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PRODUKTER FÖR ANSIKTE OCH KROPP
NONIQUE har skapat en helt naturlig serie produkter för kvinnor. Serien består av ekologiska kropps –och ansiktsprodukter med en bredd som gör att flera av

produkterna lämpar sig för hela familjen. Varje serie är framtagen för att alla hudtypers behov på bästa sätt skall tillgodoses, samt ge tydliga resultat som både syns och
känns!
NONIQUE har låtit basen i alla produkter utgöras av den unika Nonifrukten som är välkänd för sina höga halter av vitaminer, mineraler och antioxidanter. Tillsammans
med näringsrika, ekologiska kallpressade fruktoljor tillför produkterna nödvändiga vitaminer, fettsyror, proteiner och antioxidanter till din hud. Förutom Nonifrukt,
innehåller även alla produkter Aloe Vera. Resultatet är enastående!
Vår hud är unik från person till person. NONIQUE gör det lätt för dig att utgå från just din hudtyp, och därefter välja den produktserie som bäst uppfyller de krav du
ställer på förstklassig hudvård.
Alla ingredienser kommer från certifierade ekologiska odlingar och är helt fria från skadliga kemikalier, såsom konserveringsmedel och artificiella färg –och
dofttillsatser. Produkternas fräscha fruktdoft kommer helt ifrån ekologiska, eteriska oljor.
Så låt din hud få uppleva hur superfrukterna Noni och Aloe Vera återfuktar och vårdar din hud på ett naturligt sätt. Känn sedan hur de näringsrika ekologiska
kallpressade fruktoljorna tillför din hud de vitaminer, proteiner och skyddande antioxidanter din hud behöver för att se som allra bäst ut.

VÅRA CERTIFIERINGAR
För att säkerställa NONIQUES höga kvalitetskrav på råvaror räcker det inte med enbart certifierade ekologiska ingredienser från deras egna
odlingar i bl.a. Panama, dessutom kontrolleras produkterna regelbundet genom hela tillverkningsprocessen på fabriken i Tyskland. För att
slutkonsumenterna ska känna sig trygga med NONIQUE har produkterna även certifierats via två oberoende organ och försetts med två
märkningar.
Natrue : NATRUE är ett oberoende granskande organ som via sin kommité definierar vilka kriterier som gäller angående vilka ingredienser som
får eller inte får användas, lägsta och högsta gränsvärden samt garanterar maximal naturlighet och minsta möjliga tillsatser i såväl mat,
kosmetika, textilier m.m. Natrue kontrollerar också att en omcertifiering av produkterna som märkts med denna certifiering sker vartannat år.
Läs gärna mer på www.natrue.org

Vegan: Vegansigillet garanterar att produkten är helt fri från animaliska ingredienser.

VÅRA SERIER
NONIQUE har ett antal olika serier med olika specifika sammansättningar, allt för att möta alla individers olika krav på vad just deras hud
behöver. Vi på Ax & Lin har valt främst tre serier: Anti Ageing som reducerar/motverkar ålderstecken, Intensive för extremt torr hud, samt
Extreme energy för de yngre samt blandhy/acne. Dessa tre serier tillgodoser på ett bra sätt de krav som det skandinaviska klimatet ställer på
vår hud.

ANTI AGEING
Denna serie är speciellt framtagen för att motverka samt reducera ålderstecken och fungerar bra på torr och känslig hud.
Hela serien innehåller Nonifrukt och Aloe Vera som bas och kompletteras med Acaibär och Granatäpple. Dessa ingredienser gör att alla
produkter får en hög halt av antioxidanter vilket skyddar huden mot yttre miljöpåverkan. Dessutom ger dessa ingredienser ökad kraft åt
cellförnyelsen, hjälper till att motverka hudens åldrande samt reducerar pigmentfläckar. Vitamin A, B och E dominerar i serien som bidrar till en
jämn och len hudstruktur. Genom denna sammansättning av nyttiga ämnen har produkterna antiinflammatoriska egenskaper och stimulerar
hudläkning. Produkterna har en diskret doft av hallon, granatäpple och acaibär.

