Eteriska oljor

Örter

Vegetabiliska oljor

Receptbloggen

Alla hjärtans dag

20% på utvalda
kropps & massageoljor
och kärlekssmör

Alla hjärtans dag är runt hörnet och vad vore mysigare än att byta massage med din
respektive? Vi har hud och massageoljor anpassade för mer intima stunder som t. ex kropps &
massageolja Paradis, Tusen & en natt, Sandelro och värmande njutning. Vill du bjuda din
partner på något alldeles extra så föreslår vi att ni istället provar vårt kärlekssmör Pure Rose ger glid och samtliga ingredienser är ätbara.

Aroma roll-on
Vi bryr oss om ditt
mående
Enkelt att använda och passar både
nybörjaren som den med stor erfarenhet av
aromaterapi.

Aroma roll-on appliceras på någon av
kroppens pulspunkter t. ex på halsen eller
handlederna. Huden tar sedan snabbt upp
den eteriska oljan som är utblandad med
jojobaolja. Effekten av de eteriska oljorna
frigörs snabbt och effektivt i blodet samtidigt
som de tas upp genom näsan vilket ger en
förstärkt terapeutisk effekt.
Säljes i tre varianter. JUST NU 20% RABATT.
Energy - Uppiggande och energigivande
Relax - Avslappnande och rogivande
Clear mind - Uppfriskande och stimulerande

Varor i fokus

Bittersalt

Perillaolja

Svartkummin

Astaxanthin

Bittersalt
Ett salt som främst används för hud och hårvård i bad,
eller som badsalt för trötta och ömma muskler. Kan
också användas i hårschampo, till saltskrubb, som
utlöst i vatten för omslag på ömma muskler och hör
och häpna, i trädgården. Epsomsaltet (bittersaltet) är
lätt nedbrytbart och består av naturligt
magnesiumsulfat. Det här ämnet finns ute i våra
trädgårdar men oftast inte i tillräckliga mängder. Du
kan se på ditt träd, din växt eller buske att den har
brist på magnesiumsulfat när bladen får en ljusare
färg. Om du vill ha den där fina, grönskande
trädgården så prova på att gör ett bladgödsel på
bittersalt. Lös ut det med vatten och spreja på växter,
träd, buskage osv.

Information
Bittersalt (epsomsalt)
Magnesium Sulfate
Bra vid hud- och hårvård.
Magnesium är ett viktigt
stöd åt vår hårbottnen för
att håret ska kunna växa
friskt och starkt, men även
hud och naglar mår bättre
av bittersalt.
Magnesium bidrar till en
normalt fungerande
muskelfunktion och används
därför vid muskelkramper
och värk.

Helkroppsbad:
Tag 3 dl - upp till 2 liter bittersalt till ett varmt helbad.
Använd inte tvål i badet, det motverkar saltets effekt.
Duscha helst inte av huden efteråt, låt istället huden
självtorka.
Fotbad:
Tillsätt 1 dl bittersalt i en hink eller bunke med varmt
vatten, placera fötterna i vattnet och njut. Tillsätt
gärna några droppar väldoftande och välgörande
eterisk olja i vattnet. Fotbadet motverkar förhårdnader,
ömma och trötta fötter samt fotsvett.
Omslag:
För lindring och avslappning när muskler ömmar.
Dosera 2 dl bittersalt per liter varmt vatten. Doppa en
mindre handduk i saltlösningen och placera den på
huden. Låt verka i ca 30 minuter. Kan upprepas flera
gånger per dag. Har du mycket känslig hud bör du
prova dig fram försiktigt.

Träd, växter och buskar
behöver magnesiumsulfat
för att må bra. Det är ett
ämne som lätt frigörs från
våra jordar vid t. ex
nederbörd, därför kan
jorden lätt få brist på
metallen. Prova att göra ett
eget bladgödsel med
bittersalt och vatten om du
misstänker att din trädgård
lider av magnesiumbrist.

67 kr/500 g
99 kr/1 kg

74 kr/5 st 1 kg
KÖP NU

Perillaolja
eko

Svartkummin
eko

Astaxanthin
eko

Olja med högt

Välkänd hälsoolja, främst för

Astaxanthin kommer från

innehåll av omega 3
(60-65% mer än i

invärtes bruk. Pressad ur ett
speciellt kumminfrö och

algen Haematacoccus
Pluvialis. Astaxanthin

linolja med bättre
hållbarhet). Kan

innehåller förutom
vegetabilisk olja även eterisk

tillhör gruppen xantotyl
och är en kraftfull

användas som
kosttillskott och i

olja som finns naturligt i
detta frö och som ger oljan

antioxidant. Alla är vi i
behov av antioxidanter,

produkter som en torr

sin specifika smak. Genom

men för människor med

olja för att ge huden
essentiella fettsyror

sitt innehåll av eterisk olja är
den också bra för

diabetes, olika typer av
inflammationer, hjärt- och

som gör huden mer
elastisk. Har läkande

bekämpning av fria radikaler
i huden och därmed en

kärlsjukdomar så är
behovet extra stort.

egenskaper och
passar känslig och

utmärkt anti-age produkt.

mogen hud.

Priser/storlekar

Perillaolja
kallpressad
eko
92 kr/100 ml
249 kr/500 ml
385 kr/1 liter
1358 kr/5 liter

Svartkumminolja
kallpressad eko

Astaxanthin
kapslar

69 kr/30 ml
161 kr/100 ml
515 kr/500 ml
808 kr/1 liter

322 kr/60 st
560 kr/120 st

KÖP NU
KÖP NU

KÖP NU

Extra populär just nu

Extra populär just nu

- Från naturen direkt till dig

Storpacksprislita

Köpvillkor

Kontakta oss

www.naturkosmos.se

