
FÖRVARING
Förvara på en sval och mörk plats.

INGREDIENSER
Vax från Helianthus annuus (solros), frösmör från 
Astrocaryum murumuru, kapryl-/kaprin-triglycerid, 
olja av Helianthus annuus (solros), olja av frön från 
Rubus idaeus (hallon), olja av frön från Ricinus 
communis (ricinolja), olja av frön från Simmondsia 
chinensis ( jojoba), olja av frön från Sclerocarya 
birrea (marula), olja av Persea gratissima (avokado), 
olja av Argania spinosa (argan), vax från skal 
av Rhus verniciflua, olja av frön från Passiflora 
edulis (passionsfrukt), tokoferoler, fröextrakt från 
Rosa canina (nypon), olja av Punica granatum 
(granatäpple), glycerin, olja av Hippophae 
rhamnoides (havtorn), olja av Cymbopogon martini* 
(palmarosa), olja av Pogostemon cablin* (patchouli), 
olja av frön från Coriandrum sativum* (koriander), 
olja av Commiphora myrrha* (myrra), fröextrakt av 
Vitis vinifera (vinranka), skalolja av Citrus aurantium 
bergamia* (bergamott – fri från furokumarin), olja 
av Daucus carota sativa* (morot), olja av blad från 
Melaleuca alternifolia* (tea tree), askorbylpalmitat, 
olja av Cananga odorata* (ylang ylang), olja av 
Pelargonium graveolens* (geranium), olja av Rosa 
damascena* (ros).

*100 % ren eterisk olja 

Innehåller soja 

PRODUKTÖVERSIKT
Rose Ointment lindrar och återfuktar huden med lyxiga 
växter och rena eteriska oljor såsom ros, tea tree och 
ylang ylang.  Den lyxiga salvan är lätt att använda 
och passar på läpparna, nagelbanden, armbågarna, 
knäna och andra områden där huden är torr. Eterisk 
rosenolja förbättrar huden medan tea tree (Melaleuca 
alternifolia) vårdar torr hud.

HUVUDINGREDIENSER
Solrosolja och -vax, jojoba, hallonfröolja, avokadoolja 
samt eteriska oljor av ros, tea tree och ylang ylang

FÖRDELAR OCH FUNKTIONER
• Lindrar, återfuktar och mjukgör torr hud. 

• Bevarar hudens fukt och stärker hudens fuktbarriär. 

• Främjar hälsosam hud. 

• Utformad för känslig hud. 

• Återfuktar och verkar länge. 

• Lätt att använda och mycket mångsidig. 

• Utformad utan parabener, ftalater, petrokemiska 
ämnen, ingredienser från djur, syntetiska 
konserveringsmedel, syntetiska doftämnen och 
syntetiska färgämnen. 

• Vegansk och inte testad på djur. 

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
 Använd den på läpparna, nagelbanden, armbågarna, 
knäna och andra områden där huden är torr. 

ANVISNINGAR
Applicera på huden vid behov. Kan användas med eller 
utan eteriska oljor. Om du använder eteriska oljor bör 
du applicera oljorna på huden först.

VARNING
Förvaras oåtkomlig för barn. Endast för utvärtes bruk.

ROSE OINTMENT
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ROSE OINTMENT

F: Innehåller Rose Ointment gluten eller ingredienser 
som kommer från gluten?

S: Det finns inga ingredienser i Rose Ointment som 
innehåller gluten men den är inte certifierat glutenfri 
eller glutentestad.  

 
F: Är det någonstans på kroppen som jag inte bör 
använda Rose Ointment?

S: Det går bra att använda Rose Ointment var du vill  
på huden. Använd inte på hud som är solskadad. 

 
F: Är Rose Ointment vegetarisk och/eller vegansk?

S: Ja, Rose Ointment är både vegetarisk och vegansk. 

 

F: Min Rose Ointment är hård och vaxartad.  
Är det normalt?

S: Ja, det är Rose Ointments normala konsistens. 
Burkarna fylls när salvan är som en varm vätska.  
När produkten svalnar bildas en hård och vaxartad 
salva. När du gnider in salvan kommer du att märka  
att den blir mjukare. 

 
F: Var tillverkas Rose Ointment?

S: Rose Ointment tillverkas i USA. 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
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