
 

              
 
 
 
 
PRODUKTINFORMATION 
 

 
 Sacred nature  

milk – närande mjukgörande rengöringsmjölk 
 
 
Resultat 
En effektiv och mild rengöring av orenheter, makeup och  
rester från föroreningar. Ger en mjuk och återställd hud. 
Innehåller antioxidanter och ger ett avancerat skydd av 
hudcellernas DNA. 
 
Aktiva ingredienser 
Ekologisk buritiolja, extrakt från fjärilsbuske, sheasmör, 
destillerat apelsinvatten. 
99 procent av de totala aktiva ingredienserna är naturliga 
varav 12,84 procent är ekologiskt odlade. 
 
Produktens egenskaper 
En mjuk, krämig rengöringsmjölk som är rik på naturliga och 
ekologiska, aktiva ingredienser. En mild och perfekt rengöring 
för uttorkade, känsliga hudtyper som kräver näring och skydd 
även vid rengöringen. 
 
Användning 
Används morgon och kväll. Ta lite mjölk i händerna och 
applicera med en lätt massage i ansiktet och på halsen, skölj 
av med varmt vatten. 
 
Förpackning  
Förpackningen är återvunnen och 100 procent återvinningsbar. 
100 procent återvinningsbar och miljövänlig PE beige tub 
Tvåfärgs tryck 
Träkork  
Återvunnen pappersförpackning – tryck med vattenlöslig färg 
 
Storlek 
200 ml 
 
Pris 
325 kronor 



 
 

              
 
 
 
 
PRODUKTINFORMATION 
  

 Sacred nature  
Gommage – närande cellförnyande peeling för ansikte och kropp 
 
 
Resultat 
En effektiv och mild peeling för ansikte och kropp,  
föryngrar och ger en jämn hud med lyster. Innehåller 
antioxidanter och ger ett avancerat skydd av  
hudcellernas DNA. 
 
Aktiva ingredienser 
Ekologisk buritiolja, extrakt från fjärilsbuske, sheasmör, 
destillerat apelsinvatten. Naturliga, ekologiska jojoba 
partiklar. 
99 procent av de totala aktiva ingredienserna är naturliga 
varav 13,34 procent är ekologiskt odlade. 
 
Produktens egenskaper 
En mild, mjuk och krämig peeling. Rik på naturliga och 
ekologiska aktiva ingredienser. Passa alla hudtyper, även  
den mest näringsfattiga och känsliga hudtypen, som behöver 
exfoliera döda hudceller och förnyas för att bli mjuk och 
elastisk. 
 
Användning 
Applicera på ren, torr hud med lätt massage för att  
hjälpa jojoba partiklarna att brytas ner, låt verka  
ett par ögonblick och skölj sedan av med varmt vatten. 
 
Förpackning  
Förpackningen är återvunnen och 100 procent återvinningsbar. 
100 procent återvinningsbar och miljövänlig PE beige tub 
Tvåfärgs tryck 
Träkork  
Återvunnen pappersförpackning – tryck med vattenlöslig färg 
 
Storlek 
200 ml 
 
Pris 
495 kronor 



 
 

              
 
 
 
 
PRODUKTINFORMATION 
  

 Sacred nature  
Nourishing tonifying body oil –  
kropps- och ansiktsolja som ger näring och spänst 
 
 
Resultat 
Ger huden näring och fasthet. Verkar mjukgörande, ökar 
elasticiteten samt förebygger och motverkar bristningar. 
Innehåller antioxidanter. 
 
Aktiva ingredienser 
Ekologisk buritiolja och jojobaolja. 
99 procent av de totala aktiva ingredienserna är naturliga 
varav 24.99 procent är ekologiskt odlade. 
 
Produktens egenskaper 
Ett exklusivt koncentrat av ekologiska oljor från jojoba och 
buriti som ger huden näring på djupet, återställer 
elasticiteten och förebygger bristningar. 
 
Användning 
Massera in på en väl rengjord hud tills oljan är helt 
absorberad. Den kan även användas i ansiktet på riktigt 
näringsfattig hud. 
 
Förpackning  
Förpackningen är återvunnen och 100 procent återvinningsbar. 
100 procent återvinningsbar och miljövänlig PE beige flaska 
Tvåfärgs tryck 
Träkork  
Återvunnen pappersförpackning – tryck med vattenlöslig färg 
 
Storlek 
200 ml 
 
Pris 
645 kronor 
 



 

             
 
 
 
 
 
PRODUKTINFORMATION 
 

 
 

Sacred nature  
nourishing protective mask  –  
närande skyddande mask 
 
Resultat 
En närande, skyddande mask för alla hudtyper, med unika  
aktiva och ekologiska ingredienser. På 10 minuter blir  
huden återställd på djupet, utan att kännas tyngd. Masken  
ger lyster och innehåller antioxidanter som skyddar 
hudcellernas DNA. 
 
