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Aromaterapi och ekologiska, naturliga oljor  
- rena kärleken för huden 
 

3 produkter för höst och vinterhuden som ger huden lyster, balans och näring från 
Moonsun Organic of Sweden. 
 
 

Moonsun Organic of Sweden Cleansing Oil 
Ljuvlig rengöringsolja för ansiktet med bl.a sesamolja och havtornsolja. Har en 
pigg doft av kryddig citrus. Rengöringsoljan löser effektivt upp makeup och 
orenheter i huden. Passar de flesta hudtyper och framförallt en normal /fet hud 
Fungerar även som rakolja till ansikte och kropp. Pris 265kr, 200 ml.  

 
ANVÄNDNING: Morgon och kväll. Applicera oljan på torrt ansikte, hals och dekolletage, 
massera upp tillsammans med vatten och skölj noggrant av med ljummet vatten. Ta gärna 
hjälp av rengöringssvampar när du tvättar av rengöringsoljan, det gör även att det blir som en 
lätt peelande effekt av huden. Följ upp med Flower Tonic och Faceoil/Vitamin C Serum/ 
Facecream  
EYEMAKEUP REMOVER: Spraya flowertonic på bomullsrondeller tag lite cleansingoil på 
rondellen tvätta av makeup runt ögon. Löser upp och tar skonsamt bort makeup utan att slita 
på den tunna huden runt ögonen. 
RAKNING KROPP: Vid rakning av bikinilinje och armhåla bör man vara försiktig. Vi har lymfa 
som är extra känsliga på dessa ställen. Därför rekommenderar vi att använda nya rena 
rakhyvlar och bra skonsamma rakprodukter och snäll eftervård för att undvika att skada huden. 
 

Moonsun Organic of Sweden Bodylotion  
Ge dig själv en härlig upplevelse med Moonsuns bodylotion. Den tillför huden 
fukt och är mjukgörande. Den efterlämnar en doft av kryddig citrus. Det här är 
som balsam för både kropp och själ. 
KROPPEN: Smörj alltid huden efter dusch eller bad för en fukt-boost för huden. 

HÄNDER: Passar perfekt som handkräm.  
FÖTTER: Vår bodylotion är toppen som en lättare fotkräm. Pris: 299kr, 200 ml.  
 

 



	
 
 
Moonsun Organic of Sweden Face oil  
Lyxigaste ansiktsoljan med balanserande och utslätande effekter för ansikte,  
ögon, hals och dekolletage. Innehåller bla, havtorn, jojoba och en lätt doft av 
neroli och lindblom. Huden får en fantastisk lyster och en sammetslen känsla.	

 

ANVÄNDNING: Appliceras efter Flower Tonic morgon och kväll. Gärna tillsammans med 
Facecream för extra omvårdnad och skydd. För extra fukt till huden blanda någon droppe i 
vitamin c serum. ÖGON: Passar att använda runt ögonen som en närande ögonolja.  
Oljan fungerar även som en utmärkt vårdande hårtoppsolja. Framförallt till skandinaviska 
frissiga toppar.... Skaka flaskan då och då för att blanda oljorna. Pris: 398kr, 30 ml.  
 
 
 
 
För mer information vänligen kontakta: Helena Walfridsson presskontakt för 
Moonsun Organic of Sweden, tel. 073-663 76 12, helena@editk.se 
 
Moonsun Organic of Sweden är en svensk holistisk unisex- hudvårdsserie som är 
ekologisk och tillverkas i Stockholm. Produktserien är framtagen av Mia Skaug och 
Jenny Svärdendahl som har arbetat med holistisk hudvård sedan 2002. 
Produkterna är fyllda med aromaterapi för att få maximal effekt på huden. Syftet är 
att uppnå skönhet som är hållbar både för människan och naturen. Moonsun 
Organic of Sweden säljs bland annat på: Åhléns City i Stockholm, Gryningen, 
Apotea, Mjuk hud, Ecoholics, utvalda Life-butiker, Yogashala, Yogayama och i 
webbshopen: moonsun.se.  
 
 
	


