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HUDTYPE:

NØGLEINGREDIENSER:

ANVENDELSE:

Historien bag Balance Me 
Balance Me er:

• Udviklet med innovative, 
naturlige aktive botaniske 

      ingredienser.
• Fyldt med højteknologiske 
      formuleringer og rene 
      æteriske olier af høj kvalitet.     
• Produceret i UK. 

PRODUCERET MED KÆRLIGHED
Balance Me blomstrede op i 
søstrene Rebecca og Clare 
Hopkins køkken, da de ønskede 
at finde balance i arbejdslivet, 
samtidig med at de ville 

udvikle en hudplejeserie baseret 
på naturlige ingredienser, som de 
ville kunne bruge på dem selv og 
deres familie. 

De sagde deres respektive jobs 
op og efter grundig uddannelse i 
yoga, aromaterapi og 
zoneterapi, brugte de deres nye 
kompetencer til at udvikle 
Balance Me. 

En førende modeforretning 
bestilte 200 eksfolierings-
behandlinger til de VIP’er, 
som deltog i lanceringen af 
forretningens skoafdeling. 
Dette var det spæde startskud 
til virksomheden, som senere 
samme år fik sin første stand i 
selvsamme forretning. 

Året efter fik et engelsk 
stormagasin øje på produkterne, 
og derfra gik det stærkt.
 
Balance Me’s naturlige 
ansigts- og kropsplejeserie er i 
dag udbredt i hele Storbritannien, 
Danmark og Sverige, og serien 
har desuden vundet 62 priser til
forskellige skønhedsawards. 

HONESTLY NATURAL CRUELTY FREE RECYCLABLE PACKAGING MADE IN THE UK  



Engagement i miljøet

“PROMISE” STEMPEL

Balance Me har 
konstant fokus på, at 
deres produkter 
indeholder naturlige 
ingredienser, som er 
naturligt udledte og ikke 
syntetiske. Ved hjælp af 
deres “promise”-mærke 
er det tydeligt at gen-
nemskue på hvert enkelt 
produkt, hvor stor en 
procentdel af ingredien-
serne, der er naturlige.

BEHOLDERE

I Balance Me’s bestræbel-
ser på at være endnu mere 
“venlig” overfor vores pla-
net er deres re-designede 
flasker/krukker produceret 
med minimum 50% PCR 
(genanvendeligt plastik) 
eller glas. De vil ikke an-
vende sukkerrør, da de 
mener, at det er bedre at 
genbruge al den plast, som 
allerede er på jorden i ste-
det for at høste sukkerrør for 
at fremstille yderligere 
emballage.

ÆSKER

Deres dekorative æsker 
er fremstillet af FSC-
godkendt træ, som kun 
høstes fra bæredygtige 
og velforvaltede skove. 

De vil fortsætte med at 
bruge majsstivelseschips 
til at beskytte produkter 
under forsendelse - disse 
opløses i vand. 

KONSERVERING-
SMIDLER
De produkter, som er 100% 
naturlige, konserveres med 
et naturligt udvundet og 
potent E-vitaminkompleks 
i høj kvalitet. De produkter, 
som er 97,5 - 99% naturlige, 
konserveres med blide 
Ecocert-godkendte og 
naturidentiske konserve-
ringsmidler: Benzylalkohol 
og dehydroacetisk syre. 

De anvender derfor ikke 
parabener som 
konserveringsmiddel.

INGREDIENSER VI 
UNDGÅR
De undgår de skrappe 
kemiske overfladeaktive 
midler, som normalt an-
vendes til at skabe skum i 
renseprodukter, sæber og 
hårpleje. I stedet benytter 
de en anerkendt blanding af 
kakao- og glukosebaserede 
renseprodukter, som er 
skånsomme for alle i familien.  

Balance Me undgår primære 
petrokemikalier som vaseline, 
mineralske olier, PEGS og 
silikoner. De foretrækker at 
anvende naturlige alternati-
ver, der ikke forstyrrer hudens 
naturlige fugtbalance, og 
som er rige på æteriske fedt-
syrer, vitaminer og antioxi-
danter, som styrker huden. 

