Laadukasta,
sertifioitua
luomukosmetiikkaa

Urtekramissa on laaja valikoima kokealuokkaisia
kosmetiikka
tuotteita sertifioituna luomuna.
Uutuudet. Herää uuteen päivään Spicy Orange 
Blossomin kanssa. Haltioidu Wild Lemongrassin energisoivasta tuoksusta,
lepuuta aistejasi rauhoittavalla Soothing Lavenderilla tai
vietä ylellinen hemmotteluhetki Soft Wild Rosen parissa.
Tartu viipyilevään tunteeseen. Joka päivä.
Kaikki Urtekram Nordic Beauty -tuotteiden ainesosat
ovat valittu huolellisesti. Ne ovat 99–100 prosenttisesti
luonnollisia. Kaikki tuotteet ovat vegaanisia ja Ecocert
Cosmos Organic -sertifioituja. Lue lisää osoitteesta
COSMOS.ecocert.com.
Tuotteiden koostumukset löydät CosmEthics-sovelluksesta.

*tuotesisältö
100 % biohajoava

UUTTA!

Raikastava ja
kosteuttava nestesaippua

YLELLINEN
Soft Wild Rose
Ihastuttavan inspiroiva ja
herkkä villiruusun tuoksuinen

sarja. Tuotteiden sisältämä aloe
vera ja sheavoi yhdessä koste
uttavan hyaluronihapon kanssa
tekevät ihosta silkinpehmeän.
Hiustuotteet ylläpitävät
värjättyjen hiusten sävyä sekä

kiiltoa. Tuotteiden tehoaineina
ovat kosteuttava aloe vera sekä
väriä suojaavat merikaali ja
punajuuri.
Sertifioidusti luomua,
luonnollisesti.

Täyteläinen,
ravitseva
ja helposti
imeytyvä
käsivoide
Puhdistava ja
ihoa pehmentävä
suihkusaippua

Kosteuttava ja
ravitseva vartalovoide

Vaahtoava ja
virkistävä nestesaippua

H O I TAVA
Spicy Orange Blossom
Hoitavassa Spicy Orange Blossom
-sarjassa tuoksuu hurmaava
yhdistelmä hurmaavaa appelsiinipuun kukkaa ja mausteita.
Ravitsevat ja kosteuttavat aine
osat kuten aloe vera, hyaluronihappo ja sheavoi jättävät ihon
silkinpehmeiksi.
Hiustuotteiden hoitavat
aineosat sheavoi, jojobaöljy
ja aloe vera hoitavat kuivia
ja vaurioituneita hiuksia.
Sertifioidusti luomua,
luonnollisesti.

Puhdistava ja
ihoa pehmentävä
suihkusaippua

Kosteuttava ja
ravitseva vartalovoide

Nopeasti
imeytyvä ja
ravitseva
käsivoide

Vaahtoutuva ja
piristävä nestesaippua

E N E R G I S O I VA
Wild Lemongrass
Piristävä Wild Lemongrass -sarja
huumaa raikkaalla sitruunaruohon
ja sitruksen tuoksulla.
Hoitavat ja uudistavat ainesosat
kuten aloe vera ja hyaluroni
happo
auttavat ihoa säilyttämään sen
kosteuden.

Hoitava
ja nopeasti
imeytyvä
käsivoide

Hiustuotteet kosteuttavat
tehokkaasti. Sopivat kaikille

hiustyypeille.
Sertifioidusti luomua,
luonnollisesti.

Kosteuttava
ja ravitseva
vartalovoide

Puhdistava
ja raikastava
suihkusaippua

Virkistävä ja helposti
vaahtoutuva nestesaippua

TA S A PA I N O I T TAVA
Soothing Lavender

Kosteuttava ja
ravitseva vartalovoide

Soothing Lavender -sarjassa
tuoksuu rauhoittava ja v
iehättävä
laventeli. Hoitavat aines
osat
kuten aloe vera, rauhoittava

pajunkuoriuute ja hyaluronihappo
kosteuttavat ihoa.
Hiustuotteet maksimoivat kiillon
ja tekevät hiuksista helpot
käsitellä. Teho
aineina laventeliöljy sekä parsakaalin siemenöljy.
Sopii elottomille hiuksille.
Sertifioidusti luomua,
luonnollisesti.

Puhdistava ja
rauhoittava suihkusaippua

Hoitava ja
helposti
imeytyvä
käsivoide

Kauniit hiukset. Joka päivä.

UUTTA!

Colour Preserve
Shampoo & Hoitoaine

Maximum Shine
Shampoo & Hoitoaine

Intense Moisture
Shampoo & Hoitoaine

Ultimate Repair
Shampoo & Hoitoaine

Hiustenhoitotuotteet värjätyille
hiuksille. Aloe vera, merikaali
ja punajuuri auttavat säilyttämään värin pidempään ja antavat
hiuksille kiiltoa ja kosteutusta.

