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GAIA:S HISTORIA
Hudvårdsserien skapades av mamma Michelle vars son föddes med känslig hud och utvecklade eksem redan vid 8
veckors ålder. De provade många märken av babyhudvård men de flesta var olämpliga och gjorde bara eksemen värre,
så Michelle Vogrinec började skapa sin egen hudvård. 2002 lanserades denna och nu är GAIA:s babyserie en av de bäst
säljande varumärkena i Australien, Singapore, Hongkong, Kanada och USA.
Egenskaper och fördelar:
•

Naturliga och ekologiska ingredienser

•

Skonsam formula speciellt utformad för känslig hud

•

Fantastisk produktprestanda som håller vad den lovar

•

Aktiva ingredienser som faktiskt gynnar huden

•

Fria från välkända hudirriterande ingredienser såsom tvål, sulfater, artificiella doftämnen, propylenglykol och parabener

•

Så pålitliga att de rekommenderas av föräldrar, mödra-och sjukvårdspersonal

•

Inga djurförsök har tillämpats vare sig på slutprodukt eller ingredienser

•

Veganvänliga (förutom Skin Soothing Lotion eftersom den innehåller bivax)

•

Man får extremt mycket för pengarna!

SPECIELLT UTVECKLAD FÖR EXTRA KÄNSLIG HUD
Föräldrar letar ofta efter produkter som inte innehåller tvål och artificiella dofter för att försöka förhindra uttorkning
och irritation på deras barns hud.
Det finns många ingredienser som är kända för att orsaka torrhet, irritation och klåda som dessutom kan leda till eksem. Alla dessa ingredienser har GAIA
utelämnat. Alla produkterna är fria från:
•

Tvål, sulfater och andra uttorkande ingredienser

•

Artificiella dofter, mineraloljor eller andra ingredienser som härstammar från petroliumindustrin

•

Parabener och propylenglykol

•

Andra vanligt förekommande ingredienser som orsakar klåda och irritation

Natriumlaurylsulfat är det ämne som har högst påverkan på huden angående irritation och detta återfinns i flertalet konventionella hudvårdsprodukter för
både barn och vuxna. Det är inte bara vad vi lägger in, men också vad vi utelämnar som gör skillnaden!
Det är därför GAIA är ett mycket bra val för medvetna föräldrar!

DUSCH/BADSKUM
•

Skonsam mot hud och ögon och rengör ytterst varsamt barnets hud.

•

Ingen tvål eller hårda sulfater som kan orsaka torrhet och irritation

•

pH-neutral (mellan 5,5-7,5) så att inte barnets huds naturliga skyddande oljor berövas

•

Ekologiska växtoljor för att hålla barnets hud mjuk och återfuktad
BATH & BODY WASH
Mild kokos är basen för denna effektiva rengöring som inte orsakar torrhet eller irritation. Doften kommer från ekologisk
lavendel, kamomill och 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

SLEEPTIME BATH
Samma milda formula som vår Bath & Body Wash med 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

TILL HÅRET
Skonsam mot hud, ögon och små skalper!
•

En mycket mild rengöring för barnets hår

•

Ingen tvål eller hårda sulfater som kan orsaka torrhet och irritation

•

PH-neutral (mellan 5,5-7,5) så att barnets naturliga skyddande oljor bevaras

•

Ekologiska växtoljor för att hålla barnets hud mjuk och återfuktad
BABY SCHAMPOO
Ett extremt milt men närande schampo med låg skummighet med mycket milda kokostensider som varsamt rengör
barnets hår. Jättenattljusolja bevarar hudens skyddande oljor. Veteprotein och pro-vitamin B5 hjälper till att förhindra
uttorkning av hårbotten samt minimerar mjölkskorv och klåda. Ekologisk kamomill framhäver hårets naturliga lyster och
lämnar håret mjukt och glänsande.
Innehåll 250 ml

BABY DETANGLER
En praktisk spraybalsam som används efter schamponering på fuktigt hår och behöver inte sköljas ur. Den kan också med
fördel användas på torrt hår när du behöver lite hjälp att borsta ut tovor, sätta håret i hästsvans, tämja statiskt hår eller
bara rätta till morgonfrisyren! Innehåller veteprotein och pro-vitamin B5 kända för sin positiva inverkan på håret, samt
ekologisk Aloe Vera som verkar återfuktande! Fri från silikon och dimetikon vilket gör att inte produkten tynger ner håret
eller täpper till porerna.
Innehåll 200 ml

FUKTGIVANDE PRODUKTER
•

Lätta och närande produkter som effektivt hjälper till att förhindra torrhet och att hålla barnets hud mjuk och smidig

•

Ingen mineralolja eller petrokemiska ingredienser som kan orsaka torrhet och irritation

•

Ekologiska växtoljor håller barnets hud naturligt mjuk och smidig.