#HONESTLYNATURAL

Balance Me arbejder altid 
på at være innovativ, hvad 
angår såvel de naturlige 
ingredienser som deres
emballage. Deres mantra er 
“Honestly Natural”, og det 
fortæller alt, hvad de står for.

De fleste af produkterne er 
veganske, og de vil fortsætte 
med at udvikle produkter, 
som er venlige mod både 
vores hud og kloden - det er 
Balance Me! 

Ansigtspleje til alle hudtyper

CLEANSE & SMOOTH 
FACE BALM

PURE SKIN FACE WASH

FLASH CLEANSER 
MICELLAR WATER

PRE & PROBIOTIC 
CLEANSING MILK 

MOISTURE RICH 
FACE CREAM

ROSE OTTO FACE OIL

WONDER EYE CREAM 

HYALURONIC PLUMPING 
MIST

COLLAGEN BOOST 
MOISTURISER

TRI-MOLECULAR 
HYALURONIC SERUM

INTENSIVE WRINKLE 
REPAIR CREAM

VITAMIN C 
REPAIR SERUM 

GRADUAL TANNING 
DROPS

RADIANCE FACE OIL 

AHA GLOW MASK 

NATURAL PROTECTION 
MOISTURISER SPF25

STELLAR BALM 

BAKUCHIOL 
SMOOTHING SERUM

PRE & PROBIOTIC 
RADIANCE CREAM 

BALANCING FACE 
MOISTURISER 

CONGESTED SKIN SERUM

BHA EXFOLIATING 
CONCENTRATE

PHA CLARIFYING MIST

RENSEPRODUKTER PLEJE TIL SART HUD FUGTPLEJE

PLEJE TIL MODEN HUD BESKYTTELSE KOMBINERET HUD

CLEANSE 
+

REFRESH

CALM
+

REPLENISH

PLUMP
+

HYDRATE

GLOW
+

REPAIR

RENEW
+

PROTECT

PURIFY
+

CLEAR



6 7

NØGLEINGREDIENSER:

HUDTYPE:

ANVENDELSE:

HUDTYPE:
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ANVENDELSE:

Cleanse & Smooth Face Balm 125 ml. 

Cleanse + Refresh (renseprodukter)

Vaskeklud i
100% bomuld

medfølger

Efterlader huden blød, strålende og naturlig ren

100% naturlig oliebaseret balsam. Uundværlig i hverdagen på grund af den 
dobbelt rensende og udglattende effekt, som styrker hudens naturlige 
udstråling. Fjerner al snavs og makeup fra huden.

Havregryn, Multebær, Kamille & Sheasmør

Normal/sensitiv/tør hud

Varm en lille mængde balsam op i hænderne og 
fordel i ansigtet og på halsen. Massér den blidt ind 
i huden med cirkulære bevægelser. Lad havren 
peele huden i min. 30 sek. Påfør varmt vand og fort-
sæt massagen i yderligere 30 sek. Fugt en vaskeklud 
med varmt vand og fjern overskydende produkt. 

Pris kr. 240,- Pure Skin Face Wash 125 ml. 

Cleanse + Refresh (renseprodukter)

VEGAN

Afbalancerende og fugtgivende

100% naturlig vaskegel, som afbalancerer huden. Renser ansigtet for makeup 
og hverdagens snavs uden at fratage huden sin naturlige fugt.

Grantræsknast, Moringa og Riskimsolie 

Normal/kombineret hud

Fordel gelen i ansigtet og på halsen og massér 
forsigtigt i cirkulære bevægelser for at opløse 
makeup og snavs. Luk øjnene og aftør forsigtigt 
øjenlåg og vipper - undgå direkte kontakt med 
øjnene. Fugt en vaskeklud med varmt vand og fjern 
overskydende gel fra huden. 

Pris kr. 195,-
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Cleanse + Refresh (renseprodukter)
Flash Cleanse Micellar Water 180 ml. 

VEGAN

Renser, lindrer og klarer huden op

100% naturlig rensevand, som samtidig øger kollagen- og elastinproduktionen. 
Et meget bedre alternativ til hurtigt at fjerne snavs og makeup end rense-
servietter. Meget nem og praktisk emballage til at have med på farten.

Unikt peptid kompleks, Kamille, Bergamot

Normal/sensitiv hud

Påfør to pump på en vatrondel og tør forsigtigt 
over ansigtet indtil makeup og snavs er fjernet. 
Påfør derefter en olie eller creme. 

Pris kr. 175,-

Cleanse + Refresh (renseprodukter)
Pre & Probiotic Cleansing Milk 180 ml. 

Beroliger, lysner og forfiner huden

99,97% naturlig rensemælk med et effektivt pre and probiotic-kompleks for at 
beskytte hudens naturlige mikrobiomebarriere - kombineret med salicylsyre og 
pilebark for en mild eksfoliering. 

Pilebark (BHA), Hybenroseolie, Squalene

Normal/kombineret hud

Fordel 1-2 pump på en tør hud og massér godt ind 
i huden. Fjern produktet igen med varmt vand eller 
en vaskeklud. Afslut med serum og dagcreme f.eks. 
Pre & Probiotic Radiance Cream. 

Pris kr. 209,-



10 11

NØGLEINGREDIENSER:

HUDTYPE:

ANVENDELSE:

HUDTYPE:

NØGLEINGREDIENSER:

ANVENDELSE:

Calm + Replenish (pleje til sart hud)
Moisture Rich Face Cream 50 ml. 

Beskytter, styrker og gør huden fyldigere  

100% naturlig fugtighedscreme, som giver din hud det perfekte udseende. 
Cremen giver huden et fyldigere og foryngende udseende samt beskytter mod 
hverdagens strabadser i kraft af blandingen af naturlige ingredienser.

Multebær, Hybenrose, Sheasmør

Normal/sensitiv/tør hud

Påfør et jævnt lag creme på afrenset hud i an-
sigtet, på halsen og décolleté hver morgen og 
aften. Hvis du ønsker ekstra fugttilførsel, kan du 
påføre et ekstra lag beskyttelse oven på.

VEGAN

Pris kr. 299,- Rose Otto Face Oil 30 ml.

Calm + Replenish (pleje til sart hud)

VEGAN

Sart hud beroliges, styrkes og får mere fyldighed

100% naturlig ansigtsolie, som er udviklet specielt til at styrke og berolige sart 
hud. Olien er en luksuriøs blanding af rene rosenolier kombineret med geranium 
og palma rose. Rosenolie er et naturligt cytophylactic, der bidrager til at styrke 
svækket hud og stimulere celleproduktionen. 

Rose, Havreolie, Stjerneblomstolie

Normal/sensitiv/tør hud

Anvend morgen og aften efter dit renseritual. 
Opvarm to dråber i håndfladerne og massér 
forsigtigt produktet i ansigtet og på halsen, mens 
huden stadig er fugtig. 

Pris kr. 365,-
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Calm + Replenish (pleje til sart hud)
Wonder Eye Cream 15 ml.

VEGAN

Beroliger, lysner og opløfter

100% naturlig øjencreme, som beroliger, lysner og opløfter. Dette tredobbelt-
virkende produkt hjælper med at opfriske trætte øjne, fjerne mørke rande og 
reducere fine rynker. Cremen er rig og nærende og absorberes let ind i huden. 

Grantræsknast, Jomfrukokosnød, Hyaluronsyre

Alle hudtyper

Dup forsigtigt omkring øjnene og på øjenlåg to 
gange om dagen, før du har påført anden creme. 
Påfør også gerne omkring læberne.

Pris kr. 240,-

Plump + Hydrate (fugtpleje)
Hyaluronic Plumping Mist 30 ml. 

