
Nu lanserar Faith in Nature Brave Botanicals – en härlig serie schampo och balsam med milda 
ingredienser från växtriket och äventyrliga doftkombinationer. 

För dig med normalt hår, prova doften Kiwi & Lime som ger mjukt och glansigt hår. I den här produkten har 
söta och saftiga kiwis fått sällskap av fräscht skal från lime vilket ger en ren grön citrusdoft. Tillsammans med 
jojobaolja och andra lugnande oljor rengörs håret skonsamt och ger stråna lyster!

Övriga dofter i serien är:
Kokos & Frangipani  –  Söt och krämig kokos omgiven av frodig och rik frangipani, också kallad tempelblomma, 
skapar en upplyftande och tropisk doft. Den ekologiska kokosoljan och frangipanin rengör håret skonsamt 
och hjälper till att få det återfuktat och livfullt. Perfekt för torra toppar.

Lavendel & Jasmin – En ren och örtig doft av lavendel tillsammans med varm och söt jasmin – denna 
fantastiska och exotiska blomma som plockas på natten då den innehåller som mest doft. Tillsammans ger 
dessa växter en lyxig och moder twist till produkten som skonsamt tvättar bort smuts och får håret att både 
kännas och se tjockt och luftigt ut. Passar normalt till fint hår.

Ros & Neroli – Här kombineras de finaste rosorna från Damaskus och Neroli som ger produkten en dekadent 
och utsökt doft. Innehåller också arganolja som hjälper till att skonsamt rengöra ömtåligt och skadat hår, och 
får stråna att både se och kännas silkeslena.

Faith in Natures produkter §finns i hälsofackhandeln och onlinebutiker och kostar från cirka 45 kr/250 ml.

För mer info, pressbilder och produktprover kontakta press@biofood.se

Faith in Natures fina hår- och hudvårdsprodukter är baserade på naturliga ingredienser med delvis certifierade ekologiska ingredienser, fria från syntetiska 

konserveringsmedel, färgämnen, artificiella aromer och parfymer. De är också fria från SLES (Sodium laureth sulphate) och SLS (Sodium Lauryl Sulfate), som 

annars är en vanlig ingrediens i löddrande produkter och som kan irritera huden. Faith in Nature stödjer Världsnaturfonden (WWF) och deras produkter 

testas inte på djur. Alla Faith in Natures flaskor för schampo, balsam, shower gel och handtvätt är gjorda av återvunnen plast. 

Ny serie med milda 
hårprodukter för hela familjen!  


