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I GAIAs serie för kvinnor har man låtit kraften från naturen försiktigt
rengöra, återfukta och vårda din hud. Resultet blir en mjuk, smidig och
strålande hy som både ser bra ut och känns bra. Antioxidanterna från
bl.a. grönt te bekämpar rynkor och fina linjer, medan ekologiska, eteriska
oljor från bl.a. kamomill återfuktar och vårdar med perfektion. Unna dig
själv att låta kraften från naturen göra underverk för din hy!
Produkterna är fria från:
• sulfater och andra hårda skummedel
• mineralolja, lanolin eller silikoner
• parabener, konserveringsmedel samt propylenglykol
• konstgjorda doft och färgämnen

Foaming Cleanser
En löddrande ansiktstvätt som enkelt och effektivt avlägsnar smuts, make-up och
orenheter utan att orsaka torrhet. En av de främsta verksamma ingredienserna är
Gotu Kola, en indisk ört som innehar ett flertal positiva effekter på hud och hälsa.
Bland annat återuppbygger den och reparerar skadad hud som exempelvis ytliga
blodkärl, eller spår efter acne, samtidigt som den rensar ut slaggprodukter. Din hud
lämnas mjuk, fräsch och ren. Ekologiskt grönt te och kamomillextrakt ger särskild
vård för känslig hud och bekämpar fria radikaler.
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

Facial Exfoliant
Djuprengörande peeling som försiktigt polerar, slätar ut och förfinar hudens yta samtidigt som smuts
och orenheter avlägsnas. Resultatet blir ren, klar och föryngrad hy. Huvudingrediensen är fint krossade
valnötsskal som varsamt peelar hudens yta utan att repa. De antioxiderande egenskaperna hos gingko
biloba och ginseng, bidrar till att förbättra hudton och struktur. Berikad med avocado, vetegrodds -och
jättenattljusolja vars essentiella fettsyror ger näring, återfuktar och bidrar till att minska uppkomsten
av fina linjer och rynkor.
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

Facial Moisturiser
En lätt men närande fuktighetskräm som innehåller aktiva botaniska extrakt
och vårdande ekologiska oljor från bla jojoba och jättenattljus, vilka bidrar både
till elasticitet och uppstramning. Hjälper dessutom till att bekämpa fria radikaler
genom sitt höga innehåll av antioxidanter.Viktiga näringsämnen såsom vitamin E
och B, mineraler och essentiella fettsyror skapar balans, minskar rodnad, ytliga
blodkärl och fina linjer samt reducerar rosacea.
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

Intensive Moisturiser
Lyxig ansiktskräm speciellt framtagen för att ge långvarig fukt till torr eller mogen hy. Perfekt som
nattkräm eller när en extra fuktboost behövs. Djupt penetrerande ekologiska oljor och aminosyror
hjälper till att behålla fukt, hudton och elasticitet - utan att huden känns eller ser fet ut. Närande
ekologisk aprikoskärnolja, sötmandel -och nyponolja ger optimal fukt och minskar uppkomsten av
rodnad och fina linjer. För bästa resultat mot pigmentfläckar, använd produkten tillsammans med
kropps -och ansiktsoljan Belly Oil.
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

Creamy Cleanser
Mild, krämig rengöring som skonsamt avlägsnar smuts och fett utan att huden känns
stram, irriterad eller uttorkad. Särskilt lämplig för extra känslig, torr eller mogen
hudtyp. Innehåller ekologisk aloe vera, marshmallow och kamomill som verkar lugnande
på känslig eller irriterad hud samtidigt som den återfuktar och ger näring på djupet.
Berikad med aprikoskärnolja och E-vitamin för en extra fuktboost som gör att huden
bibehåller sin smidighet samtidigt som uppkomsten av fina linjer och rynkor reduceras.
Bekämpar även fria radikaler. Enda sättet att bekämpa fria radikaler är antioxidanter
vilka återfinns naturligt i alla GAIAs produkter.
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