INTENSIVE
Den här serien är speciellt framtagen för extremt torr och näringskrävande hud som behöver intensivt skydd 24h om dygnet.
Hela serien innehåller Nonifrukt och Aloe Vera som bas. Dessa två är fullpackade med näringsämnen, verkar återfuktande samt har vissa
läkande egenskaper och hjälper till att bibehålla hudens ungdomliga lyster. Dessa ingredienser kompletteras bl.a. med olivolja och avokadoolja.
Dessa ingredienser är rika på vitaminerna A, D och E som är återfuktande och tillför näring till torr hud. Speciellt anpassad till vårt nordiska
klimat som under vinterhalvåret har kalla vindar och låg luftfuktighet. Produkterna har en fräsch doft av lime och olivblommor och ger ett
långvarigt skydd mot uttorkning.

EXTREME ENERGY
Extreme energy är en serie som tillför huden energi och stimulans.
Förutom basen av Nonifrukt och Aloe vera så har den här fått sällskap av bla grapefrukt och Guarana. Dessa ingredienser har en hög dos av
antioxidanter som skyddar huden mot yttre påfrestningar, ger nytt liv i hudcellerna vilket gör att huden får ny kraft och energi. Dess unika
formula genererar tillsammans antibakteriella och antiinflammatoriska egenskaper och återfuktar huden på ett lätt och svalt sätt utan att
kännas kladdig eller fet. Ansiktsrengöringen i denna serie har två olika varianter, en innehåller små mikropartiklar av bambu, vilket ger en
exfolierande effekt och är speciellt lämplig för oren hy och acne. Den andra är en gel med hög halt av grapefrukt. Serien har en vitaliserande
effekt och verkar avstressande på trött och ansträngd hud. Perfekt för dom som tränar, solar och duschar ofta! Bodylotionen i denna serie
lämpar sig särskilt bra som aftersun produkt p.g.a. av dess svalkande egenskaper.

RENGÖRING
ANTI AGEING FACE WASH
Djuprengörande krämig milk som avlägsnar makeup, smuts, döda hudceller och talgrester. Rengör skonsamt ansikte, hals och dekolletage
samtidigt som den återfuktar, vårdar och tillför näring. Använd morgon och kväll på en redan fuktig hud, massera in och skölj bort med ljummet
vatten. Doftar ljuvligt av hallon, acaibär och granatäpple. Lämpar sig särskilt för mogen och torr hud. Innehåller många närande ekologiska
ingredienser, som sheasmör, nyponfröolja som kombineras med noniblad, aloe vera, granatäpple och acai bär.

Innehåll: 100 ml

INTENSIVE FACE WASH GEL
Extra återfuktande rengöringsgel, som avlägsnar makeup, smuts, döda hudceller och talgrester utan att torka ut huden. Rengör skonsamt och
effektivt ansikte, hals och dekolletage. Används morgon och kväll på fuktad hud, bildar ett lätt lödder som sköljs bort med ljummet vatten.
Doftar ljuvligt av färsk lime och gröna olivblommor och är lämplig för torr hy. Innehåller kombinationen av närande och ekologiskt
odlad noniblad, aloe vera och olivolja.
Innehåll: 100 ml

EXTREME ENERGY FACE WASH GEL
En härlig rengöringsgel som avlägsnar makeup, smuts, döda hudceller och talgrester samtidigt som den tillför energi och stimulans. Dessutom
verkar den avslappnande på stressad hud. Rengör skonsamt ansikte, hals, dekolletage samtidigt som den stärker huden och ger den en
uppfriskande känsla. Använd morgon och kväll på en redan fuktig hud, bildar ett lätt skum, skölj bort med ljummet vatten. Doftar fräscht av
passionsfrukt, mango och grapefrukt och är lämplig för alla hudtyper. Innehåller ekologisk odlad noniblad, aloe vera, guarana, grapefrukt
och avocadoolja.
Innehåll: 100 ml

