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naturligtvis.

En milt doftande kräm för hela kroppen. 
Återfuktande och närande, verkar på 
djupet. Lämplig för hela familjen, också för 
krävande och atopisk hud. 

De naturliga antiDe naturliga antioxidanterna i krämen ger 
huden livskraft. Verksamma ämnen ur 
grankvistar, t.ex. lignaner, har visat sig 
stimulera cellernas förnyelse. Kokosoljan i 
krämen ger en långvarig återfuktande 
effekt.

Förpackningsstorlek: 200 ml

HONUNGS- OCH GRANKVISTSSALVA

HONUNGSSCHAMPO 

Milt schampo med 
honungsdoft för hela 
familjen. Hjälper 
hårbottnen att bevara sin 
normala fukt- och 
fettbalans. Lämpar sig för 
alla hårtyper, också för 
känslig hårbotten. känslig hårbotten. 

Tillverkat av högklassiga 
råvaror, bl.a. äkta inhemsk 
honung. Biologiskt 
nedbrytbart.

Förpackningsstorlek: 250 ml



BECKOLJEKRÄM

PIHKA-PEKKA KÅDSALVA
TJÄRTVÅL

ÄKTA DALBRÄND TJÄRA

RÖSTDROPPAR

TJÄRSCHAMPO

BECKOLJA BASTUDOFT

En kokosoljebaserad kräm som innehåller 
beckolja för kliande, torr och sprucken hud.
Har en positiv effekt på krävande hud, ex. 
psoriasis och atopisk hud. Vårdar 
och förebygger också insektsbett.

Naturlig doft av beckolja. 
Innehåller inga tillsatser. 

Förpackningsstorlekar: Förpackningsstorlekar: 
100 och 200 ml

För att få igång och stärka rösten eller 
för att få tillbaka rösten när man tappat 
den. Får stämbanden att slappna av. 
Dropparna är välsmakande och svider 
inte i halsen. Innehåller bl.a. granskott, 
beckolja och honung.

Förpackningsstorlekar: 50 ml och 100 ml

Traditionellt finskt tjärschampo för 
alla hårtyper. Utmärkt för 
fjällande och kliande hårbotten.

Vid tillverkningen används 
inhemsk dalbränd tjära.
Biologiskt nedbrytbar.

Förpackningsstorlekar:
250 och 1000 ml250 och 1000 ml

Ren tjära som framställs i en tjärdal 
har många användningsområden, 
t.ex. som luftfräschare och 
skyddsmedel. Utmärkt som 
luktborttagare i t.ex. andningsskydd.

Förpackningsstorlek: 50 ml Flytande tvål med mild doft för 
hela kroppen. Kan användas 
dagligen och passar även känslig 
och problematisk hud.

Vid tillverkningen används 
inhemsk dalbränd tjära.
Biologiskt nedbrytbar.

Förpackningsstorlekar: Förpackningsstorlekar: 
300  och 1000 ml

Ren naturprodukt från lappländska 
tjärstubbar. Blandas i badvattnet 
vid bastubad. Ger bastun en frisk 
doft av tjära och en känsla av 
rökbastu.

Denna vätska, som är den första Denna vätska, som är den första 
vätskan som kommer ut vid 
tjärbränning, kallades i folkmun för 
tjärpiss. 

Förpackningsstorlekar: 50 och 100 ml

En kådsalva tillverkad på traditionellt 
lappländskt vis. Grankådan har egenskaper 
som är antibakteriella och vårdar och förnyar 
huden.

Studier visar att harts, lignaner 
och kumarsyra i grankåda 
förebygger inflammationer 
och främjar sårläkning. och främjar sårläkning. 

Förpackningsstorlekar:
30 ml och 400 g

KÅDSALVA HAR AV TRADITION ANVÄNTS FÖR att 
behandla sår, brännskador och inflammerad hud. 
Salvan användes också för att avlägsna stickor ur 
huden genom att applicera den på plåstret. Inom ett 
dygn kröp stickan ut ur huden av sig själv.

Beckolja är en ren naturprodukt som 
uppstår när lappländska tjärstubbar 
används vid tjärbränning. Beckolja 
innehåller hälsofrämjande ämnen ur 
tall i koncentrerad form.

Förpackningsstorlekar: 
10, 50, 200 och 1000 ml

BECKOLJA HAR AV TRADITION ANVÄNTS MOT

Hosta och förkylning: 
• i förebyggande syfte: dagligen 1-2 droppar på en 
sockerbit eller en sked med vätska
• 1-10 droppar om dagen när de första symptomen 
uppträder. Tas som en kort kur, som ovan

Insektbett och stick:Insektbett och stick:
• i förebyggande syfte: blanda matolja med 1/5 del 
beckolja och applicera på huden
• insektsbett och -stick: applicera beckolja på huden

Nästäppa och snuva: 
• några droppar i badvattnet vid bastubad
• ångbad: några droppar i kokande vatten

Produkter också för djur – naturligtvis.
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