VEGAN

Fugter, opfrisker og giver fylde

99,9% naturlig plumping mist, som fugter, opfrisker og giver fylde. Denne 
nærende ansigtsmist forfiner porer, giver øget udstråling og hjælper med at 
fiksere din makeup. 
 

Hyaluronsyre, Kamille, Ananas

Alle hudtyper

Kan anvendes som toner om morgenen, som 
fugtgiver om middagen og makeup-fixer om 
aftenen. 

Skal omrystes før brug! 

Pris kr. 149,-
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Collagen Boost Moisturiser 50 ml.  

Plump + Hydrate (fugtpleje)

VEGAN

Reparerende, genopbyggende og fornyende 

99,9% naturlig fugtighedscreme, som indeholder Balance Me’s unikke tripep-
tidkompleks - naturligt udtrukket fra ærter. Den booster kollagenen og fremmer 
hudens evne til at reparere og genopbygge sig selv, så du får en mere fast og 
glat hud.  

Hyaluronsyre, Neroli, Hybenrose, Ærtepeptider

Alle hudtyper

Fordel et jævnt lag creme på afrenset ansigt, hals 
og décolleté morgen og aften. 
Tip: Påfør et pænt lag en time før sengetid, så de 
naturlige peptider optages i løbet af natten og 
vågn op med en fyldig og flot hud i balance, samt 
en hud med en smuk udstråling. 

Pris kr. 299,-

Plump + Hydrate (fugtpleje)
Tri-molecular Hyaluronic Serum 30 ml. 

VEGAN

Plumper, udglatter og giver elasticitet

99% naturlig serum, som trænger dybt ned i huden og tilfører fugt, samt 
reducerer udseendet af fine linjer og rynker betydeligt. Produktet indeholder tre 
banebrydende naturlige former for hyaluronsyre, som i en kombination er yderst 
effektiv.

Hyaluronsyre med forskellig molekylevægt, Aloe 
Vera

Alle hudtyper

Påfør to dråber på en renset hud morgen og aften 
efterfulgt af creme. 

Pris kr. 310,-
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Glow + Repair (moden hud)
Intensive Wrinkle Repair Cream 50 ml. 

Gør huden fyldig, fast og blød

100% naturlig anti-age fugtighedscreme. Reducerer synligheden af selv de 
dybeste linjer og rynker samt fremmer en sund, strålende og ungdommelig hud. 
Cremen genskaber hudens naturlige fugtbalance og beskytter huden mod 
miljøbetingede skader. 

Neroli, Mangoolie, Brombærbladekstrakt, 
Hyaluronsyre 

Moden hud 

Påfør et jævnt lag på ansigtet, halsen og 
décolleté. Har du en særlig tør eller trængende 
hud, så påfør et ekstra lag om aftenen en time før 
du går i seng. 

VEGAN

Pris kr. 355,- Vitamin C Repair Serum 30 ml. 

Glow + Repair (moden hud)

VEGAN

Reducerer pigmentering, fugter og booster

99,8% naturlig og kraftfuld serum, som er udviklet til at være intenst fugtgivende, 
booste huden indefra og reducere pigmentpletter og ujævn hudfarve. Serum-
met egner sig primært til moden hud, men enhver, som ønsker at modvirke 
hyperpigmentering og solskader og få en strålende hud, kan anvende den. 

C-vitamin, Hyaluronsyre, Melavoid, Zinc 

Moden hud 

Dup serummet på afrenset ansigt, hals og 
décolleté morgen og aften og massér derefter 
forsigtigt i opadgående bevægelser. Afslut med 
creme (gerne med solbeskyttelse).

Pris kr. 310,-
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Glow + Repair (moden hud)
Radiance Face Oil 30 ml. 

Styrker hudens naturlige udstråling

100% naturlig aktiv ansigtsolie, som absorberes hurtigt og er yderst blødgørende. 
Ideel til en hud, som mangler glød, med sine genopbyggende, styrkende og ud-
glattende ingredienser. Olien gør huden mere klar, spændstig og glat, og den 
hjælper på en mat, dehydreret og ujævn hud.  