Aktiva ingredienser 
Ekologisk buritiolja, extrakt från fjärilsbuske, sheasmör, 
destillerat apelsinvatten i en mjuk, geléliknande formula  
som gör den lättapplicerad och som frigör de aktiva 
ingredienserna på 10 minuter. 
99 procent av de totala aktiva ingredienserna är naturliga 
varav 21,34 procent är ekologiskt odlade. 
 
Produktens egenskaper 
En mask som ger näring, skyddar och återställer. Passar alla 
hudtyper som är näringsfattiga. 
 
Användning 
Appliceras jämnt på en ren, torr hud och låt verka i 10 
minuter. Tvättas av med varmt vatten. Kan användas 1-2 gånger  
i veckan beroende på hudens behov. 
 
Förpackning  
Förpackningen är återvunnen och 100 procent återvinningsbar. 
100 procent återvinningsbar och miljövänlig PE vit tub 
Tvåfärgs tryck 
Träkork 
Återvunnen pappersförpackning – tryck med vattenlöslig färg 
 
Storlek 
50 ml 
 
Pris 
395 kronor 



 

             
 
 
 
 
 
 
PRODUKTINFORMATION 
  

 Sacred nature  
Nourishing anti-age rich face cream – 
närande, rik anti-age creme för ansiktet 
 
 
Resultat 
Effektivt föryngrande och närande effekt. Ger en hud i  
perfekt kondition, som dessutom ser yngre ut. 
Innehåller antioxidanter som ger ett avancerat skydd av 
hudcellernas DNA. 
 
Aktiva ingredienser 
Ekologisk buritiolja, extrakt från fjärilsbuske, sheasmör, 
destillerat apelsinvatten. 
99 procent av de totala aktiva ingredienserna är naturliga 
varav 20,84 % är ekologiskt odlade. 
 
Produktens egenskaper 
En rik, koncentrerad creme som ger näring med aktiva,  
exklusiva naturliga och ekologiska ingredienser i en formula 
som är mjuk och lättabsorberad. Med en kraftfull anti-age 
effekt och ett aktivt dagligt skydd är den idealisk i ett  
kallt klimat och garanterar huden ett välbefinnande. 
 
Användning 
Används morgon och kväll för att ge huden fukt och näring. 
Massera in cremen i ansikte och på hals med lätt massage tills 
den har absorberats. 
 
Förpackning  
Förpackningen är återvunnen och 100 procent återvinningsbar. 
PE beige glasburk med lock 
Tvåfärgs tryck 
Träkork 
Återvunnen pappersförpackning – tryck med vattenlöslig färg. 
 
Storlek 
50 ml 
 
Pris 
695 kronor 
 
 
 
 
 



 

             
 
 
 
 
 
Aktiva ekologiska ingredienser 
 
Apelsinvatten 

 
 

Vatten är en vanlig ingrediens i hudvårdsprodukter och  
i Sacred nature produkterna har vattnet ersatts av  
destillerat ekologiskt apelsinvatten. Denna ingrediens  
är inte bara en vätska eller transportör, utan en aktiv 
ingrediens med mineralsalter. 
 
I Sacred nature-serien finns inget ansiktsvatten, eftersom 
apelsinvatten finns i alla produkterna och detta har en 
återmineraliserande effekt. Därmed ersätts traditionellt 
ansiktsvatten. 
 
 
Buritiolja  
Buritiolja är en värdefull och effektiv ekologisk antioxidant 
som har sitt ursprung i ett brasilianskt palmträd – även känt 
som ”livets träd”. Buritioljans unika orange färg beror på  
att oljan är väldigt rik på karotenoider som är en kraftfull 
antioxidant. Buritiolja är också rik på viktiga fettsyror  
som ger näring åt huden på djupet. 
 
 
Jojobaolja  
Tillsammans med Buritiolja skapas en ekologisk hudvårdande 
symbios mellan den vintergröna busken ur vilken jojobaolja 
utvinns och den gyllene buritioljan. Jojobaolja är rik på 
lipider och rekommenderas alltid vid för tidigt åldrad hud  
och torr hud med rynkor och bristningar på grund av att  
huden är för tunn. Förebygger linjer och rynkor. 
 
 

Buddleja davidii extrakt 
Extrakt från fjärilsbusken förstärker och berikar formulan  
och ger ett avancerat ekologiskt skydd av hudcellens DNA, 
vilket har en tydlig föryngrande effekt. Extraktet skyddar  
även mot UVB skador. 
 
 

Shea smör  
Sheasmör kommer från ett afrikanskt träd känt som ”ungdomens 
träd”. Sheasmör ger huden näring och skyddar mot irritationer 
orsakade av miljön. Ingrediensen är extremt rik på fettsyror, 
vitaminer och olja som ger näring på djupet och ger huden 
spänst och fasthet. 
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