
Nu lanserar hudvårdsmärket Dr Organic en serie krämer med 
allantoin – ett effektivt ämne som lyfter huden till nya nivåer

Dr Organic har ett brett sortiment av naturliga skönhetsprodukter för alla hår- och hudtyper. Deras se-

naste serie med snigelextrakt innehåller bland annat ämnet allantoin som har flera kosmetiska fördelar 

– en god sammandragande och fuktbevarande effekt, vilket är perfekt för vår känsliga och torra hud här 

uppe i Norden. I Japan har man till och med gått så långt att man låter levande sniglar krypa runt på 

kroppen för att få så mycket allantoin som möjligt på huden. 

Snigelsekretet gör även att krämen snabbt glider in i huden och ger en len, fräsch känsla och passar 

extra bra för torr och känslig hy eftersom det sägs minska risken för hudreaktioner på andra ämnen som 

kan irritera.

I produkterna kombineras allantoinet med ekologisk aloe vera och en egen blandning av bioaktiva 

ingredienser som lugnar, återfuktar, skyddar mot fria radikaler, förbättrar elasticitet och ger fasthet åt 

huden.



Dr Organic Snail Gel kommer från sniglar som föds under humana och certifierade ekologiska förhållanden. Sniglarna har 

möjlighet att röra sig fritt och slemutsöndring samlas in från glasrutor som de kryper över. Utsöndringen samlas upp, utan 

att orsaka snigel skada, filtreras och koncentreras sedan genom vakuumindunstning för att reducera dess vatteninnehåll 

innan ett milt konserveringsmedel tillsätts för att behålla dess hållbarhetstid. På grund av ingredienserna naturligt ursprung 

färg och kan konsistens variera från parti till parti. Detta påverkar inte produktens kvalitet.

Alla produkter är fria från: parabener, SLS, artificiella färger, dofter och andra petrokemiska 

tillsatser. Lämplig för vegetarianer. 

Bifogar högupplösta pressbilder.

För mer information och produktprover kontakta press@biofood.se

I serien finns följande produkter: 

Organic Snail Gel Hand & Nail Elixir - lugnar, återfuktar huden och lämnar en fräsch känsla 
som varar länge, 201 kr/50 ml.

Organic Snail Gel Eye Serum - skyddar samtidigt som det hjälper till att släta ut linjer 

i huden. Har en föryngrande effekt, 182 kr/15 ml.

Organic Snail Gel Cream - absorberas snabbt, återställer den naturliga fuktnivån i 
huden, lugnar och lämnar en lyxig känsla av fasthet och fukt, 263 kr/50 ml.

Organic Snail Gel Moisture Mask - är en återfuktande mask som tränger djupt ner i epi-
dermis. Har en renande effekt och får huden att stråla, 32 kr/10 ml.

Organic Snail Gel Facial Serum - ger en lugnande effekt, tränger djupt in i epidermis 
och absorberas omedelbart. Stramar upp huden och ger den mer ungdomlig 
glöd, 283 kr/30 ml.

Organic Snail Gel - stöder hudens vitalitet och innehåller en unik balans av nyttiga 
komponenter såsom: glykolsyra, kollagen, elastin, allantoin, vitaminer och protei-
ner, ca 202 kr/50 ml.

Gå bort kit -  Innehåller tre produkter som tillsammans ger händer, kropp och an-
sikte en komplett naturlig vård.