BABY MOISTURISER
En underbar fuktgivare med blandning av naturliga, ekologiska extrakt och mjukgörande ekologiska oljor. Återfuktar
flagnande fläckar på huden och lämnar ditt barns hud sammetslen och mjuk med en svag diskret lavendeldoft.
Vetegroddsolja förbättrar mjukhet och elasticitet som tillåter ditt barns hud att växa!
Innehåll 250 ml

BABY MASSAGE OIL
Spädbarnsmassage är ett underbart sätt att stärka banden mellan din familj och ditt barn. Denna babyolja är perfekt för
just detta! Innehållet består av ren sötmandelolja som har tagits fram i samråd med terapeuter från Infant Massage i
Australien. Denna rena olja har fått inslag av lavendel, kamomill och rena eteriska oljor för att ge dig denna fantastiska
produkt att använda på ditt barn. Oljan kan användas direkt på huden eller droppas i badet vid extra torr hud.
Innehåll 125 ml

BLÖJBYTE OCH EXTRA OMVÅRDNAD
				

SKIN SOOTHING LOTION

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 huden. Speciellt bra att använda på små ansikten som utsätts för kyla
och vind eller i ett tjockare lager på små blöjrumpor! Denna mångsidiga lotion kan användas för nyfödda och småbarn från
topp till tå för att lugna och svalka huden.
Innehåll 100 ml

NATURAL BABY POWDER
Ett fantastiskt fuktabsorberande puder som snabbt och skonsamt absorberar fukt där ditt barn behöver det. Pudret är
gjort av ren majsstärkelse samt en aning ekologisk lavendel och kamomill, som ger en diskret behaglig doft!
Innehåll 100 g

BABY MASSAGE OIL
En ekologisk och hudvänlig våtservett tillverkad i extremt mjukt bambutrasa som är 100% biologiskt nedbrytbar (oberoende tester). Innehåller rena, naturliga, ekologiska extrakt för att försiktigt rengöra, lugna och vårda 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 händer och stjärt.
Innehåll 80 st

MICHELLE’S VISION FÖR GAIA
Hennes vision är:
Att GAIA ska vara förstahandsvalet gällande naturlig hudvård.
Målet är helt enkelt att människor ska välja ekologiskt framför konventionell hudvård.
Hennes mission blev:
•

Att skapa naturliga och ekologiska produkter som också är lämpliga för känslig hud

•

Att välja certifierade ekologiska ingredienser för deras specifika egenskaper för huden snarare än bara för att de är ”certifierat ekologiska”

•

Att försäkra sig om att de fungerar lika bra som konventionell hudvård (annars kommer inte folk att köpa dem)

•

Att göra dem tillgängliga för alla, till lägsta möjliga pris utan att kompromissa med kvaliteten

•

Att säkerställa minimal miljöpåverkan

Genom forskning vet vi att om långsiktighet och en naturlig livsstil verkar för svår, dyr och jobbig att uppnå - kommer folk inte att förändras. De allra flesta
konsumenter vill inte få information om de tekniska detaljerna i samband med att vara miljövänliga, naturliga eller ekologiska - så länge som det naturliga och
ekologiska produkterna fungerar och har ett rimligt pris så kommer folk också att köpa dem. Vi vet också människor föredrar att köpa produkter från företag
som är medvetna och har som mål att minska sin påverkan på planeten.Vi lärde oss att konsumenterna också är mycket måna om att få korrekt information
beträffande ekologiska produkter i marknadsföringssammanhang. Många har erfarenhet av företag som “justerat sanningen” lite om hur ekologisk produkten
egentligen är, och känner sig lurade. Dessa konsumenter blir väldigt trogna företag som ALLTID tillhandahåller sanningsenlig information.

GAIA FINNS I FLERA LÄNDER...
GAIAs produkter är också tillgängliga i många olika länder över hela världen.
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Ax & Lin
Norra bryggerigatan 12
294 34 Sölvesborg
TEL: 0456-130 45, 0733- 77 70 60
MAIL: cecilia@axolin. se
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