Maksimaalista kiiltoa ja
sileyttä hiuksille. Shampoon
ja hoitoaineen vaikuttavina
ainesosina laventeli ja
parsakaalin siemenöljy.

Intensiivistä kosteutta hiuksille. Shampoo ja hoitoaine
auttavat hiuksia palauttamaan
niiden kosteuden ja eloisuuden.
Vaikuttavina ainesosina koste
uttava aloe vera ja elvyttävä
sitruunaruohouute.

Shampoo and hoitoaine
vaurioituneille ja kuiville
hiuksille. Auttaa hiuksia
palauttamaan n
iiden luonnollisen vahvuuden ja pehmeyden.
Vaikuttavina ainesosina
sheavoi ja jojobaöljy.

UUTTA!

Kasvojenhoito
Hellivää kosteutta jokapäiväiseen käyttöön.

Päivävoide &
raikastava puhdistusgeeli
normaalille ja sekaiholle

Päivävoide &
hellävarainen puhdistusgeeli
normaalille ja kuivalle iholle

Raikkautta ja energiaa
iholle. Elvyttävä aloe vera,
kosteuttava hyaluronihappo
ja jojoba- ja manteliöljyt
auttavat ihoa säilyttämään
sen kosteuden ja elastisuuden.

Pehmeyttä ja kirkkautta
iholle. Hoitava kookosöljy,
sheavoi ja kosteuttava
hyaluronihappo kirkastavat
ja antavat iholle silkin
pehmeän tunteen.

Elvyttävä
Aloe Vera -sarja

Hoitava
Nordic Berries -Sarja

Kestosuosikkimme, jonka 
tuotteissa
käy
tämme puhtainta mahdollista
aloe v
eraa. Auringon k
ypsyttämien
appelsiinien tuoksu yhdistettynä
runsaaseen määrään kosteuttavaa aloe
veraa luo uudis
tavan 
vaikutuksen
iholle. Koko perheelle!

Sisältää tyrnin, mustikan, karpalon
ja ruusunmarjan vitamiineja ja anti
oksidantteja. Yhdessä hyaluronihapon
ja diglyse
riinin kanssa ne ravitsevat
ja 
kosteuttavat kaikkia ihotyyppejä.

Antipollution
Green Matcha -sarja
Ravitseva
Coconut-sarja
Hoitaa sekä kosteuttaa ihoa ja h
iuksia
luonnollisesti. Luomukookosöljyä ja

-kookosnektaria sisältävät tuotteet
sopi
vat normaaleille hiuksille ja
iholle. Hurmaavana lisänä m akea
kookoksen tuoksu.

Tuotteet sisältävät mikroleväuutetta
sekä vihreää matchaa, joka tunnetaan sen runsaasta antioksidantti
pitoisuudesta sekä energisoivista ja
aineenvaihduntaa edistävistä vaikutuksistaan. Suojaa ihoa ja hiuksia
ympäristön haittavaikutuksilta,
kuten saasteilta, sekä hidastaa

ikääntymisen merkkejä iholla.

Hajusteeton
No Perfume -sarja

Palasaippuat
Eteerisiä öljyjä sisältävät,
pehmeästi vaahtoavat
palasaippuat.

Täynnä hoitavia kasviperäisiä öljyjä,
jotka vahvistavat ja hoitavat kehoasi. Luonnonmukaisia ainesosia sisältävät tuotteet tekevät ihosta pehmeän ja hyvinhoidetun. Sarja sopii
niin aikuisille kuin lapsillekin.

Men-sarja
Miesten kosmetiikkasarjassa on raikkaan mas
kuliininen katajan tuoksu.
Tuotteet ravitsevat ja kosteuttavat
ihoa tehokkaasti. Men-sarja auttaa
aktiivisen elämän haasteissa ja
hoitaa ihoa ja hiuksia päivittäin.

Sokeriruo’osta
pakkaukseksi
Pakkauksemme on valmis
tettu uusiutuvasta
sokeriruo’osta eikä öljystä.
Hiilidioksidipäästöjen aihe
uttamisen sijaan sokeriruo’on käyttäminen vähentää
hiilidioksidin määrää, sillä
tonni sokeriruokoa käyttää
kaksi tonnia ilmassa olevaa
hiilidioksidia. Me kutsumme
tätä käänteiseksi kasvihuone
ilmiöksi. Tyhjät pakkaukset
voidaan kierrättää normaalin
muovin tapaan.

100 % Vastuullinen
Tämä esite on
Suomessa avainlipputuotteena 100 % vastuullisesti tuotettu ja painettu kestävän metsätalouden
kriteerejä noudattavalle
paperille. Painatuksessa on
käytetty pelkkää tuulivoimaa
sekä myrkyttömiä kasviöljypohjaisia värejä, joissa ei
ole haitallisia kemikaaleja
tai raskasmetalleja.

Lue lisää osoitteessa urtekrambeauty.fi