EXTREME ENERGY MICROPEELING
En Micro peeling för daglig rengöring av ansiktet som tillför energi och stimulans. Innehåller mikroskopiska granulat av bambu vilket ger en
exfolierande effekt! Rengör på djupet utan att repa, och avlägsnar effektivt de orenheter som kan ge upphov bla till akne. Dess höga halt av
aloevera och guarana gör också att huden svalkas samtidigt som den har en uppiggande effekt. Passar oren hy, akne och blandhy.
Innehåll: 100 ml

ANSIKTSVATTEN
ANTI AGEING FACE TONIC
Ett milt och skonsamt ansiktsvatten som kan användas till samtliga av NONIQUES rengöringsprodukter och därmed perfekt även för dig som
inte använder anti ageing serien i övrigt. Daglig och grundlig rengöring är ett måste och ansiktsvattnets främsta insats är inte att ta bort de sista
resterna av makeup, dess allra viktigaste egenskap är att produkten återställer hudens ph-värde och gör att du uppnår full effekt av dina
efterföljande produkter. Vårt ekologiska ansiktsvatten rengör utan syntetiska dofter och konserveringsmedel och är särskilt skonsam mot
huden. Används efter rengöring innan ögonkräm och ansiktskräm. Högkvalitativa hudvårdsoljor och effektiva ingredienser såsom Noni och Aloe
Vera gör att huden bibehåller sitt ph-värde samt återställer hudens naturliga fuktbalans. Huden lämnas ren och får fräschör.
Innehåll: 100 ml

ANSIKTSKRÄMER
ANTI AGEING DAY CREAM
Exklusiv, extremt vårdande dagkräm som lätt tränger in i huden, ger massor av fukt, motverkar ålderstecken och skyddar mot yttre
miljöpåverkan. Applicera varje morgon på väl rengjort ansikte och hals. Är speciellt lämpad för torr och mogen hud och doftar ljuvligt av
acaibär, granatäpple och hallon. Innehåller ekologiskt odlad Nonifrukt, aloe vera, granatäpple, acaibär och nyponfröolja. Dess unika formula av
bl.a. halouronsyra ger en synbar effekt redan efter några dagars användning.
Innehåll: 50 ml

ANTI AGEING NIGHT CREAM
Exklusiv, extremt vårdande nattkräm som tillför huden mycket fukt så att cellerna bibehåller sin naturliga process av förnyelse och
återhämtning under natten. Gör huden mjuk och smidig. Tränger in utan att kännas kladdig. Applicera varje kväll på rengjort ansikte, hals och
dekolletage. Perfekt för torr och mogen hud eller dig som bara vill ha en boost under en kortare period. Doftar ljuvligt av hallon, granatäpple
och acaibär. Innehåller ekologisk odlad Nonifrukt, aloe vera, granatäpple, acaibär och nattljusolja.
Innehåll: 50 ml

EXTREME ENERGY FACE CREAM
Ansiktskräm som fungerar återfuktande och ger huden en fräsch och mjuk känsla. Krämen tillför även energi till trött och stressad hud genom
att avlägsna döda hudceller och stimulerar tillväxten av kollagen. Doftar uppfriskande av mango, grapefrukt och papaya. Appliceras dagligen
efter rengöring och vid behov på ansikte, hals och dekolletage. Passar alla hudtyper då den har förmågan att balansera torr och fet
hud. Innehåller ekologisk odlad Nonifrukt, aloe vera, grapefrukt, guarana och mango.
Innehåll: 50 ml
INTENSIVE 24H FACE CREAM
Intensivt, återfuktande ansiktskräm för extremt torr hud!
Blandningen av närande oljor, såsom ekologisk olivolja, ekologisk avokadoolja och ekologisk mandelolja ger mycket torr hud fukt i 24 h samt en
märkbart behaglig
och mjuk känsla. Med en uppfriskande doft av avokado.
Smörj in dagligen på väl rengjort ansikte och hals morgon och kväll.

