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TVÅL

Naturtvål
Kryddtvål

Dofter
Färger

Salttvål
Ristvål

Ingredienser

Förtvålad
rapsolja och
risvatten är
basen i alla
AK-tvålar.
Ristvål innehåller rismjöl.
Salttvålens fina salter som
Himalayasalt och havssalt skapar
mineralrika tvålar.
Kryddtvålarna berikas med
kummin och kanel men även ingefära
och gurkmeja.
Naturtvålen är precis som det låter
helt naturlig och innehåller endast
förtvålad rapsolja.

Naturtvål
Har naturliga nyanser som
skapas av rapsoljan

Formtvål

Skuren tvål

Formtvål
Gjuts i formar som varierar i
mönster och kan väljas mellan
kvadrater eller rektangulära
former

Skuren tvål
Tillverkas i tvållimpor som
skärs för hand så varje tvål får
ett unikt utseende

Swirltvål
Swirlade tvålar är skurna
tvålar där mönster och färger
varierar.

Swirltvål

Swirltvål

Kryddtvål
Kryddor innehåller antioxidanter
och skapar exfolierande tvålar

Gurkmeja
Gurkmeja är ett fettlösligt ämne som tillhör
gruppen polyfenoler - växtämnen med
antioxidantegenskaper. Därav kan gurkmeja
motverka fria radikaler, förebygga oxidation i
hudcellerna och därmed motarbeta förtida
hudåldrande.
Gurkmeja kan också ha en keratolytisk effekt
när den appliceras på huden. Det betyder att
den förhindrar hudceller från att klumpa ihop
sig och blockera porer. Detta gör gurkmeja till
en ypperlig ingrediens för en oren hud med
pormaskar och finnar. Gurkmeja kan på grund
av dessa egenskaper, tillsammans med den
anti-inflammatoriska egenskapen, även vara
fördelaktig att använda på en hud som lider av
acne. Ingrediensen hjälper även till att jämna
ut på hyperpigmenteringar. Detta sker genom
att gurkumin hämmar syntesen som orsakar
överproduktionen av melanin i cellerna, som i
sin tur ger upphov till pigmentfläckar

Ingefära
Används inom hudvården för sina antiinflammatoriska och lugnande egenskaper
samt för sin kraftfulla antioxidanteffekt -

ingefära innehåller mer än 40 olika
antioxidanter. Ingefära tillsätts för att jämna ut
hudtonen, öka hudens elasticitet och behandla
celluliter - detta på grund av sin
cirkulationshöjande effekt. Ingefära verkar
även antiseptiskt, vilket kan vara hjälpsamt vid
behandling av acne.

Kaffe
Mild exfoliering. Malda kaffebönor avlägsnar
både skonsamt och effektivt döda hudceller
och orenheter så att huden känns och ser
smidigare och fräschare ut.
Precis som en kopp kaffe kan väcka liv i dig
anses
kaffemasker
stimulera
hudens
blodcirkulation och ta fram fräschare och
klarare hud med lyster.

Kanel
Har positiv påverkan på blodcirkulation, rikt på
antioxidanter och har antibakteriella och
antiinflammatoriska egenskaper, vilket gör att
den passar lika bra i badrummet som i köket.
Sägs vara bra mot acne och stora porer samt
bidrar till en peelingkänsla.

Kummin
Är bra på hud och hår, där det främst används i
kampen mot akne, solskador och i
förebyggande syfte av de som vill hålla huden
ungdomlig. Antioxidanterna hjälper cellerna
att repareras och förnyas genom att stärka
dess cellväggar.
Eksem - I en undersökning som nyligen
genomfördes av iranska forskare fann man att
svartkummin är lika effektivt som hudkrämen
Betametason i att förbättra livskvalitén och
minska svårighetsgraden av handeksem. När
man betänker att svartkummin praktiskt taget
inte har några biverkningar så överstiger
fördelarna med svartkummin vida de
medicinska ingreppen.
Håravfall - Förmodligen är ett av de mest unika
fördelarna med svartkummin dess förmåga att
hjälpa till att motverka håravfall. Svartkummin
innehåller kraftfulla antioxidanter och
antimikrobiella egenskaper. Det finns mycket
goda skäl att se hur svartkummin kan bidra till
att främja stärkta hårsäckar.

