Ge ditt barn en bra start!
Min främsta ambition med att lansera GAIAs ekologiska hudvårdsprodukter i Sverige var att alla
skulle få möjligheten att ge sina barn en bra start i livet även när det kommer till hudvården. Våra
tvillingar Axel och Linnéa snart 4 år gamla, där av valet av företagsnamn, har sedan födseln haft
GAIA som en naturlig del i sin vardag.
Barnprodukter kan innehålla hormonstörande ämnen, något som i längden kan leda till allt från
allergi till cancer. En tumregel är att ju färre ingredienser en produkt innehåller, desto bättre. GAIA
använder ingredienser som är kända för att vara välgörande för huden, däribland ekologiska
vegetabiliska oljor och lugnande växtextrakt. Produkterna är speciellt framtagna för små barns
ömtåliga hud och passar för alla hudtyper, inklusive dem med känslighet och irritation vilket gör
dem lämpliga även vid eksem.
När mina barn var små var det främst våtservetterna gjorda av 100% nedbrytbar bambu, Skin
Soothing Lotion som innehåller zink och bivax, oljan Baby Massage Oil och badskummet
Sleeptime Bath som nyttjades frekvent. Tvillingarna föddes på hösten och Skin Soothing Lotion
var oumbärlig vid röda kinder, blöjeksem och under rinnande näsor men när deras första vår och
sommar kom så blev pudret en given favorit. Pudret är gjort av ekologisk majsstärkelse och har
fuktabsorberande förmåga samtidigt som den inte innehåller uttorkande ingredienser.
Viktigt när barnen börjar få hår är att använda ett riktigt milt men ändå effektivt schampo.
GAIAs schampo svider inte i ögonen, har en unik sammansättning som förhindrar mjölkskorv och
är dessutom otroligt drygt. GAIA har också ett ”leave-in” spraybalsam som numera har kommit att
bli vardagens favorit. Jag använder det både i vått och torrt hår. Produkten ska inte sköljas ur och
fungerar perfekt som stylingprodukt om du vill forma utan att ge stadga. GAIAs babyserie är en av
de mest kompletta på marknaden. Här finns allt du kan tänkas behöva för att ge dig och dina barn
en riktigt bra start i livet, och det bästa av allt - helt ekologiska och naturliga ingredienser!
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GAIA Pure Pregnancy ger mammor, blivande mammor
och alla ni andra som behöver lite extra omvårdnad en
serie rena, naturliga och ekologiska produkter I en snyggt
designad miljövänlig förpackning.
Varje produkt är speciellt framtagen för att bevara hudens
spänst och elasticitet. Dessutom är den särskilt anpassad
för extra känslig hud.

 Certifierat ekologiska oljor och extrakt av bla
nyponros olja, vetegroddsolja och aloe vera.
 Fri från: lanolin, kemikalier, mineraloljor, parabener,
propylen glykol och artificiella dofttillsatser.
 Inget tillsatt vitamin A
 Eksem vänlig

PRODUKT SORTIMENT
BELLY BUTTER
Bekämpar bristningar och motverkar kliande och irriterad hud.
Bibehåller hudens elasticitet och fuktbalans, samtidigt som den tillåter
huden att växa. Reducerar även befintliga hudbristningar och annan
ärrbildning. Innehåller kakao smör och shea smör. Perfekt som
bodylotion till alla som vi ha en fylligare lotion!
Innehåll: 150ml

Nyhet

BELLY OIL
En underbar olja bestående av bla nyponrosolja ochvetegroddsolja.
Hjälper till att minska och reducera hudbristningar och håller huden
mjuk och smidig samtidigt som den växer. Oljan tas lätt upp av huden
utan att kännas kladdig och appliceras enkelt med hjälp av den praktiska
pumpsprayen. Även perfekt att använda som ansiktsolja eller blanda ut
din ansiktskräm med!
Innehåll: 95ml
NIPPEL BALM
Vår senaste tillskott! Ett djupt vårdande balsam bestående av bla
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 mm. Helt enkelt ett universal
balsam!
Innehåll 40ml
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Mina bästa GAIA-tips!
Jag brukar själv använda rengöringen Foaming Cleanser. Den använder du precis som en tvål
och sköljer av med vatten. Därefter sprejar jag ett par duschar ansiktsvatten, Refreshing Toner.
Har du mycket make-up är det perfekt att ta en av GAIAs våtservetter, Bamboo Baby Wipes, den
tar effektivt bort det svåraste och består helt av ekologisk bambu.
Jag vill också poängtera vikten av att använda ansiktsvatten. När man tvättar huden oavsett med
vilken produkt man väljer, så rubbas hudens ph-balans. Innan denna återställts kan inte huden
ta till sig näringsämnena såsom vitaminer, antioxidanter o.s.v. Genom att pumpa ett par duschar
direkt på ansiktet återställer du hudens ph-värde på ett par minuter samt ökar hudens
uppsugningsförmåga vilket gör det lättare för ansiktskrämen att göra sitt jobb. Du behöver
dessutom använda betydligt mindre av krämen. GAIAs ansiktsvatten är fullt av antioxidanter som
bromsar hudens åldrande, håller ph-värdet i schack samt bevarar hudens fuktbalans. Sitter du
mycket vid datorn kan du med fördel spreja ett par duschar under dagen utanpå make-up för att
undvika glansig t-zon och torra sidopartier som lätt kan uppstå vid för många timmar framför
skärmen.
Till sist använder jag ett par droppar Baby Massage Oil eller Belly Oil och därefter avslutar jag
med ansiktskrämen Facial Moisturiser. På kvällen använder jag Intensive Moisturiser för att ge
huden en extra fuktboost under natten.
GAIAs Belly Butter och Belly Oil innehåller certifierad ekologisk vetegroddsolja. Denna ingrediens används för att återuppbygga och reparera skadad
och ärrig hud. Dessutom förbättrar den hudens smidighet och elasticitet på
ett extraoridnärt sätt.
Ytterligare en viktig sak är att använda peeling en gång i veckan (Facial
Exfoliant). Detta avlägsnar döda hudceller och hjälper huden att
återuppbygga hudcellerna. Det gör även att krämerna och rengöringen går
ner på djupet. Själv använder jag GAIAs peeling både på ansikte och kropp.
Skölj ansiktet med ljummet vatten, massera in med försiktiga cirkulära
uppåtgående rörelser i ca en minut -skölj av. Gör därefter din
rengöringsprocedur som vanligt.
//Cecilia Pålsson
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T I P S T I L L A L LA M Ä N
Daglig hudvårdsrutin

RENGÖR
1. Skölj ansiktet med ljummet vatten. Ta en hasselnötsstor klick av GAIA made
for men’s wash och massera in noggrant under ca 30 s.

SCRUBBA
2. Skölj av utan att torka och massera därefter en lika stor mängd av GAIA
made for men’s scrub med uppåtgående cirkulära rörelser under ca 30 s.

RAKA
3. Vid behov använd GAIA made for men’s shave gel för en fantastiskt nära
rakning där peelingen av scruben tagit bort alla orenheter och ojämnheter
vilket skapar en utomordentligt nära rakning.

ÅTERFUKTA
4. Torka ansiktet med en mjuk handduk och avsluta med GAIA made for
men’s face créme.

Skillnaden både syns, märks och känns nästan
omedelbart!
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