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PRODUKTER FÖR ANSIKTE OCH KROPP
GAIA har skapat en unik serie fantastiska produkter för kvinnor. En enkel, okomplicerad och effektiv serie, skapad av
rena ingredienser som speciellt lämpar sig för känslig hud! Helt enkelt en prisvärd hudvårdsserie med dryga produkter
som alla har råd med!
GAIA har låtit kraften från naturen försiktigt, rengöra, återfukta och vårda huden. Resultatet blir en mjuk, smidig
strålande hy som både känns bra och ser bra ut. Antioxidanterna från bla grönt te bekämpar rynkor och fina linjer medans ekologiska, eteriska oljor från bl.a
kamomill återfuktar och vårdar med perfektion och lämnar huden frisk och vacker!
Även om vår hud är unik från person till person och därigenom kan regarera olika på olika ingredienser och sammansättningar, så finns det ingredienser som
är kända för att orsaka torrhet och irritation. Dessa ingredienser har GAIA utelämnat!
Produkterna är fria från:
•
•
•
•

sulfater och andra hårda skummedel
mineralolja, lanolin och silikoner
parabener, konserveringsmedel samt propylenglykol
konstgjorda doft och färgämnen

Alla produkter är Choose Cruelty Free ackrediterade, veganvänliga
och inte testade på djur.

RENGÖRING

FOAMING CLEANSER
En milt löddrande ansiktstvätt som försiktigt avlägsnar smuts, smink och orenheter utan att orsaka torrhet eller efterlämna
ett oljigt skikt. Innehåller de kraftfulla antioxidanterna från ekologiskt grönt te som skyddar mot för tidigt åldrande samt
bekämpar fria radikaler. Ekologisk kamomill hjälper till att lugna huden efter att de rengörande komponenterna gjort sitt.
Denna rena och uppfriskande ansiktstvätt vårdar känslig hud, vilket gör den särskilt lämplig för dem med känslig eller
blandhy. Kan även hjälpa vid rosacea , solskador samt ytliga blodkärl. Produkten är också berikad med ekologiskt Gotu kola
extrakt, en ört med hög B-vitaminhalt som ger en detoxeffekt och förbättrar hudstrukturen, bibehåller dess spänst samt
motverkar ärrbildningar och bristningar. Doftar svagt av de eteriska oljorna från rosa grapefrukt och jasmine.
Innehåll 125 ml
CREAMY CLEANSER
En krämig lyxig rengöring som varsamt rengör utan att huden känns uttorkad, stram eller irriterad. Detta gör den extra
lämpad för torrr och mogen hud. Innehåller ekologisk aloe vera, marshmallow och kamomill som verkar lugnande på varm,
torr eller irriterad hud, samtidigt som dessa ingredienser verkar djupt närande och gör att huden bibehåller sin spänst.
Berikad med aprikoskärnolja och E-vitamin för en extra fuktboost som gör att huden hålls smidig och mjuk samtididigt som
uppkomsten av fina linjer reduceras och fria radikaler bekämpas. Produkten har en underbar diskret doft av eteriska oljor av
kamomill, bergamott, lavendel, geranium och Palmarosa, som dessutom ger en härlig aromaterapi för dina sinnen.
Innehåll 125 ml

ANSIKTSKRÄMER

FACIAL MOISTURISER
En lätt men djupt närande fuktighetskräm som passar alla hudtyper och håller huden återfuktad, mjuk och vacker hela dagen!
Kan med fördel användas efter ansiktsserum eller ansiktsolja. Ekologisk jojoba och jättenattljusolja tillför viktiga näringsämnen som vitaminer från E och B-gruppen. Mineraler och essentiella fettsyror “låser in fukt”, förbättrar hudtonen och minskar
uppkomsten av rodnad och fina linjer. Uppfriskande ekologisk ginseng hjälper till att radera tecken på stress och trötthet och
bibehåller hudens struktur och vitalitet. En kombination av Gotu kola, ekologiska vegetabiliska oljor och ekologiskt sheasmör
mjukar försiktigt upp ärrbildningar och efterlämnar en frisk, vacker hud. Kliniskt besvisat ger positivt resultat mot ytliga blodkärl och rosacea.
Innehåll 125 ml
INTENSIVE MOISTURISER
En extra rik och fyllig ansiktskräm speciellt framtagen för torr och mogen hud eller hud som helt enkelt behöver lite extra
omvårdnad. Djupt genomträngande ekologiska oljor och aminosyror hjälper till att behålla fukt, hudton och elasticitet utan
att huden känns fet eller ser glansig ut. Ekologisk aprikoskärnolja och jättenattljusolja ger viktiga näringsämnen som t.ex.
vitamin E och B. Miineraler och essentiella fettsyror bibehåller fukt och förbättrar allmäntillståndet i huden, vilket minskar
uppkomsten av rodnad och fina linjer. Även bevisat ge positiva resultat mot pigmentfläckar. Lämplig som nattkräm eller när
en extra fuktboost krävs. De eteriska oljorna från ekologisk geranium och palmarosa skapar en uppfriskande feminin, och
lugnande doft
Innehåll 125 ml

