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Fraga om
naturkosmetik!
Ett brinrtande intresse for halsa,
miljo och hudens basta har gjort att
halsokedjan Lifes skonhetsleveran-
tdrer inlett ett ambitiost samarbete,
trots egentlig konkurrens. Har ar
naturkosmetik inte en trend, utan ett
sjalvklart steg i ratt riktning mot sa
naturlig hudvard som mojligt. Sam-
arbetet ger dig som kund bra och
samstammig information om vad
som kannetecknar akta naturkosme
tik. Stall hoga krav och manga fragor
till vara auktoriserade halsoradgivare
i butikema. Tack vare gedigen utbild
ning i egenvard och naringslara kan
vi hjalpa till med losningar pa tex
magproblem, grundorsaken tilt
manga hudproblem. I kombination
med naturliga skonhetsprodukter
kan vi bjuda pa unika mojiigheter
till effektiv hudvard.
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Akta skonhet kommer inifran. Det ar vad varldens vackraste kvinnor
brukar saga. Det naturligt vackra atrar alia. Vi vanliga dodliga vill ibiand
battra pa det vi foddes med. Naturkosmetik ar det senaste. Det ger
skonhet i harmoni med naturen. En annan sorts akta skonhet.
A V H E L E N A T H O R E N

n ny trend gar som en lopeld genom kos-
metikbranschen. Medvetna kunder vill
varda sitt utseende med akta och naturliga
ingredienser. Trotta pa syntetiska och till
och med giftiga amnen blir vi alltmer intres-

J serade av vad produkterna egentligen inne-
haller. Naturkosmetik har blivit inne.

-]ag ser nastan dagligen produkter i butiker som mark-
nadsfors som naturkosmetik och anda innehaller syn-
tetiska ravaror till exempel konserveringsmedel. Det gor
det svarare for konsumenten att valja, berattar Lena
Ha'llstig, produktutvecklare och kemiingenjor med tjugo
ar i branschen.

Kroppen tar upp verksamma amnen genom huden,
vart storsta organ. Det har lakemedelsindustrin insett
sedan manga ar. Smartlindrande salva ar bara ett exem-
pel. Aven kosmetika tra'nger in genom huden. Ett okat
intresse for ha'lsa och miljo har banat vag for helt nya
produktserier byggda pa naturliga ravaror.

SERIER SOM KALLAS for naturkosmetik ska bara inne-
halla fornyelsebara ravaror och vegetabiliska oljor. Filo-
sofin ar att bade varna var miljo och var ha'lsa. Da'rfar
ar produkterna paketerade i miljova'nliga material och
inte testade pa djur. Det ar ett minimum enligt de rikt-
linjer Svensk Egenvard tagit fram.

- De fiesta naturkosmetikserier har fler och stra'ngare
kriterier, men tyvarr finns det de som smyger in amnen
som tagits fram i fabriker. Med fler medvetna kunder
kommer de som fuskar att sorteras bort. ]a.g ar overty-
gad om att det har ar framtiden for branschen, sager
Lena Hallstig.

VEGETABILISKA OLJOR inte bara smorjer huden utan
tillfor ocksa narande amnen som vitamin A och E och
omegafettsyror. Dessa vegetabiliska oljor ar fa'rska och
ger darfor i allmanhet kortare hillbarhetstid. E-vitamin
anvands som ett naturligt oxidationsskydd.

Naturkosmetik ar naturligt och innehiller darfor sal-
Ian starka konserveringsmedel. Gor som kosmetikproff-
sen - anvand spatel och valj pumpflaskor for hudvards-
produkter sa nar varken bakterier och jastsvampar pa
fingertoppar hudkramen. Fraga i butiken efter rad! •

Hitta den hjalp du behover i livets olika aldrar: ungdomen,
vuxen alder och efter klimakteriet.

unga huden kan ha smafina porer i hela ansiktet,
men ocksa pormaskar, akne och feta partier. 1
huden skonsamt och antiseptiskt utan att torka ut den.
Motverka akne genom verksamma ortextrakt. Ge fukt
och stimulera huden att bilda fukt.

vuxna har ofta en normal och torr hy eller
en fet och blandad hy. Det har borjat komma fina linjer
och pa vissa partier saknas fukt. Ge fukt, oka hudens
elasticitet och bromsa upp de forsta alderstecknen.
Normalisera talgproduktionen, absorbera overskottav
fett och ge fukt till torra partier.

Kvmnor efter klsmakLeriet har ofta torrare och fuktfatti-
gare hy med rynkor. Ge extra vard, skydd och na'ring. Det
angriper rynkorna inifran och foryngrar ansikte, hals och
dekolletage. Motverka pigmentflackar och ge ny elasticitet
och tyster till huden.
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