Moringa, Kamille, Benzoeharpiks 

Alle hudtyper

Påfør den i ansigtet morgen og aften før fugtig-
hedscreme som et ekstra beskyttende lag. Kan 
også anvendes alene om natten som en intens styr-
kende forkælelse til huden. Opvarm først to dråber 
olie i håndfladerne og massér derefter produktet 
ind i ansigtet samt hals og décolleté.

VEGAN

Pris kr. 350,- Gradual Tanning Drops 30 ml. 
Glow + Repair (moden hud)

Giver en smuk solkysset teint

98,8% naturlige tanning drops, som er formuleret med 100% naturligt udvundet 
DHA, som er den virksomme ingrediens, der giver den brune farve. Opnå en 
sund, naturlig og smuk solbrun kulør uden ubehagelig lugt eller solskader. 

E-vitamin, Aloe Vera

Alle hudtyper

Tilføj blot 1-3 dråber i dit fortrukne ansigts- eller 
kropsplejeprodukt – afhængig af, hvor dyb en 
solbrun farve du ønsker. Kan anvendes som en del 
af din daglige rutine både morgen og aften. Påfør 
flere dage i træk til den ønskede kulør er opnået.

VEGAN

Pris kr. 275,-
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Glow + Repair 
AHA Glow Mask 50 ml. 

Bringer den naturlige glød tilbage i huden

99,4% naturlig eksfolierende maske, der giver dig en mere ensartet hudtone på 
kun 15 minutter. Masken booster en trist og grå hudtone, tilfører øjeblikkelig glød 
til huden, eksfolierer og forfiner tilstoppede porer. AHA arbejder primært på 
hudens overflade, hvorfor den er rigtig god til bl.a. dehydreret og sart hud.

AHA, Glykolsyre, Mælkesyre, Kaolinle, Glycerin

Alle hudtyper

Påfør afrenset ansigt og hals, undgå øjenområdet. 
Lad masken sidde i 10-15 minutter. Fjern masken 
med en varm opvredet vaskeklud. Kan anvendes 
op til 3 gange om ugen for maksimal glød.

VEGAN

Pris kr. 199,-

Glow + Repair 
BB Hyalyronic Skin Tint SPF25 40 ml. 

Beskyttende, plejende og anti-aging

100% naturlig BB-creme formuleret med fantastiske bioaktive ingredienser, som 
plejer huden, mens du har den på. Hyaluronic Skin Tint er tilført en let farve, som 
tilpasser sig de fleste hudtoner og giver en naturlig sund glød.

Hyaluronsyre, Rosehip, Fysisk mineral solfilter

Alle hudtyper 

Påfør en afrenset hud med fingrene eller en beauty 
blender. Husk at påføre rigeligt for at få den 
optimale SPF-beskyttelse. Kan også blandes med 
en anden fugtighedcreme til den tørre hudtype. 

VEGAN

Pris kr. 299,-



22 23

NØGLEINGREDIENSER:

HUDTYPE:

ANVENDELSE:

HUDTYPE:

NØGLEINGREDIENSER:

ANVENDELSE:

Renew + Protect (beskyttelse) 
Natural Protection Moisturiser SPF25 40 ml.

Beskyttende, nærende og anti-aging

100% naturlig fugtighedscreme med et innovativt SPF25. Det har taget Balance 
Me to år at komme på denne helt unikke og banebrydende formel, skabt af 
fem nøgleingredienser, som arbejder harmonisk sammen.

Brombærfrøekstrakt, Hybenroseolie, Bergamot, 
Romersk kamille, Hyaluronsyre

Alle hudtyper (også meget sensitive) 

Påfør en afrenset hud og gentag med et par timers 
mellemrum, hvis du opholder dig direkte i solen. 
Absorberes let og tilstopper ikke porerne.
 
Omrystes før brug!

Pris kr. 299,-

Renew + Protect (beskyttelse) 
Pre & Probiotic Radiance Cream 50 ml.