DJUPRENGÖRING/ÅTERFUKTNING

REFRESHING TONER
Ett ansiktsvatten som verkar porsammandragande, uppfriskande och återställer hudens naturliga fuktbalans. Hudens phvärde balanseras upp, samtidigt som produkten verkar svalkande och återfuktande. Den perfekta förberedelsen för din fuktighetskräm samt en extra uppfräschare när helst under dagen du behöver det! Produkten kan med fördel användas utanpå
mineralbaserad make up. Den viktigaste ingrediensen är ekologiskt rosenvatten som lugnar och återfuktar känslig hud samt
minskar rodnad. Tillsatsen av ekologiskt grönt te tillför en underbar antioxidant som minimerar de synliga tecknen på åldrande. Ekologisk ringblomsextrakt penetrerar huden på djupet och hjälper till att återställa hud som skadats av väder och vind
eller ärrbildningar som efter exempelvis acne. En diskret upplyftande doft av ekologisk ringblomma som blandats med
ekologisk lavendel.
Innehåll 125 ml

FACIAL EXFOLIANT

Denna djuprengörande peeling polerar varsamt, jämnar ut och förfinar hudens yta, tar bort överflödig oljighet samt smuts
och orenheter vilket resulterar i en ren och klar hy. Tillverkad av fint krossade valnötsskal som rengör på djupet utan att
repa. Detta resulterar i ökad cellförnyelse då den tar bort döda hudceller och tillåter återbildandet av ny hud. De
antioxidativa egenskaperna av ekologisk ginkgo biloba och ekologisk ginseng förbättrar hudens struktur och ton medan
ekologisk kamomill ger huden en känsla av lugn och välbehag. Huden blir rengjord på djupet och redo för serum, ansiktsolja,
ansiktsvatten och fuktkräm. Passar alla hudtyper.
Innehåll 95 ml

TILL KROPPEN

BODY WASH - LAVENDER/ FRANKINCENSE & BODY WASH - PINK GRAPEFRUIT/JASMINE

Två härliga tvål och sulfatfria kroppstvättar som är skonsamma nog att användas varje dag i duschen eller badet. Huden
rengörs varmsat utan att dess naturliga fuktbalans rubbas,. Innehållande ekologisk avokadoolja och ekologisk Gingko biloba
som ger näring och påskyndar cellförnyelsen samt ekologisk kamomill som renar och verkar lugnande. Dessa båda tvättar är
en idealisk tvålersättare som vårdar och tar hand om din hud och lämnar den fräsch, ren och silkeslen. Finns i två underbara
naturliga dofter - den upplyftande doften av rosa grapefrukt & jasmin som glädjer dina sinnen eller lavendel som lämnar din
hud naturligt lugn och avslappnad. Båda tvättar kan tillsättas till rinnande vatten för att skapa ett upplyftande bubbelbad eller
en avkopplande stund helt enkelt!
Innehåll 250 ml

TILL KROPPEN

BODY MOISTURISER - LAVENDER/FRANKINCENSE & BODY MOISTURISER - PINK GRAPEFRUIT/JASMINE
Två lyxiga bodylotions som på ett naturligt sätt ”låser in” fukten i huden efter duschen eller badet. Huden känns mjuk och
återfuktad genom hela dagen. Dess milda formula av ekologiska eteriska oljor hjälper huden att bibehålla sin smidighet utan
att kännas fet eller kladdig. Vid extra torr hud använd produkten med fördel tillsammans med någon av våra oljor.
Innehållaner nypon och vetegroddsolja som ger näring på djupet samt hjälper till att minimera bristningar och ärrbildningar.
Ringblomma och ginsengextrakt lindrar irritation och återupplivar hudens utseende och ger den en ungdomlig lyster. Finns i
två härliga naturliga dofter - den upplyftande doften av rosa grapefrukt & jasmin som glädjer och stimulerar dina sinnen eller
lavendel som främjar känslor av lugn och avkoppling. Båda dessa fuktkrämer hjälper till att upprätthålla fuktbalans, elasticitet
och hudton. Din hud känns mjuk, smidig och doftar gudomligt!
Innehåll 250 ml

SÄLJSTÖDSMATERIAL
Display

Broschyr A5

KONTAKT
Poster A3

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

