
Superbär för topp & kropp!
Dags att förbereda hud och hår för en kommande utomhussäsong. Faith in Natures serie av hår- och 
duschprodukter innehåller hallon och tranbär – antioxidantrika superbär som bygger upp hud och hår. 

Med Faith in Natures schampo, balsam och duschkräm i badrummet hjälper du hud och hår att behålla sin 

naturliga fuktighet. Produkternas huvudingredienser är hallon och tranbär där hallon inte bara är ett av våra 

mest antioxidantrika bär, det skyddar också mot både UVA och UVB-strålar, innehåller höga halter E vitamin 

och essentiella fettsyror vilket gör det lilla röda bäret både närande och mjukgörande. Medan tranbär stöttar 

med de essentiella fettsyrorna omega 3, 6 och 9, som är viktiga byggstenar för hudens hälsa.huden.

Hallon & Cranberry Schampo - ett fruktigt schampo med ekologiska hallon och tranbär extrakt och innehåller 

glycerin och naturligt vitamin E. För normalt till torrt hår, ca 66 kr/250 ml, & 99 kr/400 ml.

Hallon & Cranberry Conditioner - ett fruktig balsam med ekologiska hallon och tranbär extrakt och innehåller 

glycerin och naturligt vitamin E. För normalt till torrt hår, ca 66 kr/250 ml kr & 99 kr/400 ml.

Hallon & Tranbär Shower Gel & Foam Bath – en ljuvlig duschtvål och skumbad med ekologiska hallon och 

tranbär extrakt och innehåller glycerin och naturligt vitamin E, ca 67 kr/250 ml & 101 kr/400 ml.

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 sulfat) 

och SLS (Sodium Lauryl Sulfat), 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 gjorde av återvunnen plast. För mer info, pressbilder och produktprover kontakta press@biofood.se