Salttvålar
Är något fastare och lindrar
eksem

Salttvål
Består av ekologisk rapsolja och finaste kvalitén av
havssalt. Tvålen är rik på mineraler och ger en
härlig känsla då den både rengör och fräschar upp,
samtidigt som den hjälper huden med fukt och är
lätt exfolierande.
Till salttvålens egenskaper hör att den är
fuktbindande, d.v.s. den återfuktar huden effektivt
samtidigt som saltets mineraler förbättrar hudens
allmänna välmående. Eftersom saltet har en
desinficerande effekt, passar tvålen förutom till att
rengöra orenheter, också till att effektivt avlägsna
svettlukt.
Salttvålar är hårdare än andra tvålar och räcker
länge och sägs lindrar besvär som bl.a allergi, atopi,
akne, torr hud samt psoriasis.

Ristvålar
Fasta tvålar berikade med
rismjöl som även kallas
kolloidalt ris

Varför ris i tvål?
I Asien har risvatten länge använts i skönhetsprodukter
för sin vårdande och uppfräschande inverkan på huden.
Risvatten är rikt på antioxidanter, aminosyror, vitamin E,
vitamin B och naturliga mineraler.
Ris, risvatten och rismjöl har därför blivit en favorit
bland tvåltillverkare för dess egenskaper. Ris sägs ge
naturlig
energi
och
bidrar
till
att
lindra
hudirritationer.
Några fördelar med ris i tvål är:
1.Ris öppnar upp tilltäppta porer.
2.Bidrar till att jämna ut hudtonen när de används
regelbundet
3.Hjälper huden att bevara fukt och hjälper till att
eliminera utsöndring av överflödig olja
4.Risvatten kan bota mörka ringar under ögonen om du
använder den regelbundet
5.Lugnar huden från solbränna

Dofter
Alla dofter är ftalatfria och
tillverkas i EU av IFRA certifierad
parfymfabrik. Det betyder att de är
kontrollerade och följer alla
regler och normer som krävs av
liknande produkter i EU och
innehar både allergideklaration
och säkerhetsblad (MSDS).

Färger
Alla färger är naturliga från
olika Oxider. Ett exempel på en oxid
är rost och det kallas järnoxid och
färgar tvålen rosa.

Ingredienser
Exfolierande – det finns kemisk
och mekanisk peeling. Båda hjälper
huden att få bort gamla hudceller
som ligger på ytan. Det bidrar till
ökat glow, en jämnare hudyta och
öppnar
upp
för
resterande
produkter att jobba längre ner i
huden – du får en mjukare och
smidigare hud. Därför är det bra
att exfoliera ansiktet ibland.
Kryddor – tillför antioxidanter,
doft och en känsla av peeling.
Salter – tillför mineraler och en
känsla av en fastare tvål.
Färger – behövs inte i tvålen men
används för att tvålen kan bli
missfärgad av kryddor och salter.

Ingredienser
Rapsolja

Ingefära

Kummin

Har en hög del av fleromättat fett och får
därför en bra blandning av Omega-3 och
Omega-6. Rapsoljans unika mjukgörande
egenskaper och förmåga att bevara hudens
naturliga fuktighet är känt sedan länge. Den
kallpressade rapsoljan, tas lätt upp av huden
och tillför näringsämnen i form av vitaminer,
mineraler och hälsosamma fettsyror. Ett
annat plus med rapsoljan är att den odlas
naturligt här i Sverige. Så om du väljer tvål
gjord på rapsolja framför tvål gjord på olivolja
bidrar
du
även
till
en
minskad
miljöförbrukning.
Rapsoljan har många goda egenskaper och
studier har påvisat att den även har mycket
goda, lindrande effekter på torr och irriterad
hud och kan lindra eksem lika effektivt som
kortison.

