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             ANSIKTSBEHANDLING  

                       SÅ HÄR GÖR DU: 

1. Gnid in Rengöringsmjölken i ansiktet                                        

2. Skölj sedan med ljummet vatten  

3.Applicera Ansiktspeelingen i ansiktet – ej runt ögonen - och gnid särskilt in 
områden runt näsan och pannan 

4.Skölj med ljummet vatten 

5. Doppa en handduk i hett vatten och lägg över ansiktet en stund för att 
öppna porerna inför Ansiktsmasken. När porerna är rengjorda och öppna 
kan du försiktigt klämma ut ev. pormaskar eller andra orenheter  

6.Applicera Ansiktsmasken - även på det känsliga området runt ögonen. Alt. 
lägg gurkskivor eller pads indränkta i ekologiskt gurkspad över ögonen. Låt 
verka i 8-15 minuter  

7. Skölj med ljummet vatten  

8. Badda med Ansiktsvattnet för att stänga porerna.  

9. Applicera Ögonkräm runt ögonen    

10. Beroende på hudtyp - ung problemfri hy 24-timmarskrämen - mogen hy  
ansiktskrämen Havets mirakel  samt Morotsoljan som ger lyster och ersätter 
smink  

11. Vid acnebehandling används Acnedroppar, Mirakelkrämen alt. Hot Shot  
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                    Rengöringsmjölk 
Scandinavian Herbs Rengöringsmjölk innehåller en utvald blandning av 
flera olika mjukgörande örter och har en bas som lämnar ett vårdande 
och skyddande skikt på huden. Den är mycket mild, passar alla 
hudtyper och fungerar utmärkt för borttagning av make-up, även på 
känsliga ställen t.ex. runt ögonen. Den går också utmärkt att använda i 
stället för raklödder eller tvål – med extra välgörande effekt på huden! 
För bästa daglig rengöring använder man först Rengöringsmjölk och därefter Ansiktsvattnet som 
lyfter de sista resterna av smuts och stänger porerna. Häll lite Rengöringsmjölk i händerna och 
massera in ansiktet och halsen. Skölj sedan med ljummet vatten. 

 

Ingredienser(bas) : 
Aqua - vatten  
Prunus amygdalus - mandelolja 
Ricinus communis - ricinolja 
Beheneth -10 - emulgering från jordnötsolja 
Glycerin - glycerol 
Cera flava - bivax 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol + glycerin från veg bas 
Aloe barbadensis - aloe vera 
Tocopherol - E-vitamin 
Decylglucoside - sockertensid 
Cocamidopropyl betaine - rengörande, från kokos  
Sorbitol - sorbitol  
Xanthan Gum - xanthangum 
 
Ingredienser(örter) : 
Centaurea cyanus - blåklint 
Lavandula angustifolia - lavendel  
Malva vulgaris - rödmalva 
Citrus aurantifolia - lime  
Chamaemelum nobile - romersk kamomill 
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                          Ansiktspeeling 
Scandinavian Herbs Ansiktspeeling passar alla hudtyper. Den är 
en mild, effektiv rengöring och används före  Ansiktsmasken som 
kan användas varje vecka. Peelingen används dock varannan 
vecka. Peelingämnen är fina jojobavaxkorn och malda olivkärnor 
s.k. ”granulat”.  

Applicera peelingen i hela ansiktet, utom runt ögonen. Massera särskilt 
näsans, hakans och pannans områden, där porerna brukar vara större. 
Efter behandlingen har du avlägsnat de döda hudcellerna och andra 
orenheter i ansiktet.  

