
Bästsäljarna - paketpriser
LEDVÄRKSPAKETET: 660 kr + fri frakt
Djävulsklo-olja 2 dl: Kundpris 490 kr, VIPpris 392 kr.                                                                                                                     
Hajkräm 50 ml: Kundpris 392 kr, VIPpris 314 kr.                                
Innehållsförteckningar och kundreaktioner mm finns vid paketbeställningen.  
ÖVRIG VÄRK-PAKETET: 750 kr + fri frakt
M-mjölk 2 dl: Kundpris 349 kr, VIP-pris 279 kr                                      
Hot Shot 50 ml: Kundpris 356 kr, VIP-pris 285 kr                                         
Fotmjölk 2 dl: Kundpris 300 kr, VIP-pris 240 kr                
Innehållsförteckningar och kundreaktioner mm finns vid paketbeställningen.  
HUD/SOL/INSEKTSSKYDD!                                                                      
SOLSEMESTERPAKET: 675 kr + fri frakt                                                                           
Vårolja 1 dl glasflaska: Kundpris 299 kr, VIP-pris 239 kr                                                                                              
Mirakelkräm 50 ml: Kundpris 391 kr, VIP-pris 313 kr                                                                          
Morotsolja 30 ml glasflaska: Kundpris 211 kr, VIP-pris 169 kr 
Innehållsförteckningar och kundreaktioner mm finns vid paketbeställningen. 
BARNPAKET: 575 kr + fri frakt                                                                                            
Barnschampo 2 dl: Kundpris 215 kr VIP-pris 172 kr                                                                       
Barnmassageolja 1 dl: Kundpris 279 kr VIP-pris 223 kr                                       
Bossakräm 50 ml: Kundpris 279 kr VIP-pris 223 kr.                                        
Innehållsförteckningar och kundreaktioner mm finns vid paketbeställningen.

Övrigt för värk, muskler & leder:                                                 
Massageolja 2 dl: En kraftfull massageolja för stela, ansträngda muskler och 
muskelinflammationer. Masseras in före Massagekrämen för bästa effekt.                                                             
Kundpris 374 kr VIP-pris 299 kr

Massagekräm 50 ml: Masseras in för djup, välgörande effekt på trötta och stela 
muskler. Ger ökad blodcirkulation och har god effekt vid ledbesvär och 
muskelinflammationer. Kundpris 284 kr VIP-pris 227 kr 
Badolja för stela kroppar 2 dl: Lämplig för de som lider av stelhet, smärta i muskler 
och leder. Innehåller Älgört, Timjan och Kummin som är inflammations-hämmande 
samt Maskrosblad, Vitpil, Geranium och Lavendel. Gör huden len. Kundpris 342 kr  
VIP-pris 274 kr 

Ansiktsvård: 
24 timmarskräm 50 ml: Vårdande, mjukgörande och skyddande dag och nattkräm, främst för 
ung hy. Innehåller bl.a. Malva, Viol, Timjan och Daggkåpa.                                                                                                 
Kundpris 356 kr VIP-pris 285 kr 

Havets Mirakelkräm 50 ml: Vårdande och stimulerande kräm för äldre känslig hy med behov 
av fukt och stabilitet. Har anti-wrinkle system, vilket gör huden fast och väl balanserad. 
Innehåller den dyrbara Gurkörtsoljan samt bl.a. Havsalg, och Kamomill.                                                                                        
Kundpris 400 kr VIP-pris 320 kr                                                                                                                   

Ögonkräm 50 ml: Motverkar effektivt svullnader och påsar under ögonen. Minskar bildandet 
av rynkor. Innehåller bl.a. Ögontröst, Kamomill och Viol.                                                  
Kundpris 356 kr VIP-pris 285 kr 



Efter rakning 50 ml: Mjukgör huden, dämpar sveda och irritation samt läker småsår. Passar 
alla hudtyper. Innehåller bl.a. Ringblomma, Blåklint, Malva, och Kamomill.                                                                                                     
Kundpris  356 kr VIP-pris 285 kr

Ansiktsvatten 2 dl: Effektiv djuprengöring för ansikte och hals. Detta är ett speciellt 
sammansatt ansiktsvatten, alkohol- baserat (10%) rikt på örter och eteriska oljor. Innehåller 
bl.a. Kamomill, Ringblomma, Timjan och Rölleka.                                                                    
Kundpris 271 kr VIP-pris 217 kr 

Rengöringsmjölk 2 dl: Rengöring för ansikte och hals, för alla hudtyper. Så mild att den kan 
användas vid borttagning av ögonmakeup. Används med fördel också  i stället för raklödder.  
Innehåller bl.a. Malva och blåklint.                                                                                    
Kundpris 296 kr VIP-pris 237 kr 

Acnedroppar 15 ml: Har starkt nedbrytande effekt på acneutslag. Appliceras med pensel. 
Innehåller bl a Ylang-ylang, Skelört, Vallört, Kamomill och En. Kombinera gärna med 
Mirakelkräm (se kroppsvård) för bästa effekt.                                                                
Kundpris 188 kr VIP-pris 150 kr 

Ansiktspeeling 50 ml:  Används normalt 1 gång i veckan som komplement till daglig rengöring, 
Peelingämnen är olivkärnsgranulat och jojobavax. Behandlingen avslutas med ansiktsvatten för 
att återställa hudens ph och sluta porerna.                                                                       
Kundpris 396 kr VIP-pris 317 kr 

Ansiktsmask kur 50 ml: Används efter peeling -  En balanserande mild och energigivande 
mask som är rik på vitaminer. Den tillför fuktighet och näring, verkar mjukgörande, 
återuppbyggande samt stimulerande för huden. Kan även smörjas in runt ögonen. Innehåller 
bl.a.  Tistelolja, Blåstång och Grönmynta                                                                          
Kundpris: 396 kr VIP-pris 317 kr 

Läppbalsam 4 ml: Skyddar mot väder och vind. Lugnar irriterade, såriga och torra läppar. 
Innehåller bl.a. ringblomma, jojobavaxkorn och bivax - ej vaselin.                           
Kundpris 58 kr VIP-pris 46 kr

Avslappnande produkter:                                   
Avslappnande Duscholja 2 dl: Fungerar i badet som aromaterapi, i duschen som en 
uppfriskande och milt rengörande duscholja. Används över hela kroppen, även i 
ansiktet och underlivet för återfettande verkan och en fin mjuk känsla.                                                                                                             
Kundpris 357 kr VIP-pris 286 kr

Avslappnande Badolja 2 dl: Fungerar i badet som avslappning till kropp, själ och 
muskler. Innehåller Kornvallmo, Kamomill och Lavendel som är avslappnande och 
effektivt mot sömnlöshet.                                                                                    
Kundpris 342 kr VIP-pris 274 kr 

Avslappningsolja 1 dl glasflaska: Välgörande både för kropp och själ. Mjukgör huden 
och hjälper sinnen och muskler att slappna av. Masseras in i panna, tinningar, nacke 
och på magen vid mensvärk, magknip och förstoppning. Kan med fördel också användas 
vid aromaterapi i bad/lampa.                                                                                 
Kundpris 285 kr Vip-pris 228 kr 



Hår & kroppsvård: 
Schampo med örter 2 dl: Passar alla hårtyper.  Ger hår och hårbotten naturlig balans och 
skyddar utan att skapa irritation. Koncentrerat och drygt.  14 örtextrakt och 8 eteriska oljor                                                           
Kundpris 215 kr VIP-pris 172 kr
Schampo med alger 2 dl: Främst för torrt hår som får naturlig balans och skydd utan att 
skapa irritation. Koncentrerat och mycket drygt. Innehåller havsalg och välgörande oljor.                                                                    
Kundpris 215 kr VIP-pris 172 kr 

Hårbalsam 2 dl: Tillför hår och hårbotten extra skydd. Ger ett mjukt och naturligt fall med 
volym och gör det lätt att frisera håret. Innehåller bl.a. Blåklint, Rödklöver och Kummin.                                                                                                            
Kundpris 215 kr VIP-pris 172 kr 

Bodylotion 2 dl: Den innehåller örter och eteriska oljor som håller huden mjuk och frisk. 
Citron - bra effekt på svaga blodkärl och åderbrock. Malva är bra för känsliga hudområden.                                                                                                
Kundpris 320 kr VIP-pris 256 kr

Deodorantgelé 60 ml: Denna deodorant har 100% naturliga ingredienser och kan användas av 
alla. Dofterna från de eteriska oljorna håller dig fräsch hela dagen. Innehåller inte aluminium.                                                                                                    
Kundpris 194 kr VIP-pris 155 kr 
EKO Naturtvål Cocolime: storlek 77x57x27                                                                  
Denna svensktillverkade lyxiga tvål med exotisk fruktig doft har många användningsområden - 
även som raktvål.  Gjord av förvånad virgin olivolja, ekologisk palmolja,  ricinolja och 
solrosolja, sheasmör samt en godkänd doftolja:  cocos och lime.                                                             
Kundpris 125 kr VIP-pris 100 kr 

