Naturligt för kropp & hälsa

Naturliga produkter för
kroppens välbefinnande
Våra örter handplockas på det rena och mineralrika
Island. Inga maskiner används, för att undvika
föroreningar. Endast de växter som verkligen behövs
plockas och avfallet från produktionen lämnas sedan
tillbaka till naturen.
Icelandic Herbs krämer och oljor innehåller ej
parabener, syntetiska ämnen, kemikalier eller andra
tillsatser. Tillverkningen sker i Sverige

Ansiktsvård
24 timmarskräm
1102
Vårdande och skyddande kräm, främst för
normal hy. Mjukgör och skyddar huden
dag och natt.

Ögonkräm
1106
Motverkar effektivt svullnader och påsar
under ögonen. Minskar bildandet av
rynkor.

Ansiktsvatten
1107
Effektiv djuprengöring för ansikte och
hals. Detta är ett speciellt sammansatt
ansiktsvatten, alkoholbaserat (10%) rikt
på örter och eteriska oljor.

Rengöringsmjölk
1108
Rengöring för ansikte och hals, för alla
hudtyper. Så mild att den kan användas
vid borttagning av ögonmakeup.

Läppbalsam
Efter rakning
1103
Mjukgör huden, dämpar sveda och irritation
samt läker småsår. Passar alla hudtyper.

Havets Mirakelkräm
1104
Extra vårdande och stimulerande kräm
för känslig hy. Anpassad till mogen hy
med behov av fukt och stabilitet.

Mirakelkräm
1105
Intensivt vårdande kräm för alla hudtyper.
Mycket bra läkande egenskaper vid
hudproblem.

1109
Skyddar mot väder och vind. Lugnar
irriterade, såriga och torra läppar.
Innehåller inte vaselin.

Acnedroppar
1110
Används med starkt nedbrytande effekt
på acneutslag. Appliceras med en
praktisk pensel.

Ansiktsmask Kur
1111
En balanserande och energigivande
mask med marint innehåll. Rik på
vitaminer.

Fotkräm
Ansiktspeeling
1112
Ansiktspeelingen används normalt 1
gång i veckan som komplement till
daglig rengöring. Peelingämne är
jojobavax.

1301
Hjälper effektivt mot dålig lukt och
fotsvett. Är välgörande vid sprucken
hud. Underbart för trötta fötter.

Fotmjölk
1302
Masseras in för svalkande och lugnande
verkan på trötta och ömma fötter samt
ben.

Morotsolja
1113
Innehåller morot och karoten, vilket
ger huden en fantastisk lyster

Hand & Fotvård

Fotbadsalt
1303
Hjälper blodcirkulationen och stimulerar
trötta fötter. 1-3 tsk/bad.
Refill
1304

Muskel & Kroppsvård

Handkräm

Muskelolja

1201
Utomordentligt verksam kräm som
absorberas snabbt. Balanserar och skyddar
huden samt stärker naglar och nagelband.

1401
En kraftfullt verkande massageolja för
stela, ansträngda muskler och muskelinflammationer.

Nagelolja

Muskelkräm

1202
Stimulerar och stärker naglar och
nagelband. Läker och lugnar
inflammerade och såriga nagelband.

1402
Masseras in för djup, välgörande effekt
på trötta och stela muskler. Ger ökad
blodcirkulation och har god effekt vid
ledbesvär och muskelinflammationer.

Vårtdroppar
1203
Utomordentligt effektivt mot vårtor och
herpes. Penslas på vårtan 2-3 gånger
per dag.

Muskelmjölk
1403
Har samma välgörande och behagliga
effekt som Muskelkräm, men gör
massagen överflödig.

Hajkräm
Vårolja
1404
Används som en massageolja eller som
kroppsolja efter dusch och bad.
Stimulerar huden på djupet och är
verksam även mot hudbristningar.
Naturlig skyddsfaktor 7. Kan tillsammans
med muskelmjölk motverka celluliter.

