ● ● ● ● ● ●

Antioksidant krem ● ● ● ●

24-timers krem ● ● ● ● ●

Havets Under ● ●

Leppepomade ● ● ● ● ● ●

Barbersåpe ● ● ● ● ●

Ansiktslotion Herre ● ● ● ● ●

Etterbarberingskrem ● ● ● ● ●

Vikingsalve ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kamillekrem ● ● ● ● ● ● ● ●

Mirakelkrem ● ● ● ● ● ● ● ●

Kvisedråper ● ● ● ● ● ● ●

Haikrem ● ● ● ● ● ● ●

Vortedråper ● ●

Hurtig Lindring ●
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Hekla vulkansk kroppsskrubb ● ● ● ● ● ●

Body Lotion ● ● ● ● ● ● ●

Nærende ringblomstolje ● ● ● ● ● ● ● ●

Aromatisk avslappende olje ● ● ● ● ●

Lindrende leddolje ● ● ● ● ● ● ●

Lindrende muskelolje ● ● ● ● ● ● ●

Avkjølende muskelmelk ●

Muskelkrem ● ●

Kuldekrem ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Håndkrem ● ● ● ● ● ●

Negleolje ●  

Fotmelk ● ● ● ● ● ● ●

Fotkrem ● ● ● ● ● ● ●

Fotbadsalt ● ● ● ● ● ● ● ●

Badesalt avslappende ● ● ● ● ●

Badesalt muskelavslappende ● ● ● ● ● ● ●

Badesalt lindrende & nærende ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kjærlighetsolje ● ● ● ● ● ●

Kjærlighetsolje Eksotisk ● ● ● ● ● ●

Kjærlighetens Under ● ●

Baby hår & kropp ● ● ● ● ● ●

Baby massasjeolje ● ● ● ● ●

Baby krem ● ● ● ● ●
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