Innehåll:50 ml

ÖGONKRÄM
ANTI AGEING EYE CREAM
Lyxig djupgående ögonkräm som bygger upp och upprätthåller harmoni och balans i det känsliga området runt ögonen. Minskar mörka ringar
och motverkar rynkor. Återfuktar torr och känslig hud. Applicera efter rengöring en liten mängd morgon och kväll på området runt ögonen.
Doftar ljuvligt av hallon och acaibär. Innehåller ekologiskt odlad Nonifrukt, aloe vera, granatäpple, acaibär och sheasmör.
Innehåll: 15 ml

INTENSIVE EYE CREAM
Extra återfuktande ögonkräm, som vårdar huden runt ögonen och är speciellt anpassad för torr eller mycket torr hy. Doftar uppfriskande av
färsk lime och gröna olivblommor. Applicera efter rengöring en liten mängd morgon och kväll på området runt ögonen. Innehåller ekologisk
odlad Nonifrukt, aloe vera, olivolja, avokadoolja och jojobaolja
Innehåll: 15 ml

EXTREME ENERGY EYE CREAM
Ögonkräm som tillför huden kring ögonen energi och stimulans. Denna ögonkräm har en unik formula av bl.a. ekologisk Nonifrukt, ekologisk
aloe vera, ekologisk grapefrukt och ekologisk guarana. Dessa ingredienser tillför den tunna ömtåliga huden runt ögat fukt och verkar effektivt
mot mörka ringar samt påsighet och ger en vitaliserande effekt.
Innehåll: 15 ml

HANDTVÅL
ANTI AGEING HAND WASH
Flytande tvål i en smidig pumpflaska. Rengör milt och skonsamt med ett mjukt skum samtidigt som ingredienserna skyddar
händerna mot uttorkning. Lämnar en mjuk ren känsla på huden. Doftar fräscht av hallon, granatäpple och acaibär. Innehåller rikliga
mängder av ekologisk odlad Nonifrukt, ekologisk Aloe Vera, dessutom ekologiskt granatäpple och ekologiskt acaibär.

Innehåll: 300 ml

INTENSIVE HAND WASH
Flytande tvål, även den i en praktisk och hygienisk pumpflaska som skonsamt och milt rengör händerna samtidigt som de aktiva ingredienserna
tillför fukt och skyddar mot uttorkning. Doftar fräscht av lime och olivblommor. Innehåller ekologisk Nonifrukt, ekologisk Aloe Vera, ekologisk
Oliv Olja och ekologisk Avokado Olja.
Innehåll: 300 ml

HANDKRÄM
ANTI- AGEING HAND CREAM
Exklusiv, extremt vårdande handkräm som snabbt tränger in i huden. Speciellt anpassad för händer med mogen hud. Dess unika formula är
framtagen för att verka effektivt mot hudens ålderstecken såsom pigmentfläckar. Ger ett optimalt skydd och hjälper till att bygga upp och
återfukta dina händer så att de får en silkeslen känsla. Applicera efter behov och massera in med mjuka rörelser. Stärker även naglar och
nagelband. Innehåller ekologisk odlad Nonifrukt, aloe vera, granatäpple och acaibär. Diskret bärig doft.
Två varianter:
Innehåll: 80 ml
Innehåll: 10 ml

INTENSIVE HAND CREAM
En extremt, intensivt vårdande och återfuktande handkräm berikad med bl.a. ekologisk Nonifrukt, ekologisk aloe vera, ekologisk olivolja och
ekologisk avokadoolja. Alla dessa ingredienser ger tillsammans fukt och näring åt extremt torra händer. Behaglig doft av oliv och aloe vera.
Applicera dagligen vid behov på rena, torra händer.
Två varianter:
Innehåll: 80 ml
Innehåll: 10 ml