Genopbyggende, nærende, beskyttende

99,98% naturlig gel fugtighedscreme, som styrker hudens naturlige balance 
og gendanner gløden i huden. Cremen beroliger, beskytter og styrker hudens 
naturlige forsvar.

Pilebark (BHA), PHA, Hyaluronsyre, Squalene

Alle hudtyper (især uren, tør og moden hud)

Fordel et pump på et afrenset ansigt med 
opadgående bevægelser. 

Pris kr. 269,-
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Stellar Face Balm 5 ml.

Renew + Protect (beskyttelse) 

Antiseptisk, blødgørende, beroligende

Et multifunktionelt produkt, der bl.a. kan bruges som læbepomade og negle-
båndscreme, samt berolige myggestik og forkølelsessår (bruges forbyggende 
hver aften som en god læbemaske). Balmen er desuden fantastisk at bruge 
både af børn og voksne, hvis man opholder sig udendørs i vinterhalvåret.

Sheasmør, Mangofrøsmør, Rød Mandarin

Alle hudtyper

Påfør i rige mængder på tørre/problemområder 
lige fra læber, neglebånd til albuer og ansigt. 

Tip: Kan anvendes som spotprodukt på en 
begyndende bums, da den er meget antiseptisk. 

Pris kr. 85,- Bakuchiol Smoothing Serum 30 ml.

Renew + Protect (beskyttelse) 

Øger cellefornyelsen og forfiner huden

Et 100% naturligt plantebaseret retinolalternativ – uden bivirkningen af irritation 
og rødme! Retinol er en form for A-vitamin og er en af de mest anvendte 
ingredienser i forhold til at bekæmpe hudens aldring. Derduover giver 
serummet huden fornyet udstråling og “blue light”-beskyttelse. 

Bakuchiol, Terminalia Cherbula, Hyaluronsyre

Moden hud

Kan anvendes både morgen og aften efter rens 
på ansigt og hals. Hvis den bruges sammen med 
andre serummer, skal den påføres som den sidste, 
efterfulgt af en fugtighedscreme. Ved brug i dag-
timerne anbefales det at bruge en creme med SPF.

VEGAN

Pris kr. 365,-
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Purify + Clear (kombineret hud)
Balancing Face Moisturiser 50 ml. 

Udglatter, beroliger og fugter

100% naturlig, beroligende og lindrende fugtighedscreme. Giver en mere klar, 
ensartet og afbalanceret hud. Kan også bruges til en normal/tør hud i varme 
perioder, hvor huden kan nøjes med en let fugtighedscreme i hverdagen.

Multebær, Bergamot, Grantræsknast

Kombineret/uren hud

Påfør et jævnt lag morgen og aften på en afrenset 
hud.

Pris kr. 299,-

Purify + Clear (kombineret hud)
BHA Exfoliating Concentrate 180 ml. 

Udglatter, beroliger og fugter

99,41% naturlig ”leave-on” kemisk peeling, som fjerner døde hudceller, reduce-
rer rødme, mindsker forstørrede porer og forbedrer fugtniveauet i huden.
Denne BHA-peeling arbejder i hudens øverste lag og fremskynder dens 
fornyelsesproces, så en ny, sund og ensartet hud fremkommer.

Pilebark (BHA), Hyaluronsyre, Koffein

Kombineret/uren hud

Påfør et par pump på en vatrondel og fordel på 
et afrenset ansigt – undgå øjenområdet. Skal ikke 
skylles af. Lad produktet tørre helt ind i huden, før 
du fortsætter med næste step i din hudplejerutine. 

VEGAN

Pris kr. 249,-
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Purify + Clear (kombineret hud)
PHA Clarifying Mist 30 ml. 

Udglatter, beroliger og fugter

98,8% naturlig mist med PHA, som blidt eksfolierer og fjerner urenheder, tilstop-
pede porer og ensarter huden. Ideel til en sensitiv hud, da den store molekyle-
størrelse betyder, at den udelukkende peeler på hudens overflade uden at 
irritere, samtidig med at den fugter huden. 