Ingredienser(bas): 
Aqua - vatten 
Ricinus communis - ricinolja 
Hydrogenated jojobaoil - 
jojobavaxkorn 
Sodium stearoyl lactylate - veg. 
emulgering från kokos 
Glyceryl stearate - veg. emulgering 
från kokos 
Biosaccharide gum-1 - 
sockerbaserad fuktbindare 
Carthamus tinctorius - tistelolja 
Glycerin - glycerol 
Cetyl alcohol - cetyl alkohol 
Squalane - squalane 
Tocopherol - e-vitamin 
Glyceryl caprylate - uppmjukande, 
från kokos 
Sorbitol - sorbitol 
 
Ingredienser(örter): 
Lavandula angustifolia - lavndel 
Olive pits – olivkärngranulat 
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                 Ansiktsmask Kur 

Ingredienser(bas): 
Aqua - vatten 
Carthamus tinctorius - tistelolja 
Ricinus communis - ricinolja 
Glycerin - glycerol                                                                                                    
Sodium stearoyl lactylate -                                                                               
vegetarisk emulgering från kokos                                                          
Cetyl alkohol - cetyl alkohol 
Fucus vesiculosus - blåstång 
Glyceryl stearate - veg. emulgering  
Olea europea - olivolja 
Spirulina - spirulina  
Sorbitol - sorbitol 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol                                                                        + 
behandlad glycerin från veg.bas 
Retinol palmitate - a-vitamin 
Citrus aurantium dulcis - c-vitamin 
Panthenol - provitamin B5 
Tocopherol - e-vitamin 
Xanthan Gum - xanthan gum 
 
Ingredienser(örter): 
Mentha spicata - grönmynta 
Cymbopogon citratus - citrongräs 

Scandinavian Herbs algrika Ansiktsmask innehåller alla ämnen som huden 
behöver samt är prisvärd, dryg, växtbaserad, näringsrik och balanserande . 
Den tillför huden fuktighet och näring -  är sammandragande, mjukgörande 
och föryngrande. Ansiktsmasken stimulerar trött, fet, slapp hy och drar 
samman öppna porer. 

För bästa resultat: Använd Ansiktsmasken en gång i veckan, och Peelingen 
varannan vecka. Efter att ha rengjort ansiktet med Rengöringsmjölk (+ ev 
Peelingen) - skölj ansiktet och lägg på en varm blöt handduk för att öppna 
porerna.  Applicera sen masken. Den är så mild att man t.o.m. kan smörja den 
runt ögonen!  Låt verka i 8-15 minuter innan masken sköljs bort  med ljummet 
vatten. För att återställa hudens ph-värde och sluta porerna avslutar man med 
Ansiktsvattnet.    
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                  Ansiktsvatten 
Scandinavian Herbs Ansiktsvatten är framtaget för effektiv 
djuprengöring av ansikte och hals och är ett speciellt 
sammansatt, alkoholiserad (10%) produkt som är rik på fina 
örtextrakt. Ansiktsvattnet rengör på djupet och tar bort de 
sista resterna av make-up och föroreningar.  
Den bästa rengöringen av ansiktet sker genom att först använda 
rengöringsmjölk och avsluta med ansiktsvattnet, som lyfter de sista 
resterna av smuts och stänger porerna.  
SÅ HÄR GÖR DU: Fukta en bomullstuss med vatten och tillsätt lite 
ansiktsvatten. Rengör huden genom att torka av eller badda. Undvik att 
badda nära ögonen pga Alkoholen, som kan irritera den känsliga huden. 

 

Ingredienser(bas): 
Aqua - vatten 
Alcohol denat. - denatuerad alcohol  
Calendula officinalis - ringblomma 
 
Ingredienser(örter): 
Achillea millefolium - rölleka 
Viola tricolor - viol 
Urtica dioca - brännässla  
Juglans regia - valnöt 
Matricaria chamomilla - blå kamomill 
Anthemis nobilis - romersk kamomill  
Chelidonium majus - skelört 
Rosmarinus officinalis - rosmarin 
Centaurea cyanus - blåklint 
Thymus vulgaris - timjan  
Juniperus communis - en  
Carum carvi - kummin 
Anthyllis vulneraria - getväppling 
Jasminus grandiflorum - jasmin 
Citrus aurantium - neroli  
Lavendula angustifolia - lavendel 
Citrus nobilis - mandarin  
Citrus aurantifolia - lime
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                    Ögonkräm 
Scandinavian Herbs Ögonkräm är en särskilt vårdande kräm, som 
effektivt motverkar svullnad och påsar under ögonen.                                                                                  
Krämen innehåller bl.a. ögontröst - en uppskattad läkeört som än idag 
används vid behandling av inflammationer och katarrer, vid 
ljuskänslighet och allmän trötthet i och kring ögonen. Andra välgörande                                                                                           
örter som anses dämpa rynkor och minska uppkomsten av nya är bl.a. 
kamomill och styvmorsviol. 
 
Använd krämen på partierna med tunn och känslig hud närmast ögonen, både nattetid                                                                     
och under din make-up på dagen. Bäst effekt uppnås om huden är grundligt rengjord                                                                    
innan du stryker ut ett tunt lager. Låt gärna krämen sitta  kvar någon minut  innan du                                                        
masserar in den, så känner du extra väl hur snabbt och effektivt den verkar.  

                              

Ingredienser(bas) : 
Aqua - vatten 
Cathamus tinctorius - tistelolja 
Sodium stearoyl lactylate -                                                                                                  
vegetabilisk emulgering från kokos 
Persea gratissima - avocadoolja 
Squalane - squalane 
Biosaccharide Gum-1 -sockerbaserad fuktbindare 
Glyceryl stearate - emulgering från kokos 
Borago officinalis - gurkörtsolja 
Sodium PCA - fuktbindare från salt 
Hydrolyzed Vegetable protein -                                                                                                
fuktbindare från sparris/soja 
Glycerin - glycerol 
Cetyl alcohol - cetyl alkohol 
Butyrospermum parkii - sheasmör 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol                                                                                       
+ behandlad glycerin från veg.bas 
Tocopherol - E-vitamin 
 
Ingredienser(örter) : 
Euphrasia officinalis ? ögontröst 
Lavandula angustifolia - lavendel 
Anthemis nobilis - romersk kamomill  
Matricaria chamomilla - blå kamomill 
Capsella officinalis - lomme  
Trifolium pratense - rödklöver  
Cetaria islandica - islandslav  
Anthyllis vulnearia - getväppling  
Viola tricolor - styvmorsviol 
Commiphora myrrha - myrra  
Citrus nobilis – mandarin 
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                   Havets Mirakel 
         ansiktskräm för mogen hy       
                    

Denna ansiktskräm är anpassad för hy med behov 
av fukt och stabilitet. Den skyddar och bromsar 
hudens åldrande, är vårdande och stimulerande.  
Bl. a havsalg, squalane och gurkörtsolja  är 
nycellsstimulerande. Extrakt av Skelört förekommer ofta i 
behandling av kroniska eksem eftersom den innehåller 
ämnen som påverkar cellklyvning.

Ingredienser(bas) : 
Aqua - vatten 
Persea gratissima - avocadoolja 
Prunus amygdalus - mandelolja 
Sodium stearoyl lactylate - vegetabilisk 
emulgering från kokos 
Butyrospermum parkii - sheasmör 
Borago officinalis - gurkörtsolja 
Glycerin - glycerin 
Glyceryl stearate - vegetabilisk emulgator 
från kokos 
Simmondsia chinensis - jojobaolja 
Prunus armeniaca - aprikoskärnolja 
Cetyl alcohol - cetyl alkohol 
Squalane - squalane 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol 
+ glycerin från veg. Bas 
Tocopherol - E-vitamin 
 
Ingredienser(örter) : 
Fucus vesiculosus - blåstång 
Anthemis nobilis - romersk kamomill 
Cananga odorata genuina - ylang ylang  
Commiphora myrrha - myrra  
Citrus cinensis - apelsin  
Chelidonium majus - skelört 
Lycopodium clavatum - mattlummer 
Cinnamomum camphora - kamfer 
Citrus medica - lime 
Citrus bergamia - bergamott 
Matricaria chamomilla - blå kamomill
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                                                    24-timmarskräm 
                      för ung hy 
Scandinavian Herbs vårdande och skyddande ansiktskräm är 
framtagen främst för ung, normal till fet hy. Eftersom den är 
både näringsrik och återfuktande, kan den användas BÅDE 
som dag och nattkräm.   
För bästa effekt rengörs huden med både Rengöringsmjölken och Ansiktsvattnet  innan man 
stryker ut ett tunt lager av krämen och masserar mjukt tills huden absorberat den. 
 