Body Wash
Skön duschtvål som är skonsam även för dig som duschar varje dag. Huden
rengörs varsamt utan att dess naturliga fuktbalans rubbas. Denna tvätt är en
idealisk tvålersättare speciellt lämpad för att ta hand om känslig hud och som
lämnar den fräsch, mjuk och ren. Den kan även hällas i badet under rinnande
vatten för att skapa ett lyxigt och avslappnande skumbad!
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

Refreshing Toner
Ansiktsvatten i praktisk pumspray som skonsamt tar bort överflödigt fett och
balanserar upp huden. Ger en svalkande effekt, får huden att kännas fräsch och sval
samtidigt som den verkar porsammandragande. Används för att få ph-värdet i rätt
balans samt ge maximal effekt av din ansiktskräm. Sprayen kan med fördel användas som
en uppfräschare under dagen både på ansikte och kropp. Innehåller rosenvatten, grönt
te och ringblomma.
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

Body Moisturiser
Denna bodylotion gör din hud underbart mjuk och smidig. Mjukgörande ekologiska
oljor från bl.a vetegroddar, ringblomma och ginseng. Dessa ingredienser hjälper till att
upprätthålla hudens naturliga fuktbalans, elasticitet och hudton. Huden lämnas vackert
mjuk, smidig och återfuktad hela dagen!
Innehåll 125 ml
Rek. pris 189:-

GAIA made for men Face & Body Scrub
GAIA har tagit fram en unik serie produkter enbart för män.
Dess patenterade ingredienssammansättning riktar sig till
typiskt manliga problem, såsom irritation vid rakning,
uttorkning och håravfall. Produkterna är skapade enbart av
naturliga ingredienser och är dessutom veganvänliga.
Resultatet både syns och känns redan efter första användningen!

En tvål och sulfatfri peeling bestående av krossade valnötskärnor, trollhassel och
nässelextrakt. Peelingen rengör även svårt nedsmutsad hud som uppkommer
vid tung industri då exempelvis olja, smuts och orenheter tränger in i huden.
Valnötskärnorna skrubbar på djupet samtidigt som inte huden torkas ut. Passar lika
bra på såväl ansikte som kropp. Huden lämnas ren, fräsch och förnyad.
Innehåll 150 ml
Rek. pris 159:-

GAIA made for men Shampoo
GAIA made for men Face Crème
Kropps- och ansiktskräm som håller huden mjuk och smidig utan att kännas
kladdig. Svalkande ekologisk spearmint gör att huden känns sval och fräsch samt ger
en matt jämn hudton. Använd som after shave eller vid torr hud. Har en manlig design,
maskulin doft och passar lika bra på ansikte som kropp. Idealet inom naturlig och
ekologisk hudvård helt enkelt!

Ett milt men effektivt rengörande shampo, berikad med ekologisk spearmint
som ökar blodflödet och näringsämnena till hårbotten samtidigt som ekologisk
Aloe Vera lugnar och lindrar klåda. Håret lämnas mjukt och glänsande med en
maskulin doft av cederträ. För bästa resultat används i samband med GAIAs
Conditioner.
Innehåll 150 ml
Rek. pris 159:-

Innehåll 150 ml
Rek. pris 159:-

GAIA made for men Wash
Börja dagen med en fräsch, uppfriskande doft av
ekologisk spearmint och ren eterisk limeolja. En icke uttorkande
rengöring berikad med mjukgörande kokos som försiktigt
och skonsamt rengör huden. Ekologiska oljor från exempelvis
jättenattljus lämnar huden mjuk och hjälper till att förbättra
dess elasticitet.
Innehåll 150 ml
Rek. pris 159:-

GAIA made for men Shave Gel
Rakgel berikad med avocadoolja som effektivt mjukar upp huden och ger en riktigt
nära rakning. Huden lämnas slät, jämn och återfuktad. Innehåller även aloe vera för
att lugna irritation som kan uppstå i samband med rakning. För bästa resultat använd
efter Scrub, samt före After Shave/Face Créme.

