
 

ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och 
förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De cirka 1 300 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i 
samverkan. ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se icagruppen.se och ica.se. 
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Ekologiskt certifierad kroppsvård från ICA i samarbete med Apotek Hjärtat 

I samarbete med Apotek Hjärtat har ICA Sverige tagit fram en serie  ekologiskt certifierade 

kroppsvårdsvårdsprodukter, certifierade enligt COSMOS organic* och tillverkade i Sverige. Nu 

utökas serien med fler ekologiskt certifierade hår- och hudvårdsprodukter.  

ICAs ekologiskt certifierade kroppsvård är en helt ny serie om hittills 16 ekologiskt certifierade 
ansikts-, kropps- och hårvårdsprodukter för barn och vuxna, framtagna av ICA i samarbete med 
Apotek Hjärtat. Hela serien innehåller vårdande och återfuktande aloe vera, därutöver ingår också 
kamomill i hudvården. I januari har sortimentet utökats med ytterligare ett schampo och ett balsam, 
i februari kommer en kroppslotion. 
 
- Det som skiljer ekologiska kroppsvårdsprodukter från konventionella är innehållet, där ekologiska 
kroppsvårds-produkter innehåller naturliga ingredienser i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom 
ingredienserna är certifierade kan man känna sig trygg med både innehåll och produktion, säger 
Eva Karlsson, ansvarig produktutvecklare för ICA i samarbete med Apotek Hjärtat. 
 
ICAs ekologiskt certifierade kroppsvårdsprodukter är framtagna och producerade i Sverige, och 
samtliga tuber i serien är tillverkade av förnybar sockerrörsbaserad polyeten.  
 
Utöver ekologiskt certifierad kropps- och hudvård finns även bomullsprodukter i serien som är 
certifierade enligt både det ekologiska kriteriet GOTS** samt Fairtrade***. Produktlinjen innehåller 
bomullsrondeller, bomullspinnar och bomull. 

Sortimentet finns nu i ICA-butiker. Lokala avvikelser kan förekomma.  

 

*Cosmos är en ekologisk certifiering, vilken betyder att 95% 

av alla växtbaserade ingredienser i formulan och minst 10% 

av alla ingredienser i vikt måste vara ekologiska 

**GOTS (Global Organic Textile Standard) är en märkning 

för ekologiska textilier och omfattar hela kedjan från skörd 

av ekologiskt producerat råmaterial till slutprodukt. 

Kriterierna omfattar både miljö- och socialt ansvarstagande. 

*** Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att 

motverka fattigdom och stärka människors inflytande och 

handlingskraft – med syfte att skapa förändring och 

utveckling. 

 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 


