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NÄR DET FINNS EN DJUNGEL AV MILJÖFARLIGA OCH 
SKADLIGA HUDVÅRDSPRODUKTER måste vi själva ta ansvar 
för hälsan och välja naturliga råvaror.  Man häpnar över hur 
mycket kemikalier som finns i våra vanligaste krämer och oljor!                                        	

Huden är vårt största organ. Den andas och tar in allt som smörjs in i 
den inom 30 sekunder direkt in i blodet -  en skrämmande tanke.. 

HÄR ÄR  NÅGRA ÄMNEN SOM DU KAN LETA  EFTER MED FÖRSTORINGSGLAS I  
VANLIGA PRODUKTER (röd text) OCH JÄMFÖRA MED  VÅRT EKOLOGISKA 
ALTERNATIV –  SCANDINAVIAN HERBS PRODUKTER (grön text)                                                       	

- MINERALOLJA, PARAFFINOLJA OCH VASELIN (framställs ur råolja) blockerar mellan 
40-60% av hudens porer, försämrar hudens naturliga återfettning och lagras i kroppen. Dessa 
ämnen kan kännas bra och sköna på kroppen! Men på sikt kan  huden inte bli av med dem - och det 
kan naturligtvis utlösa sjukdomar.                                                                                                                
Scandinavian Herbs alternativ: Mandel -Jojoba- Majs- Oliv- Gurkört- Solros- Vetegroddsolja	

- PARABENER  är ett samlingsnamn för kemiska konserveringsmedel och bekämpningsmedel. 
Andra namn som används för att dölja dessa är PEG och E-nummer (allra farligast är nr över 600) 
När man tillsätter dessa så håller produkterna i många år. Då kan affärerna ha dem på hyllan hur 
länge som helst. LÖNSAMT OCH LÖMSKT!                                                                                                 
Scandinavian Herbs konserveringsmedel är t.ex. hållbara Oljor, ekologisk Citronsyra, Glukos,  
E-vitamin och Mjölkenzymer 	

- DOFTERNA kommer från syntetisk parfym som kan vara allergiframkallande.                   
Scandinavian Herbs dofter och verksamma egenskaper kommer från örter och eteriska 
oljor. Vissa av dem kan man vara överkänslig mot. Om man är osäker ska man smörja in insidan på 
armen och vänta i upp till 24 timmar. Har man inte fått ngn allergisk reaktion på det stället, så tål 
man produkten.	

- DE VERKSAMMA ÄMNENA  är kemiskt framställda.                                                                  
Scandinavian Herbs alternativ är naturens egna - t.ex. Eteriska oljor, Bitterämnen, Garvämnen, 
Slemämnen, Alkaloider, Glykosider, Mineralämnen, Vitaminer och Proteiner från växter.	

- SYNTETISKA lödderämnen, karcinogener och akrylamid  som används som stabilisator och 
som förtjockningsmedel  - kallas också för polymerer.                                                                           
Scandinavian Herbs använder Naturligt Glycerin som framställs bl.a. av kokosnötsolja, Bivax 
och Sheasmör.                                                                                                                                  
Konsistensgivare och förtjockningsmedel görs t.ex.  av en organisk blandning framställd av majs 
och kokosnötsolja samt Xantangummi                                                                                                                                                                                                                                                                           	

- VANLIGA DEODORANTER innehåller aluminiumklorid som täpper till porerna så att kroppen 
inte kan eliminera slaggprodukter.  De lagras inne i kroppen. Media har varnat för bröstcancer pga 
detta ämne. Men att man gör reklam för att man tagit bort alkoholen eller lagt till olivolja  är väl 
knappast någon tröst när aluminiumkloriden är kvar!                                                                                          
Icelandic Herbs deodorantalternativ är inte lika effektiv från början, men när kroppen rensat 
”lagret” så fungerar de på vanligt sätt.                                                                                                                	
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