NJUTNINGSFULLT!
– FRÅN INSIDAN & UT

SKÖNHET FRÅN NATUREN

Dr Organic har ett brett sortiment
av naturliga skönhetsprodukter
för alla hår och hudtyper. Bland
annat en serie med bas av
renande döda havssalt och en
med snigelextrakt som innehåller
ämnet allantoin som sägs ha
god sammandragande och
fuktbevarande effekt på huden,
perfekt för vår känsliga och torra
hud här uppe i norden.

NATURLIG HUDVÅRD

Emma Noëls högkvalitativa
skönhetsprodukter
produceras i en liten fransk
stad mellan Provence
och Cévennes. Här hittar
du ett brett sortiment av
lyxiga oljor, ljuvliga tvålar
och krämigt body butter.
Innehåller inga syntetiska
doft- eller färgämnen.

SVALKANDE ISTE
FOREVER YOUNG

En oljereglerande, avgiftande
bioplasma-ansiktsbehandling
som motverkar ålderstecken.
På ytan är det en ekologisk
ansiktsmask som rengör
porerna, och på djupet fungerar
den som en bioaktiv, djupt
uppfräschande ansiktslyftning.
En oljereglerande, avgiftande
bioplasma-ansiktsbehandling som
motverkar ålderstecken.

Bästa törstsläckaren!
ca 1 stor karaff
2 liter vatten
3 tepåsar Pukka turmeric gold
2-3 msk honung/agavesirap
2 msk citron/limesaft
1/2 citron i skivor myntablad

LUGNANDE LÖDDER

Ljuvlig lavendeltvål som kan
användas dagligen.Tvålarna
har bra konsistens, fasthet
och löddrande förmåga.

1. Koka upp en liter vatten. Lägg i
tepåsarna och låt dra i 10-15 minuter.
2. Rör i sötningen och citronsaften.
Blanda tills allt har löst upp sig.
3. Häll upp i en tillbringare, häll i resten
av vattnet, se till att det är iskallt.
4. Ställ i kylen tills teet svalnat. Skär ner
citronen och de gröna bladen. Servera
med massor av is.

HEJ GURKMEJA

TE & KOSTTILLSKOTT MED FINAST ÖRTERNA

Pukkas teer och kosttillskott innehåller bara ekologiskt certifierade råvaror
och är framtagna enligt den indiska läkekonsten Ayurveda. Blandningarna
är noga utvalda av örtexperten Sebastian Pole och har spcifika effekter
för att ge en god livskvalitet. Förutom teer med utsökt smak och effektiva
tillskott så värnar Pukka om sina odlare och miljön och ingredienserna är
även fair trade eller fair wild märkta.

Gurkmeja är känt för sin
vitalitet och genom Pukkas serie
med kosttillskott baserade på
gurkmeja innehåller en helhet
av gurkmejarotens egenskaper
eftersom extrakt kommer från
torkad krydda, vätskeextrakt
och även superkritiskt extrakt
(som innehåller fettlösliga
ämnen) från roten.

För mer information och beställning kontakta order@biofood.se
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UNDERBARA BARER

RawBite är bara en av
flera fina, mättande och
goda barer som finns i
Biofoods sortiment.

SUPERPULVER FRÅN AFRIKA

RENT KOKOSVATTEN

Baobab och moringa är två
superpulver som utvinns ur träd
som växer i Afrika med samma
namn. I sortimentet finns både
pulver och härligt goda bars med de
stärkande ingredienserna.

Vita Coco kokosvatten baseras
på en enda ingrediens: färskt
kokosvatten. Kokosvattnet
kommer direkt från unga
färska kokosnötter och är
fullpackat med kalium. Finns i
två storlekar och i smakerna:
naturell, lemon, ananas,
persika & mango, café latte,
café latte mocha.

SKRUBB FRÅN SKAFFERIET

ca 1 dl kroppspeeling
5 msk rårörsocker
2 msk ekologisk kokosolja
1 tsk citronsaft från ekologisk citron

ALLTID EKOLOGISKT

1. Rör samman ingredienserna i en liten
skål. Blanda i mer olja om du vill ha en
lösare peeling.
2. Mssera in peelingen med en tvättlapp
eller en frottéduk.
3. Skölj bort med ljummet vatten, tvätta
inte huden utan låt oljan verka lugnande
på huden.

BOOSTAD MED PROBIOTIKA

Ombar är en fin serie ekologisk,
raw choklad som är sötade
med oraffinerat kokossocker.
Ombar finns som små knappar
och smaker som: mörk, acai&
blåbär, tranbär & mandarin,
gojibär, grönt te & citron,
probiotic kokos, probiotic
mörk, probiotic mörk 90 %.

Biofoods egna sortiment består
av högkvalitativa och ekologiska
råvaror. Här hittar du bland
annat nötter- och blåbärspulver, Biofoods egna nötmixar i smarta
on the go-påsar innehåller bara
frön, snacks, nässlepulver,
ekologiska nötter, frön, torkade bär
gurkmejajuice och oljor.
och frukt. Precis som de ekologiska
grönkålschipsen från Inspiral är de
perfekta att mumsa på som mellanmål.

SMART ENERGI I PÅSE

MEDVETEN CHOKLAD

Conscious chocolate är ekologisk, raw och
innehåller vildväxande ingredienser. Chokladen
är sötad med agave nektar eller rissirap. Finns
i smakerna: mörk 85 %, mynta, apelsin, citrus,
gojibär& kokos, mörk 70 %, 4 nötsorter, maca,
vanilj & blågröna alger, maca & rosenolja, chili,
mörk 75 %, körsbär, rissirap, rissirap tranbär,
rissirap kokos & pumpafrö.
För mer information och beställning kontakta order@biofood.se

