
Naturlig enkelthed 
giver stor virkning  

Rene økologiske plejeoli-
er er skatte fra det mest 
værdifulde, en plante kan 
tilbyde: Frugter, nødder 
og frø. Frøene gemmer de 
fede olier i sig, indtil de 
modtager en impuls om at 
spire. Når de bliver høstet
inden spiring, er de fulde 
af energi og vitalitet, og de 
forsyner så vores hud med 
næring og beskyttelse.

Vores kvalitetsgaranti:
Den rene naturkraft

PRIMAVERA fremstiller 
udelukkende rene, næn-
somt koldpressede økolo-
giske plejeolier. På denne 
måde bevares den højeste 
kvalitet i de nærende aktive 
ingredienser og vitalstoffer.

Huden næres og føles 
blød og smidig

Når de økologiske plejeolier 
påføres huden, understøt-
ter de dens selvregulerende 
kraft. De hjælper med at 
holde på fugtigheden og 
giver huden elasticitet uden 
at efterlade en fedtet hinde.

Rendyrket skønhedspleje 
i et enkelt produkt

Hvorfor elsker din hud rene 
økologiske plejeolier?

Argania spinosa – argannød

Anvendelse som 
ansigtsolie

100% rene økologiske 
hudplejeolier – udsøgt pleje til alle 
årstider

•  Fugt din hud med en økologisk rosenvand. Det vil hjælpe 
olien med at blive absorberet hurtigere og lettere. Påfør 
derefter olien.

•  Doseringen er afgørende: Blot nogle få dråber olie er 
tilstrækkeligt til en ansigtsbehandling.

•  Til særlig tør hud om vinteren kan du simpelthen supplere 
din dagcreme med nogle dråber olie.

Du stråler!
Naturlig skønhed med rene og

ædle økologiske olier

En kærlighedserklæring 
til din hud

Bevidst at give dig tid til:

At se de elskelige sider hos dig selv

At drage kærlig omsorg for dig selv med naturens 
skatte – holistiske og effektive

At være i harmoni med dig selv

At føle dig smuk

At mærke livsglæden

TIP: Naturlig fjernelse af makeup 
med økologiske plejeolier

Kom nogle få dråber jojobaolie på en fugtet bomulds-
rondel og før den blidt hen over øjenlåg og øjenvipper. 
Olien fjerner skånsomt vandfast makeup og styrker 
samtidig øjenvipperne.

FORHANDLER
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Arganolie  økologisk, 30 ml
Engelsk navn på Primaveras flaske:  
Argan Oil 

Beskyttende og styrkende 

Til tør hud,  
til hårpleje

• Højt indhold af E-vitamin og 
værdifulde phytosteroler

• Styrker hudbarrieren og beskytter 
hud og hår mod udtørring

• Giver en glat og smidig hud, samt 
sunde hårspidser

Passionsfrugtolie  økologisk, 30 ml
Engelsk navn på Primaveras flaske:  
Passion Fruit Seed Oil 

Regenererende og nærende 

Til tør og irriteret hud,  
blandingshud

• Højt indhold af værdifulde linolsyrer  
og A-vitamin

• Understøtter regeneration af tør hud, 
irriteret hud og blandingshud

• En olie, der optages hurtigt og får 
huden til at føles blød og elastisk

• Udvindes af passionsfrugtens frø

Kæmpenatlysolie  økologisk, 30 ml
Engelsk navn på Primaveras flaske:  
Evening Primrose Oil 

Lindrende og styrkende 

Til meget tør hud og hud med 
tilbøjelighed til inflammation

• Højt indhold af gammalinolensyre  
og linolensyre

• Har en antiinflammatorisk, 
beroligende og styrkende virkning  
på sart og irriteret hud

• Er en populær førstehjælpsolie for diverse 
hudproblemer, såsom kløende og skællet hud

Hybenrosekerneolie  økologisk, 30 ml
Engelsk navn på Primaveras flaske:  
Rose Hip Seed Oil 

Stærkt regenererende 

Moden hud,  
arbehandling

• Højt indhold af alfa-linolensyre og 
trans-retinsyre

• Ved at opbygge hudens kollagen kan 
en krævende hud bedre holde på 
fugtigheden og opnå elasticitet

• En gennemprøvet olie til arpleje, der 
understøtter celleregeneration

Styrkende hårolie
E N  F L O T  H Å R P R A G T

• 30 ml arganolie
• 3 dråber økologisk tonka-ekstrakt

Kom det æteriske tonka-ekstrakt direkte i 
arganolien og ryst blandingen godt. Efter et 
brusebad, tilsæt blandingen til de stadig fugtige 
hårspidser. Lad det sidde i håret natten over og vask håret 
næste morgen som sædvanlig.

Regenererende skønhedseliksir
M I T  Ø J E B L I K

• 30 ml økologisk hybenrosekerneolie
•  2 dråber økologisk æterisk 

palmarosaolie

Tilsæt den æteriske palmarosaolie til hy-
benrosekerneolien og ryst blandingen grundigt. 
Brug den dråbevis som en ansigtsplejeolie til regeneration af 
huden. En velduftende pause, som skaber harmoni og fred.

Nærende ansigtsolie
F R U G T A G T I G  F R Y D

• 30 ml økologisk passionsfrugtolie
• 4 dråber økologisk æterisk appelsinolie

Kom den æteriske appelsinolie ned i 
passionsfrugtolien og ryst blandingen godt. En 
delikat, forfriskende ansigtspleje, som sætter dig i 
godt humør og giver huden glød.

Lindrende specialolie
I  B A L A N C E

• 20 ml økologisk jojobaolie
• 10 ml økologisk kæmpenatlysolie
• 3 dråber økologisk æterisk lavendelolie
• 2 dråber økologisk æterisk cedertræsolie

Bland de to plejeolier, dryp de æteriske olier i, og ryst 
blandingen godt. Påsmør den på irriterede hudområder og 
masser den blidt ind.


