
HAMPAOLJA FÖR FRISKARE HUD & HÅR!
Nu lanseras Dr Organics miljömedvetna hudvårdsserie som innehåller hampaolja, i Sverige! 
I sortimentet finns blanda annat hårmasken “Hair Rescue and Restore” som kammande hem priset för 
bästa nya, naturliga hudvårdsprodukt på Natural Products Scandinavia 2015!

Hampaolja är perfekt bas i hudvård! Den potenta oljan är en god källa till högkvalitativa näringsämnen 

och i österländsk kultur har den länge använts som ett mångsidigt naturläkemedel. Det är främst dess 

höga innehåll av fettsyrorna omega 3, 6 och 9 och att dess sammansättning liknar hudens egna, som 

gör oljan till en utmärkt, naturligt mjukgörande och fuktkräm. Det sägs också att hampaolja kan ha 

antiinflammatoriska, och antioxidanta effekter, samt är en god återfuktare för hela kroppen. 

• Innehåller höga halter av omega 3, 6 och 9. 

• Oljans sammansättning liknar hudens egen vilket gör att den lätt tas upp av kroppen.
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För mer information, pressbilder och produktprover kontakta press@biofood.se

Organic Hemp Oil Rescue Conditioner –  En conditioner som passar lika bra för han som 
hon. Hjälper till att reda ut håret och stimulerar hårväxten, ca 183 kr/265 ml.

Organic Hemp Oil Restoring Hair & Scalp Treatment –  En intensiv och återfuktande 

hårmousse som lämnas kvar i håret efter tvätt, ca 208 kr/150 ml.

Organic Hemp Oil Rescue Shampoo – Ett intensivt schamp som passar både han och 
hon. Innehåller flera naturliga och aktiva ingredienser, ca 179 kr/265 ml.

Organic Hemp Oil 24hr Rescue Crea – En mjukgörande kräm som verkar dygnet runt. 
Förutom vårdande hampaolja innehåller krämen naturliga och ekologiska extrakt 
från humle och Hibiscus som ger fukt i upp till 24 timmar, ca 138 kr/50 ml.

Organic Hemp Oil Deodorant – En krämig och effektiv deo där ekologisk hampaolja 
blandas med Aloe Vera , solrosolja , isländsk Moss och vitamin E, ca 84 kr/50 ml.

Organic Hemp Oil Skin Lotion – En balanserad hudlotion som återfuktar och ger 
näring tack vare kombinationen av Aloe Vera, mandel, avokadoolja och bioaktiva, 
naturliga och ekologiska extrakt från humle och Hibiscus, ca 128 kr/200 ml.

Organic Hemp Oil Lip Serum – Ett unikt läppeserum som hjälper till att hålla torra läppar 
mjuka och smidiga. Innehåller bland annat ekologisk hampaolja och läkande 
kanelolja, ca  86 kr/10 ml.
    
Produkterna finns inom kort hos välsorterad hälsofackhandel.

Fler produkter ur sortimentet:


