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NYCKELARGUMENT
•

Skapade med enbart rena naturliga och ekologiska ingredienser.

•

Sammansatt av ingredienser som kan hjälpa i kampen mot typiskt manliga problem såsom irritation vid rakning,
inåtväxande hårstrån, överdriven oljighet, tilltäppta porer, uttorkning och håravfall.

•

Vegan-vänliga (innehåller inga animaliska biprodukter).

•

Kvaliteten av ekologiska rena ingredienser till ett bra pris.

•

Fri från tvål, sulfater, artificiella doftämnen, propylenglykol och parabener och andra ingredienser som vanligtvis irriterar, vilket gör den lämplig för känslig
hud.

•

Innehåller naturliga och ekologiska vegetabiliska oljor, örtextrakt och rena eteriska oljor för att hålla huden smidig.

•

Alla produkter lämpar sig för både ansikte och kropp.

Ett komplett sortiment av produkter för att göra alla de saker du behöver i din
vardagliga hudvårdsrutin, med fräscha, maskulina dofter och rena ekologiska eteriska oljor!
Männen blir allt mer medvetna om både sitt utseende och om hudvård i största allmänhet.
Detta har lett till att männens hudvårdsritualer har blivit en naturlig del av deras dagliga rutin
och inget man gör i hemlighet..

RENGÖRING

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

GAIA made for men FACE & BODY SCRUB
En tvål och sulfatfri peeling bestående av krossade valnötsskal, 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

RAKNING/ÅTERFUKTNING

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.
Innehåll 150 ml

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!
Innehåll 150 ml

TILL HÅRET

GAIA made for men SHAMPOO
Ett milt men effektivt rengörande schampo, 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

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

RESEKIT

GAIA made for men OVERNIGHT PACK
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!
Innehåll 4 x 50 ml

SIMONS HISTORIA
GAIA: s naturliga hudvårdsprodukter började med GAIA Natural Baby. Babysortimentet föddes ur behovet av
effektiva produkter för att vårda mitt barns eksem, Michelle Vogrinec (min affärspartner och hustru) var frustrerad
över bristen på lämpliga naturliga produkter.
Genom de framgångar GAIA Natural Baby uppnått, tillsammans med den naturliga och ekologiska industrins tillväxt, har en unik möjlighet erbjudits oss .
Resultatet blev ett helt nytt sortiment genom det ökande behovet av liknande produkter för män i alla åldrar som lider av känslig eller irriterad hud.
Vi har insett att alltfler män är måna om sin hud och vill göra sitt bästa för att se bra ut. Samtidigt ökar miljömedvetenheten i hög takt och ur detta skapades
GAIA:s produktserie enbart för män. För att tilltala även de mest kräsna männen är GAIA framtagen av utvalda naturliga, ekologiska extrakt.Vegetabiliska oljor
och rena eteriska oljor rengör, återfuktar och föryngrar samtidigt som de eteriska oljorna skapar aromaterapi som glädjer sinnena.
Den uppfriskande lime och mintdoften av ansiktstvätten ger dig en fräsch och föryngrad känsla hela dagen, medan lågskummande schampo och balsam
försiktigt rengör diitt hår och din hårbotten så att dina naturliga oljor bevaras. Dess rika fuktgivande egenskaper förhindrar en torr och flagnande
hårbotten (som ofta förväxlas med mjäll) och återställer hårets naturlig glans.
Har du extra känslig hud kommer du att älska den lyxiga textur vår rakgel har. Avslutar du sedan med ansiktskrämen lämnas din hud mjuk och smidig utan
sveda och irritation. Erbjud männen denna unika möjlighet till ett snyggare utseende utan påverkan av skadliga kemikalier!
SIMON VOGRINEC
CEO

VÄLGÖRENHET
GAIA stöder stolt flera välgörenhetsorganisationer, icke-vinstdrivande organ och
samhällsgrupper varje år.
THE ECZEMA ASSOCIATION OF AUSTRALIA INC
GAIA är företagssponsor och hjälper till med många evenemang samt är sponsor
av deras hemsida.

THE AUSTRALIAN ORANGUTAN PROJECT
GAIA Skin Naturals har adopterat två föräldralösa babyorangutanger, ”Rocky” &
”Rickina”, som en del av The Australian Orangutan projektets många företag för att
bevara orangutanger och deras livsmiljö, som ger skydd, mat, veterinär och
sjuksköterska vård till de föräldralösa 24 timmar om dygnet.

GREENPEACE AUSTRALIA
GAIA stödjer Greenpeace arbete, speciellt angående valarnas överlevnad och
fortplantning. Greenpeace är en oberoende kampanjorganisation som använder
icke-våldsamma direkta åtgärder för att lyfta fram de globala miljöproblemen och f
ör att tvinga lösningar som är väsentliga för en grön och fredlig framtid.

CHOOSE CRUELTY FREE – GAIA stödjer organisationen mot plågsamma djurförsök.

KONTAKT
Ax & Lin
Norra bryggerigatan 12
294 34 Sölvesborg
TEL: 0456-130 45, 0733- 77 70 60
MAIL: cecilia@axolin. se

www.gaiasverige.se

Ax
&
Lin

