
Höstens mysigaste hemmaspa!
Med Dr Organics härliga kroppsprodukter kan du njuta av säsongens 
härligaste spa – hemma!

Nu börjar det bli riktigt ruggigt utomhus. Pigga upp dig med en hemmakväll i sällskap av 
Dr Organic vars naturliga produkter både rengör, återfuktar, fräschar upp och skyddar 
kroppen från topp till tå!

Eget hemmaspa med Dr Organic!

Munnen och tänderna!
För en fräsch munkänsla och ett vitare leende använd denna Aloe Vera Tooth-
paste med islandslav, hästkastanj, silica och pepparmint.

Lägg dig i ett bad!
Dead Sea Mineral Bath salt är ett underbart badsalt som rengör på djupet, 
är cellförnyande och läkande. Går utmärkt att blanda i duschkrämen eller 
kokosoljan för en skrubbande effekt.

Varva ner!
Pure Organic Lavendel Oil är en fantastisk olja för kropp och själ och har 
en underbar doft att inhalera. Massera gärna på dina pulspunkter för att 
komma ner i varv. Oljan verkar lugnande och antiseptisk och är perfekt att 
droppa i badoljan eller blanda med ett badsalt. 

Rengör på djupet!
Dead Sea Mineral Mud mask är en lera som verkligen hjälper till att dra ut 
gifter, är por rengörande, lugnande och stimulerar cellförnyelsen.



Öka cirkulationen!
Organic Rose Otto Face scrub baseras på rosvatten och aloe vera, närande 
bivax och aprikoskärnolja, och lugnande kamomill. Den skonsamma peelingef-
fekten får du av ett fint pulver av aprikoskärnor som ökar blodcirkulationen i 
ansiktet och avlägsnar döda hudceller.

Massera kroppen!
Virgin Coconut Oil, Monoi Moisture Melt Body Oil är en underbar olja med 
kokosdoft som passar för hela kroppen och håret. Återställer omedelbart 
hudens fuktbalans. Värm flaskan under varmt vatten så blir oljan mer lättfly-
tande innan du masserar in kroppen för cirkulation, fukt och glow.

Återfukta huden!
Organic Pomegranate Body Butter är fullproppad med antioxidanter från 
granatäpple och med extra återuppbyggande E-vitamin, i en bas av aloe vera 
och sheasmör hjälper den till att boosta huden med fukt på djupet. Jojoba- 
och solrosolja gör att den går snabbt in och efterlämnar en silkeslen känsla på 
huden.

Ge håret extra stöttning!
Organic Moroccan Oil är en 100 procent ren arganolja rik på essentiella fettsy-
ror. Arganoljan är guld för hela kroppen, inte minst för håret!

Ta hand om hälarna!
Virgin Olive Oil foot Scrub innehåller vulkanisk lava i en bas av bland annat 
aloe vera, olivolja och bivax och tillsammans med citron, fänkål och timjan 
mjukgör den fötterna och hjälper till att motverka förhårdnader.  

Mjukgör fötterna!
Manuka Honey Foot and Heel Cream är en blandning av det bästa: aloe vera, 
manuka honung, olivolja, propolis, solrosolja, E-vitamin och zink, mjukgör, 
återställer fuktbalansen, läker och verkar dessutom under 12 timmar för att 
mjukgöra dina fötter. Doftar sött och fräscht av honung.

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!


