
  
A. 
1. Aloe Vera gel - ”Första hjälpen-plantan” 
2. Anis - essensiell olja 
3. Apelsin - essensiell olja 
4. Aprikoskärnmjöl/Aprikoskärnolja 
5.   Arnica ”Slåttergubbe” - eterisk olja/tinktur 
6.   ASWAGANDHA  - NYTT KOSTTILLSKOTT 
7.   Avocadoolja 
B.  
8.   Basilikaolja - extrakt  
9.   Bergamottolja   
10. Bivax - koncistensgivare                 
 11. Björnloka - extrakt av frön (ej giftiga) 
12. Black Seed Oil - NYTT KOSTTILLSKOTT 
13. Blåklint - utdrag 
14. Blåstång - utdrag 
15. Brunalger/knöltång - mald och torkad 
16. Brännässla - extrakt 
C. 
17. Cederträolja - destilleras ur trädets ved 
18. Chilipeppar - extrakt och olja 
19. Citron Limone - eterisk olja 
20. CITRONSYRA - förklarar skillnaden - naturlig och kommersiell 
21. Citrongräsolja 
22. Cocosolja + 5 andra ämnen som utvinns ur cocosnöten  
23. Cypressolja - utvinns ur trädets barr 
D. 
24. Daggkåpa - eterisk olja utvinns ur bladen 
25. Damiana - extrakt 
26. Djävulsklo - extrakt utvinns ur roten 
27. D- panthenol - utvinns ur vetekkli 
E. 
28. Enbärsolja - utvinns ur bären 
29. Eukalyptusolja - utvinns ur bladen 
F. 
30. Farnesol - en ”fixatör” utvunnen ur petit grain och ylang ylang 
31. Fingertång - mald och torkad 
32. Fjällkvanneolja - utvinns ur roten 
 33. Fänkål - eterisk olja 
G. 
34. Geranium - eterisk olja 
35. Getväppling - extrakt 
36. Grapefruktolja - utvinns ur skalet 
37. Gulmåra - extrakt 
38. Gurkörtsolja - utvinns ur frön 
39. Gåsört - extrakt 



  
H. 
40. Hajleverolja kräm   
41. Hajleverolja -  NYTT KOSTTILLSKOTT 
42. Humle - extrakt 
43. Hästhov/Tussilago - extrakt av bladen 
I. 
44. Islandslav - konsistensgivare 
J. 
45. Jamsrot - utdrag ur roten 
46. Jasminolja - utdrag alt. destilleringar av blommorna 
47. Johannesörtolja - utvinns ur blommor och blad 
48. Jojobaolja/vax  - utvinns ur frön 
K.  
49. Kamfer - olja och liniment 
50. Blå kamomill - olja och extrakt utvinns ur ”blomhättan” 
51. Romersk kamomill - essensiell olja utvinns ur blommorna 
52. Kanel - extrakt utvinns ur barken 
53. Kryddnejlika - essensiell olja utvinns ur blomknopparna 
54. Kummin - eterisk olja utvinns ur fröna 
55. Sommarkyndel - essensiell olja utvinns ur bladen 
L. 
56. Lakritsrot - essensiell olja 
57. Lavendel - essensiell olja 
58. Lime Auranti - olja/örtextrakt pressas ur skalen 
59. Lime citrus medica - essensiell olja pressas ur skalen 
60. Lime limetta - eterisk olja utvinns ur skalen 
61. Litsea - eterisk olja utvinns ur frukten 
62. Lomme - örtextrakt 
M.  
63. Malört - extrakt 
64. Mandarin - eterisk olja utvinns ur skalen 
65. Mandelolja - pressas ur kärnorna 
66. Maskros - extrakt utvinns ur roten 
67. Mattlummerolja - utvinna ur sporerna 
68. Morot - olja utvinns ur frön 
69. Muskot - essensiell olja 
70. Mynta - Åker/japansk mynta - eterisk olja   
71. Mynta Kruspepparmynta - eterisk olja + Grönmynta - essensiell olja 
72. Myrra - olja utvinns från barken 
N. 
73. Neroli - extrakt utvinns ur pomeransträdets blommor 
74. Noni - nonijuicen utvinns ur frukten 
O.  
75. Olivolja och olivkärnsgranulat utvinns ur kärnorna. 
 Olive Oil esters utvinns sedan ur olivoljan 
P.  
76. Petit grain - eterisk olja utvinns ur bladen 



R.  
77. Rapsolja - utvinns ur rapsfrön gnm kallpressning 
78. Ricinolja - utvinns ur frön 
79. Ringblomsextrakt - utvinns ur blomman gnm alkoholutdrag 
80. Ringblomsolja - utvinns ur  blomman gnm oljeutdrag 
81. Rosmarin - extrakt utvinns ur bladen 
82. Rödklöver - extrakt utvinns ur blomman 
83. Rödmalva - extrakt av blad och knoppar 
84. Rödpeppar - extrakt från frukten 
85. Rölleka  - extrakt från blomman 
S.  
86. Salvia - eterisk olja utvinns ur bladen 
87. Sea salt - från Island 
88. Sheasmör - fett och olja utvinns ur nötterna 
89. Skelört - extrakt 
90. Skogssnäva - extrakt utvinns ur roten 
91. Solrosolja - pressas ur fröna 
92. Spirulina - alger som mals och torkas 
93. Squalane - utvunnet ur olivolja - ersätter silikonoljor 
94. Stor kardborre - utdrag ur roten 
95. Styvmorsviol - utdrag och avkok av hela växten 
96. Svartpeppar - eterisk olja ur frukten 
97. Sågpalmetto - extrakt av bären 
T.  
98. Tallbarrsolja - eterisk olja av barren 
99. Tea Tree Oil - eterisk olja av teoljebuskens blad och kvistar 
100. Timjan - eterisk olja ur bladen 
101. Tistelolja - utvinns ur fröna 
102. Tuvvaktelbär- eterisk olja utvinns ur bären 
U.  
103. Ullvide - extrakt utvinns ur barken  
V.  
104. Vallört - extrakt utvinns ur rot och blad 
105. Valnöt - extrakt utvinns från de yttre skalen, oljan ur valnötskärnan 
106. Vetegroddsolja - utvinns ur grodden 
107. Vitpil - extrakt utvinns ur trädets bark 
108. Vitplister - extrakt utvinns ur bladen 
109. Våtarv - tinktur utvinns ur hela örten 
X+Y 
110. Xanthangum - emulgeringsmedel ur majs 
111. Ylang Ylangolja - utvinns ur blommorna 
Å+Ä+Ö 
112. Åkerfräken - ett pulver utvinns ur skotten 
113. Älgört - extrakt ur blommande ört 
114. Ögontröst - essens utvinns ur hela örten