LÄPPBALSAM
ANTI AGEING LIP BALM
Krämigt läppbalsam med ekologisk Nonifrukt, ekologisk aloe vera, ekologisk granatäppleolja och ekologisk arganolja. Håller läpparna mjuka och
smidiga och hjälper till att motverka ålderstecken.
Innehåll: 6 ml

INTENSIVE LIP BALM
Krämigt läppbalsam med ekologisk Nonifrukt, ekologisk aloe vera, ekologisk olivolja och ekologisk avokadoolja. Hjälper till att hålla läpparna
mjuka och smidiga. Speciellt framtagen för extremt torra läppar.
Innehåll: 6 ml

EXTREME ENERGY LIP BALM
Krämigt läppbalsam med ekologisk Nonifrukt, ekologisk aloe vera, ekologisk olivolja och ekologisk avokadoolja. Hjälper till att hålla läpparna
mjuka och smidiga. Formulan är skapad för att ge extremt långvarigt skydd i torrt och kallt klimat. Passar alla läppar.
Innehåll: 6 ml

KROPPSPRODUKTER
ANTI AEGING BODYLOTION
En lyxig och extremt vårdande kroppslotion skapad av en helt naturlig formula av bl.a. Nonifrukt, aloe vera, granatäppleolja, arganolja och
hyaluronsyra. Dessa ingredienser bidrar effektivt till att reducera ålderstecken på huden såsom tappad elasticitet och pigmentförändringar.
Huden lämnas mjuk, len och vacker med en fräsch doft av granatäpple.
Massera på kroppen med jämna cirkulära rörelser. Genom att försiktigt massera aktiveras de effektiva ingredienserna och tränger ner och
vårdar på djupet. Den bästa effekten uppnås när du använder krämen efter dusch eller bad. Då är porerna lätt öppna och hudens
absorbtionsförmåga som bäst.
Innehåll: 200 ml

INTENSIVE BODYLOTION
En intensivt, vårdande och återfuktande kroppslotion berikad med bl.a. ekologisk Nonifrukt, ekologisk aloe vera, ekologisk olivolja, ekologisk
avokadoolja och ekologisk mandelolja. Formulan ger extra intensivvård och långverkande effekt även på extremt torr hud. Med en fräsch doft
av bl.a. avokado och lime.
Applicera generöst med masserande cirkulära rörelser, vilket gör att de aktiva ingredienserna frigörs och tillgodoser huden med fukt och näring
på bästa sätt. Den bästa effekten uppnås när du använder krämen efter dusch eller bad då porerna öppnats och hudens absorbtionsförmåga är
som bäst. Vid extremt torr hud rekommenderas upprepad användning vid behov.
Innehåll: 200 ml

EXTREME ENERGY BODYLOTION /AFTER SUN
Denna vitaliserande kroppslotion tillför huden energi och stimulans och har en unik formula skapad för trött och ansträngd hud. Perfekt för dig
som tränar, solar och duschar ofta. Verkar avstressande och ger snabbt en behaglig känsla av lugn på huden. Den snabbabsorberande formulan
gör att lotionen tas upp lätt utan att kännas kladdig. Aloe veran ger en svalkande effekt vilket gör den extra lämplig som aftersunprodukt
samtidigt som guarana ger en uppiggande känsla. Har fräsch, diskret doft av bl.a. exotisk mango.
Innehåll: 200 ml

ANTI- AGEING BODYWASH
En exklusiv, lyxig och extremt vårdande duschtvål, skapad av en helt naturlig formula av bl.a. Nonifrukt, aloe vera, granatäppleolja och
arganolja. Dessa ingredienser bidrar effektivt till att reducera ålderstecken på huden såsom tappad elasticitet och pigmentförändringar. Huden
lämnas mjuk, len och vacker med en fräsch doft av granatäpple.
Massera in gelen på våt hud i dusch eller bad och skölj därefter av.

