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           DÄRFÖR ÄR DEN SÅ BRA FÖR SMÅBARN! 

TRE UTVALDA OLJOR: 
Carthamus tinctorius - tistelolja 
Tisteloljan är en vitaminrik, torr, tunnflytande olja som utvinns ur kallpressade frön.  
Den används i massageoljor och skönhetsprodukter, där den blandas med fetare 
oljor för bättre effekt. Bra för cirkulationen, ansträngd och skadad hud, fet hy, aknehy 
och hy med stora porer. Den kan läka kliande torr hud vid daglig användning i ett par 
månader, tas snabbt upp av huden, innehåller fleromättade fettsyror                    
(80% Linolsyra), Omega 3 och E-vitamin. 
Brassica napus - rapsolja 
Raosoljan är en hållbar, halvfet till halvtorr basolja som brukar kallas för ”Nordens 
Olivolja”. Den utvinns ur fröna genom kallpressning, innehåller enkelomättade 
fettsyror: bl.a. den viktiga omega 3- fettsyran alfalinolensyra och lite cortison.       
Bra för torr, irriterad hud och klåda. 
Simmondsia chinensis - jojobaolja 
Jojobaoljan är mycket stabil mot oxidering och passar alla hudtyper, Innehåller 
enkelomättat fett och har en naturlig solskyddsfaktor 4. Är speciellt lämplig i sol- och 
hårvårdsprodukter. Den skyddar och hjälper huden att ta emot och bevara naturlig 
fukt, tas lätt upp och tränger djupt in i huden, samt gör den mjuk och len. E-VITAMIN 
är det enda konserveringsmedlet                      
 
ENDA ÖRTEXTRAKTET ÄR LAVENDEL Lavandula angustifolia   

                                     
Den populära essensiella harmoniserande blomoljan har det  största användnings-
området av alla eteriska oljor eftersom den tåls de flesta. Den utvinns genom 
ångdestillering av blommande ört eller hel ört och kan faktiskt appliceras direkt på 
huden. Oljan är mild, väldoftande, renande, läkande, antibakteriell, smärtstillande 
och både mentalt och emotionellt  lugnande och stärkande. Den har  välgörande 
effekt på  bl.a. muskler, cirkulation, huden, andningsvägar,  matsmältning och 
underlivsbesvär. Lavendeldoften är ett gammalt lössbekämpningsmedel. Smörj       
in Barnmassageolja runt hårfästet på barn när det finns risk för HÅRLÖSS! 
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