GAIA made for men Conditioner
Ett lätt balsam lämpligt för alla hårtyper. Håret lämnas friskt och
glänsande utan att kännas oljigt. Genom att massera detta balsam i
håret ökas stimulansen av blodflödet som i sin tur ökar cirkulationen till
hårbotten. Tillsammans med dess unika sammansättning av ingredienser
leder detta till ökad hårtillväxt. För bästa resultat används tillsammans
med GAIAs Schampoo.
Innehåll 150 ml
Rek. pris 159:-

GAIA Made for Men Overnight Pack

Innehåll 150 ml

Men Overnight Pack är ett idealiskt sätt för dig att prova detta
sortiment av produkter -Varje kit innehåller 50 ml av Shave Gel,
Face Créme, Face & Body Scrub och Wash! Fantastisk för resan
men framförallt - den perfekta presenten!

Rek. pris 159:-

Innehåll 4 x 50 ml
Rek. pris 299:-

GAIAs babyserie är en av marknadens mest kompletta ekologiska
hudvårdsserier. Här hittar du produkter för barnens alla behov.
Föräldrar blir alltmer medvetna om att 60% av det vi stryker på
huden går rakt in i kroppen. Extra viktigt är det därför att skydda
dels barnens ömtåliga hud och dels deras inre organ som inte ännu
är motståndskraftiga mot skadliga kemikalier. Alla de
ingredienser som är mest kända för att orsaka torrhet, klåda,
eksem och irritation har GAIA utelämnat.
Ta chansen och ge barnen en bra start!

Bath & Body Wash
Mild kokos är basen för denna effektiva löddrande rengöring som inte orsakar
torrhet eller irritation. Doften kommer ifrån ekologisk lavendel, kamomill och söt
apelsin. Använd som duschtvål eller tillsätt under rinnande vatten för ett härligt
skumbad! Så mild att ditt barn kan äta bubblorna utan att ta skada!
Innehåll 250 ml
Rek. pris 159:-

Sleeptime Bath

Samma milda formula som vår Bath & Body Wash men med en
naturlig doft av ekologisk lavendel samt ylang ylang för att uppmuntra
avkoppling. Använd gärna vid sänggåendet för att skapa avslappning
och harmoni inför läggning.
Innehåll 250 ml
Rek. pris 159:-

Baby Massage Oil
En universal, ren ekologisk olja för massagen, badet eller direkt på huden. Spädbarnsmassage är ett underbart sätt att stärka banden mellan dig och ditt barn. Denna
babyolja är speciellt utformad för just detta! Innehållet består av ren, ekologisk
sötmandelolja och efter samråd med barnmorskeförbundet har därefter eteriska,
ekologiska oljor av bl.a lavendel och kamomill tillsats för att maximera produktens
effekt för både kroppen och sinnena.
Innehåll 125 ml
Rek. pris 159:-

Natural Baby Powder
Ett rent ekologiskt puder gjort av majsstärkelse. Absorberar
effektivt upp fukt utan att torka ut var helst du behöver det
såsom vid valkar, fötter, stor byst. Huden lämnas mjuk, sval och
fräsch med en diskret doft av lavendel.
Innehåll 100 g
Rek. pris 159:-

Skin Soothing Lotion

Baby Shampoo

Ett extremt milt schampo med närande kokostensider som varsamt rengör babyns
hår. Jättenattljusolja bevarar hudens skyddande oljor och veteprotein och provitamin B5 hjälper till att förhindra uttorkning av hårbotten samt minimerar
mjölkskorv och klåda. Ekologisk kamomill framhäver hårets naturliga lyster och
lämnar det mjukt och glänsande.
Innehåll 250 ml
Rek. pris 159:-

Använd vid varje blöjbyte för att hålla ditt barns stjärt mjuk och smidig. En tjock kräm
som innehåller bivax, zink och ricinolja. De perfekta ingredienserna för att skydda och
lugna huden från topp till tå. Speciellt bra att använda på små ansikten som utsätts för
kyla och vind eller i ett tjockare lager på små blöjrumpor!
Innehåll 100 ml
Rek. pris 189:-

