
Naturskafferiet

Kosmetik från naturen



Chagatvål 6,50€
Sprängticka, Inonotus obliquus, även 
kallad för chaga, ger färg och 
struktur till denna milda tvål.
Innehåller inga syntesiska färgämnen eller 
tillsatta dofter.

Nässeltvål 6,50€
Detta är en tvål gjort på mjukgörande 
oljor och näringsrik brännässla. Utan 
doftämnen och med färg från nässlan.

Rönntvål 6,50€
En snäll tvål med rönnbär från höstskogen. 
I denna tvål är det rönnbären som hjälper 
dig att skrubba bort smuts från händerna 
eller död hud från kroppen

Olivtvål eko 7,50€
En ren Olivtvål gjort på ekologisk 
olivolja. Inga tillsatta dofter eller 
färger. En tvål som passar till alla 
hudtyper och är en väldigt mångsidig 
tvål; som vanlig tvål, mild till ylletvätt 
och används även som schampo

Tvålar
Milda tvålar utan tillsatser eller kemiska färgämnen. Istället är 

det råvaror från naturen som ger tvålarna färg och struktur.



Tvålar forts.

Byktvål 6,50€
En tvål som lämpar sig för mattvätt 
(även med havsvatten), handtvätt 
eller som rengöringsmedel vid 
städning. Perfekt format att ha med 
sig på resan.

Tvål & tvättsvamp av ull 12€
Två intovad i ren fårull ger en skön 
skrubb och härligt lödder och fungerar 
utmärkt som en allt i ett-tvättsvamp
Ullen kommer från får i nejden och är 
klippt, tvättad och kardad före den tovats 
runt tvålen. Tvålen är en av 
naturskafferiets milda tvålar.



Örtschampo 8.90€
Ett milt schampo gjort på örtavkok på bla 
nässlor, kamomill och björk. Med dofter från 
eteriska oljor.

Schampotvål 6,50€
En kompakt och dryg schampo tvål med 
Åkerfäken och Brännässal. Schampot är 
milt till hår och hårbotten och gjort utan 
tillsatser eller doftämnen.

Schampo
Dryga och milda schampon i två olika format. 



Nässelsalva
Nokkonen
Brännässla, Urtica dioica, en av våra 
näringsrikaste superörter som är allmänt 
stäkande. Nässelsalva ger näring till din hy och 
huden blir elastiskare. 

..

Natesalva
Vesiheinä
Nate, Stellaria media, går även under 
namnet Våtarv. Den är en av våra bästa 
örter för klåda och hudvård. Natesalva 
används vid eksem, psoriasis och 
besvärliga sår.

Grobladsalva
Ratamo
Groblad, plantago major, har en läkande 
förmåga på huden. Som salva är 
grobladet både hudvårdande, sårläkande 
och slemlösande

Älgörtsalva
Mesiangervo
Älgört, Filipendula ulmaria, innehåller 
salicylsyra och som salva funkar den lokalt 
smärtstillande. Kom dock ihåg att aven ta det 
lugnt och vila det sjuka stället.
Om salvan ger allergiska utslag skall den inte 
användas

Örtsalvor
Dessa salvor är tillverkade ev ekologisk olivolja och ren lokalproducerad 

bivax. Olika vilda örter har olika egenskaper, även i salvor. 

30ml 4.90€,  60ml 9,90€,  120ml 14,90€

Skvattram och Ramssalva
Suopursuvoide
Skvattram, Rododendron tomentosum, utgör en bra 
salva för ledbesvär. Använd  morron och kväll eller så 
ofta du kommer ihåg.

Hästkastanjsalva
Hevoskastajavoide
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum, stärker 
kapillärer och är därför bra mot åderblock, 
hemoroider, rosacea och påsar under ögonen.

Röllekasalva
Siankärsämövoide
Rölleka, Achilla millefolium, är en 
mångsidig ört. Röllekasalva kan användas 
vid ledbesvär, blåmärken, åderbrock och 
hemoroider. 
Om salvan ger allergiska utslag skall den 
inte användas. Inte för gravida



Deodorant skog 120ml 9,90€
En ren och mild deodorant med dofter från eteriska oljor av tall, en 
och sypress, med antiseptiska och svätthämmande effekter.

Fotbad-salt 180ml 9,90€ 
Avslapnande fotbad med vilda örter och eteriska oljor. 
Lägg ungefär 2msk fotbad salt i hett vatten och låt dra i 
nån minut före du njuter av det avslapnande fotbadet. 

Annan naturkosmetik



Tvålpåse 8€
En praktisk tvålpåse vars yta består av bivax. 
Bivax är naturligt antibakteriellt och gör även 
tvålpåsen nästan vattentät. Använd påsen på 
resan, men kom ihåg att ta ut tvålen för att 
torka upp
.

Bivaxduk 6€
Bivaxduk är naturligt antibakteriellt tack vare 
bivaxet och funkar utmärkt istället för plastfolien. 
Går att forma över tex en salladsskål eller vika 
runt en smörgås till utflykten. Rengöring: skölj 
med ljummet vatten och lufttorkas.

Bivaxprodukter
Bivax har bra egenskaper i örtsalva, men även mycket användbar till 
annat tack vare sin antibakteriella och vattenfrånstötande effekt



Värderingar

Miljö
Alla växter som 
används, plockas av 
mig personligen. Jag är 
mån om att endast 
plocka den mängd som 
behövs och låta en del 
av växtbeståndet få 
vara kvar för att se till 
att växten inte 
förvinner från 
området.  

Hållbart
Jag eftersträvar att 
minimera 
förpackningsmaterial 
på produkterna. Vid 
de tillfällen där 
återanvändning är 
möjlig så föredrar jag 
detta.

Kvalitet
De växter jag 
använder har 
plockats under bästa 
förhållanden och 
torkats i rätt 
temperaturer. För de 
övriga ingredienserna 
strävar jag efter att 
använda lokala 
produkter eller 
ekologiska råvaror 
med bra hållbarhet
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