Nu har det närande och återfuktande kokosfettet tagit klivet in
i skönhetsbranschen på allvar. Dr Orgnics lena, vårdande och
återfuktande kroppsvård med kokosolja ger huden en rejäl fuktskjuts.
Kokosolja får den mest torra och trötta huden att återhämta sig. Dr Organics sortiment med Virgin
Coconut Oil innehåller inte bara en bas av kokosolja utan är dessutom rikt på naturliga extrakt från
papaya och aloe vera juice. Produkterna hjälper kroppen att återfå sin naturliga fuktbalans, lugnar ner
en stressad hud och stärker kollagenet på ett skonsamt vis.
Därför är det vita fettet så närande:
• Innehåller vitaminer, mineraler och andra ämnen som har visat sig bekämpa virus, bakterier, stärka ben
och tänder.
• Innehåller mycket näring såsom protein, kalcium, folsyra, järn och vitamin B1, B6, C och E.
• Innehåller laurinsyra som har antibakteriella egenskaper. Innehåller även kaprylsyra, som bekämpar
svampinfektioner av alla de slag.

Organic Virgin Coconut Oil Bocy Sufflé - återfuktar på ett kick! En len kräm berikad med kokos
extrakt, juice från aloe vera blad och fruktextrakt, som har en omedelbart återfuktade
effekt samt ger näring åt huden, xxx kr/200 ml.

Organic Virgin Coconut Oil Body Wash – uppfriskande & närande. En bad- och duschgel för
daglig användning som ger huden näring och fukt. Kombinationen av kokosnöt
och en blandning av bioaktiva och ekologiska ingredienser, såsom extrakt från
papaya och mango, gör kroppen både lugn och vital, xxx kr/250 ml.

Organic Virgin Coconut Oil Hand & Nail Cream – skyddar och stärker. Med en tropisk
blandning av organiska oljor och fruktextrakt, är detta en snabbabsorberande,
djupt återfuktande och näringsrik hand- och nagelkräm, då ingredienserna
innehåller både vitamin C och E, xxx kr/100 ml.

Organic Virgin Coconut Oil Skin Lotion – balanserar & återfuktar. En härligt, återfuktande
och närande kroppslotion rik på antioxidanter och cellregenererande proteiner.
Återställer hudens naturliga struktur på ett effektivt vis, xxx kr/200 ml.

Organic Virgin Coconut Oil Moisture Melt Body Oil – lugnar och återfuktar. En exotisk
kroppsolja som enkelt tränger in i de djupare hudlagren. Använd dagligen på
hela kroppen eller som en intensiv konditioneringsbehandling. Är berikad med
gardenia blommor, papaya fröolja, mango, kakaosmör, apelsin frukt extrakt,
bergamott olja, citronskal olja och vitamin E, xxx kr/90 g.

Alla produkter är fria från: parabener, SLS, artificiella färger, dofter och andra petrokemiska
tillsatser. Lämplig för vegetarianer.

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