Ingredienser(bas): 
Aqua - vatten 
Prunus armeniaca - aprikoskärnolja 
Persea gratissima - avocadoolja och extrakt 
Borago officinalis - gurkörtsolja 
Biosaccaride Gum-1 - sockerbaserad 
fuktbindare 
Sodium stearoyl lactylate -  
vegetabilisk emulgator från kokos 
Squalane - squalane 
Butyrospermum parkii - sheasmör 
Glyceryl stearate -  
vegetabilisk emulgator från kokos 
Olea europea - olivolja 
Glycerin - glycerol 
Sodium lactate - Na salt från mjölksyra 
Sodium PCA - fuktbindare från Na salter 
Hydrolyzed vegetable protein -  
vegetabilisk fuktbindare från sparris/soja 
Cetyl alcohol - cetyl alkohol 
Phenoxyethanol ethylhexylglycerin - etanol 
+ behandlad glycerin från veg. bas 
Tocopherol - E-vitaminolja från soja 

Ingredienser(örter): 
 Centaurea cyanus - blåklint  
Capsella officinalis - lomme 
Trifolium pratense - rödklöver  
Viola tricolor - styvmorsviol 
Lavandula angustifollia - lavendel  
Citrus nobilis - mandarin 
Citrus medica - lime  
Jasminus officinalis - jasmin 
Malva vulgaria - rödmalva 
 Alchemilla vulgaris - daggkåpa 
Anthemis nobilis - romersk kamomill 
                                        

Sida  8



 

                                     MOROTSOLJA 

      Denna klassiska hudolja  används för att ge färg och lyster 
åt hyn, i stället för brunkräm och puder. Den innehåller bl.a. 
jojobaolja som alla hudtyper kan använda. Krossade 
morotsfrön har legat i jojoba-oljeutdraget för att mätta den 
med de nyttiga och färgrika ämnena. Avocadooljan är en 
känd näringsrik ”hudföryngrare” och Solrosoljan 
balanserar helheten. Morotsoljan är mycket bra för mogen 
och torr hy.   
Innehåller:   
Persea grattisima – avokadololja  
Helianthus annuus – solrosolja  
Simmondsia chinensis – jojobaolja  
Daucus carrota – morotsolja  
Tocopherol – E-vitamin  
Aroma 
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Ingredienser(bas) : 
Aqua – vatten,   
Spiritus fortis – sprit  

Ingredienser(örter) : 
Matricaria chamomillia – kamomill  
Anthemis nobilis – romersk kamomill  
Canaga odorata – ylang ylang 
Malva vulgaris – rödmalva 
Centaurea cyanus – blåklint 
Lycopodium clavatum – mattlummer 
Symphytum officinalis – vallört 
Chelidonium majus – skelört 
Foeniculum vulgaris – fänkål 
Myristica fragans – muskot 
Matricaria chamomilla – kamomill 
Cupressus sempervirens – cypress 
Eugenia caryophyllata - kryddnejlika

                          ACNEDROPPAR 
Acnedropparna är en effektiv och lätthanterlig 
behandlingsmetod som har en starkt 
nedbrytande effekt på acne.                                               
Stryk på acnedroppar 3-4 ggr/dag på de 
inflammerade områdena. När acnedropparna 
torkat in stryker man på ett tunt lager av 
Mirakelkrämen för snabb läkning av 
acneproblemen. Vid fet hy rekommenderas att 
använda Ansiktsvattnet innan acnedropparna 
appliceras.  
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