1408
Effektiv behandlingskräm för alla hudtyper,
används med goda resultat vid behandling
av hudproblem, som t.ex. psoriasis.
Innehåller bl.a. Hajolja och Älgört. Hjälper
även vid ledinflammationer, reumatism och
gikt.

Hot Shot
Avslappningsolja
1405
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.

1409
Avslappnande massagekräm med
positiv effekt på bl.a. huvudvärk, migrän
och förkylning. Masseras in på panna
och tinningar.

Muskelavslappnande badsalt
1410
Hjälper stela, trötta, ömma, spända och
överansträngda muskler att slappna av
och fungerar också som aromaterapi.

Bodylotion
1406
Denna kroppslotion innehåller örter och
eteriska oljor som bibehåller huden mjuk
och frisk. Innehåller citron som har positiv
effekt på svaga blodkärl och åderbrock.
Malva gör huden len och är bra för
känsliga hudområden.

Djävelsklo olja
1407
Speciellt framtagen för stelhet i leder,
tennisarmbågar, artrit, artros och
ledbesvär. Verkar på djupet. Masseras
för värkande leder och reumatiska
besvär. Kan med fördel också användas
vid aromaterapi i bad.

Refill
1411

Deodorantgelé
1412
Innehåller 100 % naturliga ingredienser
och kan användas av alla. Dofterna från
de eteriska oljorna håller dig fräsch hela
dagen. Innehåller inte aluminium.

Hår & Bad
Schampo med örter
1501
För alla hårtyper. Ger hår och
hårbotten naturlig balans och skyddar
utan att skapa irritation. Utmärkt för
varje-dag-bruk.

Schampo med alger

Barnvård
Bossakräm - Mirakelkräm för
små stjärtar
1601
Antiinflammatorisk specialkräm som är
effektiv mot blöjeksem och andra
fuktutslag. Innehåller Lavendel och
Ringblomma som har en läkande förmåga.

1502
Avsett främst för torrt hår. Ger hår och
hårbotten naturlig balans och skyddar
utan att skapa irritation. Utmärkt för
varje-dag-bruk.

Barnschampo

Hårbalsam

Barnmassageolja

1503
Tillför hår och hårbotten extra skydd. Ger
ett mjukt och naturligt fall med volym och
gör det lätt att frisera håret.

1602
Ett milt schampo för dem som har
ömtålig hud.

1603
Massageolja och kroppslotion för barn.
Inne-håller bl a Lavendel.

Duscholja - Avslappnande
1505
Fungerar i badet som aromaterapi, i
duschen som en uppfriskande och milt
rengörande duscholja. Ger huden en
sidenmjuk känsla.

Badolja - Avslappnande
1506
Fungerar i badet som avslappning till
kropp, själ och muskler. Innehåller
Kornvallmo, Kamomill och Lavendel som
är avslappnande och effektivt mot
sömnlöshet.

Badolja - För stela leder
1507
Lämplig för de som lider av stelhet,
smärta i muskler och leder. Innehåller
bl.a. Älgört, Timjan och Kummin som är
inflammationshämmande.

Kärleksvård
Kärlekens olja
1701
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

Kärlekens badsalt
1702
Har två verksamma effekter, den
avslappnande aromatiska känslan av de
eteriska oljorna och örtextraktens
afroditiska påverkan av sinnena. Saltet
återfuktar och ger näring till huden.
Refill 1703

Secret of love
1704
Ett 100% naturligt glidmedel som har
afroditiska effekter och tar den sensuella
upphetsningen till en annan dimension.
Den kan också användas som
behandling mot vaginal torrhet.

Vill du beställa eller veta mer om
Icelandic Herbs produkter

Då är du välkommen att kontakta

Specialprodukt
Ringblomssalva
1802
En utmärkt salva att använda vid exempelvis
torra, nariga händer och fötter med
självsprickor.