Baby Detangler

En praktisk spraybalsam som används efter schamponering på fuktigt hår
och som inte behöver sköljas ur. Kan med fördel användas även på torrt hår
när du behöver hjälp med att t.ex. borsta ut tovor eller tämja statiskt hår.
Innehåller veteprotein och pro-vitamin B som är kända för sin positiva
inverkan på håret, samt ekologisk Aloe Vera som verkar återfuktande!
Innehåll 200 ml
Rek. pris 159:-

Baby Moisturiser
En fuktgivande lotion med en noga avvägd blanding av naturliga extrakt,
mjukgörande ekologiska oljor och sheasmör. Återfuktar torr och känslig hud och lämnar
ditt barns hud sammetslen och mjuk med en svag diskret lavendeldoft. Vetegroddsolja
är särskilt effektiv mot torrhet och främjar elasticitet som tillåter ditt barns hud att växa!
Innehåll 250 ml
Rek. pris 159:-

Bamboo Baby Wipes
En ekologisk hudvänlig våtservett tillverkad i extremt mjuk bambutrasa
som är 100% biologiskt nedbrytbar (oberoende tester). Innehåller rena,
naturliga, ekologiska extrakt som försiktigt rengör, lugnar och vårdar ditt
barns hud. Fri från alkohol, petrokemiska ingredienser, tvål, sulfater och
parabener, vilket gör den skonsam nog att använda såväl på din babys
lilla ansikte som på dess händer och stjärt. Bambu har dessutom i sig
antiseptiska egenskaper helt naturligt. Finns även i en lite mindre 20-pack
perfekt för handväskan!
Innehåll 80 st
Rek. pris 89:-

Under graviditeten ändras huden och kan bli mer torr och känslig
vilket gör att den behöver mer fukt för att bibehålla sin smidighet och
elasticitet, framförallt när magen växer. GAIA pure pregnancy är
framtagen speciellt för att vårda din hud lite extra under och efter
den här tiden och minimera de effekter en graviditet kan ha på din
kropp.

Belly Butter
Ett rikt och fylligt kroppssmör baserat på sheasmör och kakaosmör som båda är
välkända för sina mjukgörande, vårdande egenskaper. Förbättrar hudens elasticitet
och bibehåller smidigheten vilket i sin tur minimerar uppkomsten av hudbristningar.
Eteriska oljor från bl.a ekologisk mandarin och frankincense hjälper till att jämna ut
linjer och ärr samt reducerar befintliga bristningar.
Innehåll 150 ml
Rek. pris 189:-

Belly Oil
Havandeskapsolja i praktisk pumpspray. Huvudingredienserna är nyponros, vetgrodds
-och jojobaolja. Nyponros verkar uppstramande och återfuktande, medan vetegrodd
främjar hudens elasticitet. Jojobaoljan binder fukt och är en fantastisk mjukgörare som
ger en sammetslen känsla på huden. Bäst av allt, den hjälper även till att
reducera befintliga bristningar.
Innehåll 95 ml
Rek. pris 189:-

Nipple Balm
Vårt senaste tillskott! Ett djupt vårdande balsam bestående av bland annat morotsolja,
solrosolja, avokadolja och bivax. Hjälper till att underlätta amning genom att varsamt ta hand
om såriga och ömmande bröstvårtor. Dessutom är den perfekt att använda som fotkräm
inför sängående samt trasiga nagelband m.m. Helt enkelt ett universalbalsam!
Innehåll 40 ml
Rek. pris 189:-

Välkommen in på vår hemsida, läs mer om våra produkter, följ oss
via våra sociala medier samt hitta din närmsta återförsäljare!
Vänliga Hälsningar

Ax & Lin

Norra Bryggerigatan 12 • 294 34 SÖLVESBORG
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