
 
Pressmeddelande den 23 april 2015 

 

Nya skönhetsprodukter från Urtekram: 

Ekologiskt spraybalsam för vuxna och barn 
Lagom till sommaren kommer Urtekram med tre nya ekologiska spraybalsam, perfekta 
att reda ut ostyriga lockar efter sol och salta bad. Urtekrams ekologiska spraybalsam 
finns både för vuxna och barn till ett vettigt pris och gör det enkelt för alla att göra ett 
grönt val.  

– Vi vet att många konsumenter har efterfrågat ett spraybalsam som ger bra effekt, är 
enkelt att applicera och ekologiskt. Därför känns det extra roligt att kunna presentera 
dessa tre varianter nu inför sommaren, säger Anders Tengelin, Sverigechef på Urtekram. 

Allt fler upptäcker fördelarna med spraybalsam. När balsamet 
sprayas direkt på håret ger varje droppe effekt i stället för att 
spolas ner i avloppet som traditionellt balsam. Håret blir 
mjukare och lättare att reda ut och dessutom verkar balsamet 
som en inpackning som sitter i hela dagen.  

Håret blir extra utsatt under sommaren då sol och bad torkar ut 
och gör lockarna flygiga och frissiga. Med ett bra ekologiskt 
spraybalsam blir det snabbt ordning på frisyren igen.  

Lättare kamning med ekologiskt spraybalsam 
Urtekrams spraybalsam finns i tre sorter. Urtekram Spraybalsam 
Aloe Vera innehåller majsstärkelse och extrakt från sockerbeta som skyddar håret från värme vid 
föning eller styling med plattång och ger skydd vid hårfärgning. Urtekram Spraybalsam Rose 
innehåller hyaluronic acid som balanserar fukt och förebygger torrt hår. För små rufsiga kalufser 
finns Urtekram Spraybalsam Barn som innehåller calendula extrakt.  

– Urtekram har sedan tidigare en barnserie som säljs på vanliga mataffärer och som har blivit 
väldigt populär hos många föräldrar. Nu toppar vi den med ett efterlängtat ekologiskt 
spraybalsam som gör kamningen enklare för både barn och föräldrar, säger Anders Tengelin. 

Urtekram Spraybalsam är helt fri från parabener, syntetiska tillsatser och mineraloljor. Den är 
certifierad med Cosmos, en internationell standard som bland annat innebär att 98 procent av 
ingredienserna är naturliga och ekologiska.  

Urtekram Spraybalsam säljs på näthandel och specialbutiker och beräknas finnas i 
dagligvaruhandeln under hösten 2015. 

Urtekram Spraybalsam Rose 250 ml  ca pris 49,90 kr 
Urtekram Spraybalsam Aloe Vera 250 ml  ca pris 49,90 kr 
Urtekram Spraybalsam Barn 250 ml  ca pris 49,90kr 

För högupplösta produktbilder gå in på www.urtekramsverige.se och sök efter respektive 
produkt. För högupplösta imagebilder gå in på www.urtekramsverige.se/sidor/download 

För mer information kontakta gärna: 
Johanna Dannesund, marknadschef Urtekram, 070 544 26 59, jda@urtekram.dk  
Anders Tengelin, Sverigechef Urtekram, 070 428 70 84, ate@urtekram.dk  
Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 

Urtekram är ett danskt företag som sedan 1972 har producerat ekologisk mat och hudvård. Huvudkontoret och produktionen finns i 
Mariager på Jylland i Danmark. Företaget har över 1500 ekologiska produkter och är en av Nordens ledande producenter av 
ekologiska produkter. I Sverige säljs Urtekrams produkter bl.a i matvaruaffärer och specialbutiker.  
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