PHA, Troldhassel, May Chang

Kombineret/uren hud

Sprayes direkte på afrenset ansigt eller andre sted-
er på kroppen, hvor du plages af urenheder. 
Kan anvendes lige så ofte du vil – både morgen 
og aften eller i løbet af dagen, hvis du ønsker at 
booste hudens forsvar mod urenhederne. 

VEGAN

Pris kr. 159,-

Purify + Clear (kombineret hud)
Congested Skin Serum 15 ml. 

Den effektive “her & nu”-løsning

100% naturligt serum, der kan bruges som en hurtig redning, når din hud pludse-
lig får uønskede pletter eller urenheder. Lindrer og beroliger udslæt og genska-
ber hudens naturlige balance. Ideel som spot treatment!

Romansk Kamille, May Chang, Eukalyptus 

Kombineret/uren hud

Påfør produktet med en ren finger direkte på de 
områder, der har tendens til urenheder. 

VEGAN

Pris kr. 185,-
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Body 
Care

Nourish
Super Moisturising Wash 250 ml. 

Beroliger, renser og blødgør

99% naturlig fugtgivende brusegelé, som beroliger og renser huden med en 
vidunderlig opløftende duft. Brusegelén renser huden uden at udtørre den og 
er derfor også velegnet til tør hud. 

Patchouli, Koriander, Geranium, Lavendel

Dehydreret/tør hud

Gør kroppen våd og sluk for bruseren. Massér 
produktet ind i huden - jo mere tid, der bruges på 
massagen, jo bedre udbytte opnås af de æte-
riske olier. Bliv ved med at massére indtil produktet 
skummer mildt. OBS! Vil aldrig komme til at skumme 
meget, da produktet er sulfatfrit. 

VEGAN

Pris kr. 129,-
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Super Moisturising Hand Cream 100 ml. 

Nourish

Plejende, beskyttende og antiseptisk

100% naturlig og super effektiv håndcreme, som er meget plejende og forebyg-
gende på tørre hænder. Cremen trænger hurtigt ind i huden og efterlader den 
med en beskyttende hinde, som forbygger effektivt mod aldring af hænderne. 

Patchouli, Geranium, Lavendel

Alle hudtyper

Påfør en lille mængde creme på håndryggen 
morgen og aften eller i løbet af dagen om nød-
vendigt. Massér cremen godt ind - derved aktiveres 
de æteriske olier, og du får det optimale udbytte 
af cremen. Tip: Kan anvendes på tørre pletter over 
hele kroppen og er også rigtig god til fødderne. 

Pris kr. 149,-
Nourish
Super Moisturising Body Oil 150 ml.

Optimerer hudens naturlige elasticitet og smidighed

100% naturlig fugtgivende olie med en silkeagtig struktur. Efterlader huden 
blødgjort, men ikke fedtet. Olien forebygger forekomsten af strækmærker og 
kan reducere udseendet af de eksisterende ved intens brug morgen og aften i 
ca. en måned. Undgå så vidt muligt sol på strækmærker. 

Neroli, Hybenolie, Jojoba

Dehydreret/tør hud

Tag lidt olie på hænderne og massér derefter på 
huden. Brug ekstra tid på områder med særlig risiko 
for strækmærker, samt de områder som er særligt 
tørre. Huden må gerne være lidt fugtig efter bad, 
når olien masséres ind.

VEGAN

Pris kr. 249,-
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ENERGISE
Wake Up Lotion 250 ml. 

Fugtgivende, forfriskende og blødgørende

100% naturlig lotion – en skøn blanding af forfriskende og let fugtgivende 
naturlige ingredienser. 

Aloe Vera, Enebær, Pebermynte, Grapefrugt

Alle hudtyper

Påfør lotion på en ren hud. Vær særlig omhyggelig 
med de områder, der kræver ekstra kærlig pleje 
som f.eks. hals, decollté, overarme og særligt tørre 
og følsomme områder. 

VEGAN

Pris kr. 119,-
ENERGISE
Wake Up Wash 250 ml. 