Barnprodukter 
Barnmassageolja 1 dl: En lugnande och insektsbortstötande massageolja och 
kroppslotion. Innehåller endast Lavendelextrakt och tre fina oljor.                         
Kundpris 279 kr VIP-pris 223 kr 
Bossakräm 50 ml: En mild mjukgörande specialkräm framtagen för småbarn.         
Den är idealisk att använda vid varje blöjbyte för att undvika hudproblem.                         
Kundpris 279 kr VIP-pris 223 kr. 
Barnschampo 2 dl: Vårt mildaste schampo anpassat för barnens känsliga hud. 
Kundpris 215 kr VIP-pris 172 kr                                                                         

Kärleksvård 
Kärlekens olja 1 dl glasflaska:  Används som välgörande massageolja, badolja 
eller i aromaterapi. Innehåller 19 olika örtextrakt och 7 eteriska oljor, 
speciellt utvalda för sin afroditiska effekt. Rekommenderas till kvinnor som 
har problem med torra slemhinnor.                                                             
Kundpris 289 kr VIP-pris 231 kr 

Secret of love 30 ml: Ett 100% naturligt glidmedel med afroditiska effekter, 
eftersom den ökar slemhinnornas känslighet. Den är läkande och kan användas  
även vid  behandling av andra känsliga slemhinnor - t.ex. i näsa och mun.                                                                                    
Kundpris 256 kr VIP-pris 205 kr 



Hand & Fotvård: 
Handkräm 50 ml:  Utomordentligt verksam kräm som absorberas snabbt. Balanserar 
och skyddar huden samt stärker naglar och nagelband. Innehåller bl.a. Tussilago och 
Baldersbrå.                                                                                                             
Kundpris 252 kr VIP-pris 202 kr  
Nagelolja 15 ml glasflaska: Stimulerar och stärker naglar och nagelband. Läker och 
lugnar inflammerade och såriga nagelband. Även effektiv mot nagelsvamp.          
Kundpris 258 kr VIP-pris 206 kr 

Vårtdroppar 15 ml glasflaska: Utomordentligt effektivt mot vårtor och herpes. 
Penslas på vårtan 2-3 gånger per dag. Innehåller alkohol och örtextrakt av bl.a. 
Skelört.                                                                                                                
Kundpris 211 kr VIP-pris 169 kr 

Fotkräm 50 ml:  Hjälper effektivt mot dålig lukt och fotsvett. Är välgörande vid 
sprucken hud och  för trötta fötter. Innehåller 18 olika örter och 10 eteriska oljor.                                                                                                                      
Kundpris 281 kr VIP-pris 225 kr 

Fotbadsalt 150 gr: Hjälper blodcirkulationen och stimulerar trötta fötter. 
Innehåller Havssalt från Islands enda saltanläggning och Salvia och Rosmarin, som har 
en lugnande effekt på ansträngda muskler och leder. 1-3 tsk/bad.                        
Kundpris 167 kr VIP-pris 134 kr 

Ringblomssalva 30 ml: Denna klassiska feta all-roundsalva används bl.a för torra 
nariga händer och fötter med självsprickor.  Kombinationen ringblomsextrakt och 
tinktur har som effekt att många av ringblommans nyttiga ämnen tagits tillvara och 
sen blandats med olivolja och bivax. 
Kundpris 391 kr VIP-pris 313 kr 

Kosttillskott:
Nonijuice 75 cl:  Noni kallas för ”Guds Frukt” i Indien och har i 2000 år använts som 
en skonsam och mångsidig medicin.  Innehåller 150 aktiva ämnen - bl.a. vitaminer, 
mineraler, aminosyror och pro-xeronin som är stresslättande. Vår Nonijuice smakar 
bra.  I msk/dag är lägsta dos.                                                                                 
Kundpris 478 kr VIP-pris 382 kr  

Black seed oil 1 dl: Svartkumminoljan är en asiatisk välkänd, allsidig, kallpressad och 
välgörande medicinalolja som är rik på bl.a. antioxidanter, mineraler, folsyra, E-
vitamin, B1,B2,B3 samt omega 3.                                                                           
Kundpris 244, VIP-pris 195 kr 

Hajleverolja - 120 kapslar: Ämnet ALKYLGLYCEROL  som finns i squaleneoljan 
transporterar b.a. syre till cellerna, stimulerar och skyddar de vita blodkropparna, 
syresätter och nybildar friska celler och stärker därmed kroppens immunförsvars system.  
Kundpris 296 kr VIP-pris 237 kr                                                                                                 

 


