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Urtekram lanserar ekologisk serie för män  
Nu kommer ekologiska Urtekram med en ny kroppsvårdsserie för män. Urtekram Men 
innehåller naturliga ingredienser som aloe vera, lakrits, hyaluronsyra och baobab. Serien 
rengör, vårdar och har en fräsch maskulin doft. 

Baobab är en mytomspunnen afrikansk frukt rik på antioxidanter, vitaminer och 
mineraler och som tillsammans med de övriga ingredienserna rengör och stärker hud och 
hår.  Urtekram Men består av ansikts- och kroppslotion, krämdeodorant och schampo- 
och duschtvål. 

Liksom alla hud- och hårvårdsprodukter från Urtekram är serien ekologiskt certifierad 
med Ecocert Cosmos Organic, vegansk och märkt med Leaping Bunny som visar att den 
inte är testad på djur eller innehåller ingredienser från djur. 

– Allt fler män intresserar sig för sitt välbefinnande och därför är det väldigt kul att vi nu kan 
erbjuda dem en alldeles egen, härlig kroppsvårdsserie som gör gott utifrån och in. I vårt torra 
nordiska klimat kan huden behöva en boost och Urtekram Men innehåller både hyaluronsyra 
som naturligt binder fukt i huden och hexapeptid som stärker hudens kollagen, säger Jeanette 
Skoglösa, Brand Manager på Urtekram. 

Urtekrams kroppsvårdsserie säljs i Coopbutiker över hela landet, specialbutiker och i näthandel. 
Serien är ekologisk och vegansk. 

För högupplösta produktbilder gå in på www.urtekram.se och sök efter respektive produkt. 
För högupplösta imagebilder gå in på http://www.urtekram.se/sidor/download-se 

För mer information kontakta gärna: 
Jeanette Skoglösa, Brand Manager på Urtekram, 073 404 54 19, jeanette.skoglosa@midsona.se 
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 1100 ekologiska artiklar och är en av 
Nordens ledande producenter av ekologiska produkter. I Sverige säljs Urtekrams varor bl.a i matvaruaffärer och 
specialbutiker. Urtekram ägs sedan 2015 av Midsona AB. 
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Urtekram Men Aloe Vera Baobab hår- och kroppsschampo 

Hår- och kroppsschampot innehåller ekologisk baobab, lakrits och aloe vera, 
som tillsammans rengör effektivt, skonsamt och samtidigt efterlämnar en 
behaglig maskulin doft. Lakrits skyddar mot förorening, aloe vera lugnar och 
föryngrar och baobab och hyaluronsyra ger näring och stärker hud och hår.  

Rek. pris:  Urtekram Men Aloe Vera Baobab hår- och kroppsschampo eko, 
150 ml, ca 39,90 kr. 

 

 

 

 

 

Urtekram Men Aloe Vera Baobab ansikts- och kroppslotion 

Baobab, hyaluronsyra och hexapeptid ger näring och fukt till ansikte och kropp 
både under den torra vintersäsongen och på soliga sommardagar när huden är 
extra utsatt. Lakrits och aloe vera verkar lugnande på huden och tillsammans 
efterlämnar de naturliga ingredienserna en lätt doft av enbär. Lotionen är 
skonsam och kan användas dagligen i både ansikte och på kroppen. 

Rek. pris:  Urtekram Men Aloe Vera Baobab ansikts- och kroppslotion eko, 150 
ml, ca 39,90 kr. 

 

 

 

 

Urtekram Men Aloe Vera Baobab krämdeodorant 

Urtekrams nya krämdeodorant för män skyddar mot kroppslukt orsakad av 
bakterietillväxt. Till skillnad från en antiperspirant täpper inte en deodorant 
till svettkörtlarna med hjälp av aluminiumsalt.  

Den nya krämdeodoranten för män har en frisk maskulin doft av enbär och 
innehåller en effektiv kombination av ekologisk baobab, lakrits och aleo 
vera. Aloe vera lugnar och föryngrar huden, baobab, lakrits och 
zinkricinoleat skyddar huden och minskar lukt. Aloe vera lugnar och ger 
fukt till huden. Deodoranten är ekologisk och tillverkad utan alkohol och är 
både skonsam och vårdande.  

Rek. pris:  Urtekram Men Aloe Vera Baobab krämdeodorant eko, 50 ml, ca 59,90 kr. 

 