Innehåll: 200 ml

INTENSIVE BODYWASH
Intensivt, vårdande och återfuktande shower gel. Särskilt uppfriskande formula med ekologisk Nonifrukt, ekologisk aloe vera, ekologisk olivolja
och ekologisk avokadoolja. En formula som har utvecklats speciellt för att vårda och rengöra extremt torr hud. Huden lämnas mjuk, len med en
fräsch doft av citrus och aloe vera. Massera in gelen på våt hud i samband med dusch eller bad. Skölj sedan av med vatten. Eller tillsätt under
rinnande vatten för att skapa ett lyxigt skumbad. Avsluta med bodylotion.
Innehåll: 200 ml.

EXTREME ENERGY BODY SCRUB
En peeling för daglig djupgående rengöring av kroppen som tillför energi och stimulans. Innehåller mikroskopiska granulat av bambu vilket ger
en exfolierande effekt. Rengör på djupet utan att repa och avlägsnar effektivt de orenheter som kan ge upphov till bl.a. akne, inåtväxande
hårstrån samt infekterade talgkörtlar. Dess höga halt av aloe vera och guarana gör också att huden svalkas samtidigt som den har en
uppiggande effekt. Passar oren hy, akne och blandhy. Perfekt efter sol och bad.
Innehåll 200 ml

SKAPARENS HISTORIA
Reinhard Krinke, skaparen av NONIQUE, är en sann djur och naturvän. Efter en resa till Panama föddes idén till att låta Nonifrukten utgöra
basen i de framtida produktserier som idag är NONIQUE. Produkterna tillverkas i Tyskland på hans egna fabrik. Reinhard köpte sig en odling
med ca 1500 Noniträd, och så började resan.
Denna frukt är basen i alla NONIQUES produkter. Nonifrukten behöver sol året om och i kombination med friskt och rent vatten och mineralrik
jord så är klimatet i Panama perfekt för ekologisk odling. Nonifrukten har använts som hälsoväxt av urbefolkningen i minst ett par tusen år. Den
sägs hjälpa vid hudinfektioner, hudproblem och munsår och det sägs även att den kan bota kroniska sjukdomar. Frukten Noni är fullpackad med
över 150 viktiga näringsämnen som hittills upptäckts i frukten. Den höga halten av vitaminer, mineraler, enzymer, antioxidanter och spårämnen
gör frukten till en av de senaste och mest värdefulla upptäckterna inom fältet för naturkosmetika. Dessa viktiga ämnen kombineras sedan med
ytterligare ett antal vitaminrika frukter av bästa kvalitet. Samtliga av dessa ingredienser kommer alla från certifierade ekologiska odlingar. Tack
vare eteriska oljor och den höga mängden av ekologiska innehållsämnen så uppstår NONIQUES fruktiga doft
Filosofin är att alla ska kunna ha råd med ren, ekologisk hudvård. Utan mellanhänder samt med egen tillverkning och inte alltför påkostade
förpackningar, gör NONIQUE till ett riktigt prisvärt, ekologiskt val!

Inom kort kommer vi även att erbjuda två schampon och två
balsam för damer:
• Anti ageing för fint hår som är volymgivande.

• Intensive som vårdar och skyddar extremt torrt hår.
Dessa produkter är fortfarande under produktion och kommer inte att produceras förrän
tidigast hösten 2016.

KONTAKTA OSS
Vi ser gärna ett samarbete med er som åf. Kontakta oss vid intresse för produkterna så berättar vi mer!

Ax & Lin
Norra Bryggerigatan 12
294 34 SÖLVESBORG

TEL: 0456 – 130 45
MAIL: info@axolin.se

www.gaiasverige.se