Naturligt opfriskende og afbalancerende

99% naturlig body wash, som renser huden med en let skummende formel uden 
at udtørre den samt efterlader huden blødgjort og fugtet. 

Aloe Vera, Enebær, Pebermynte, Grapefrugt

Alle hudtyper

Gør kroppen våd og sluk for bruseren. Massér 
produktet ind i huden - jo mere tid, der bruges på 
massagen, jo bedre udbytte opnås af de æte-
riske olier. Bliv ved med at massére indtil produktet 
skummer mildt. OBS! Vil aldrig komme til at skumme 
meget, da produktet er sulfatfrit.

VEGAN

Pris kr. 119,-
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ENERGISE
Super Firming Body Oil 150 ml. 

Forbedrer hudens elasticitet og blødgører 

100% naturlig fugtgivende olie, som udglatter og fremmer blodcirkulationen 
samt detoxer takket være en unik blanding af aktive ingredienser. Denne olie 
er også velegnet til at øge cirkulationen på hofter og lår, hvor dårlig cirkulation 
ofte skaber cellulitis. OBS! Anbefales ikke til gravide.

Mandelolie, Bergamot, Enebær

Alle hudtyper

Varm lidt olie op i hænderne og massér derefter på 
huden. Brug ekstra tid på områder med særlig risiko 
for cellulitis, samt de områder som er særligt 
tørre. Huden må gerne være lidt fugtig efter bad, 
når olien masséres ind. TIP! Olien er perfekt til brug 
efter barbering eller voksbehandling. 

VEGAN

Pris kr. 189,-
SLEEP
Beauty Sleep Hyaluronic Mist 45 ml. 

Afslappende og beroligende

99,98% naturlig mist udviklet til at fremme en god nats søvn, samtidig med at 
den gennemfugter den ofte oversete hud på hals og décolleté. Indeholder en 
blanding af hampolie og æteriske olier af høj kvalitet, som har en påvist 
afslappende og beroligende effekt.

Hyaluronsyre, Hampolie, Lavendel, Lægebaldrian 

Alle hudtyper

Anvendes om aftenen inden sengetid. Spray 
direkte på hals og décolleté eller spray lidt i hånd-
fladerne og tag en dyb indånding og dup derefter 
produktet på hals og décolleté. Kroppens varme 
hjælper med at aktivere de essentielle olier, som 
giver en aromaterapeutisk effekt, mens du sover.

VEGAN

Pris kr. 199,-
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VITALITY
Protect & Shine Shampoo 250 ml. 

Dit hår bliver stærkere og blankere end nogensinde før! 

99% naturlig og sulfatfri shampoo, som giver blankhed til alle hårtyper. 
Shampooen renser håret uden at fjerne de naturlige olier, så du får en sund, ren 
og blød hårpragt. Når hovedbundens olieniveau er i balance, behøver den ikke 
selv at skabe overskydende olie, og håret forbliver fedtfrit i længere tid. 

Grapefrugt, Rød Mandarin, Kamille 

Alle hårtyper

Massér en mængde shampoo svarende til en 
valnød ind i håret, indtil det naturlige skum frigives 
og nyd den forfriskende duft. Gentag efter behov.

OBS! Vil aldrig komme til at skumme meget, da 
produktet er sulfatfrit.

VEGAN

Pris kr. 149,-
VITALITY
Protect & Shine Conditioner 250 ml.

Conditioner proppet med effektive plejestoffer.

99,6% naturlig conditioner. Efter du har anvendt den lækre Protect & Shine 
Shampoo, kan du indpakke dit hår i en lækker citrusduft samt æteriske olier, 
som nærer og reparerer hvert eneste hårstrå, så dit hår bliver klart, blankt og 
blødt på et øjeblik.  

Arganolie, Mandelolie, Hvedeproteiner

Alle hårtyper

Påfør og fordel fra rod til spids ved at føre de 
spredte fingre gennem håret. Lad sidde i 1-2 
minutter og skyl derefter grundigt. 

VEGAN

Pris kr. 149,-
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