Används inom hudvården för sina antiinflammatoriska och lugnande egenskaper
samt för sin kraftfulla antioxidanteffekt ingefära innehåller mer än 40 olika
antioxidanter!
Bland
annat
tillsätts
ingefärsextrakt för att jämna ut hudtonen,
öka hudens elasticitet och behandla celluliter
- detta på grund av sin cirkulationshöjande
effekt. Ingefära verkar även antiseptiskt,
vilket kan vara hjälpsamt vid behandling av
acne.

MILD EXFOLIERING
Malda kaffebönor avlägsnar både skonsamt
och effektivt döda hudceller och orenheter så
att huden känns och ser smidigare och
fräschare ut.
GER HUDEN MER LYSTER
Precis som en kopp kaffe kan väcka liv i dig
anses
kaffemasker
stimulera
hudens
blodcirkulation och ta fram fräschare och
klarare hud med lyster.

Är bra på hud och hår, där det främst används
i kampen mot akne, solskador och i
förebyggande syfte av de som vill hålla huden
ungdomlig. Antioxidanterna hjälper cellerna
att repareras och förnyas genom att stärka
dess cellväggar.
Eksem - I en undersökning som nyligen
genomfördes av iranska forskare fann man att
svartkummin är lika effektivt som hudkrämen
Betametason i att förbättra livskvalitén och
minska svårighetsgraden av handeksem. När
man betänker att svartkummin praktiskt
taget inte har några biverkningar så
överstiger fördelarna med svartkummin vida
de medicinska ingreppen.
Håravfall - Förmodligen är ett av de mest
unika fördelarna med svartkummin dess
förmåga att hjälpa till att motverka håravfall.
Svartkummin
innehåller
kraftfulla
antioxidanter och antimikrobiella egenskaper.
Det finns mycket goda skäl att se hur
svartkummin kan bidra till att främja stärkta
hårsäckar.

Kanel

Parfymoljor

Gurkmeja
Gurkmeja är ett fettlösligt ämne som tillhör
gruppen polyfenoler - växtämnen med
antioxidantegenskaper. Därav kan gurkmeja
motverka fria radikaler, förebygga oxidation i
hudcellerna och därmed motarbeta förtida
hudåldrande.
Gurkmeja kan också ha en keratolytisk effekt
när den appliceras på huden. Det betyder att
den förhindrar hudceller från att klumpa ihop
sig och blockera porer. Detta gör gurkmeja till
en ypperlig ingrediens för en oren hud med
pormaskar och finnar. Gurkmeja kan på grund
av dessa egenskaper, tillsammans med den
anti-inflammatoriska egenskapen, även vara
fördelaktig att använda på en hud som lider
av acne. Ingrediensen hjälper även till att
jämna ut på hyperpigmenteringar. Detta sker
genom att gurkumin hämmar syntesen som
orsakar överproduktionen av melanin i
cellerna, som i sin tur ger upphov till
pigmentfläckar.

Kaffe

Kanel har positiv påverkan på blodcirkulation,
rikt på antioxidanter och har antibakteriella
och antiinflammatoriska egenskaper, vilket
gör att den passar lika bra i badrummet som i
köket. Sägs vara bra mot acne och stora
porer. Det blir en liten peelingkänsla.

Alla dofter är ftalatfria och tillverkas i EU av
IFRA certifierad parfymfabrik. Det betyder att
de är kontrollerade och följer alla regler och
normer som krävs av liknande produkter i EU
och innehar både allergideklaration och
säkerhetsblad (MSDS). Inga av dofterna är
testade på djur.

Ris
Japanska kvinnor anses vara de vackraste i
världen. Deras hud är mjuk, slät och blank
tack vare en enkel ingrediens som de har
använts i århundraden - ris. Genom att
använda ris vatten, riskliolja och riskli pulver
kan de förbättra hudens struktur samt dess
klarhet.
Ris är rik på skvalen och linolsyra. Skvalen är

en kraftfull antioxidant som stimulerar
produktionen av kollagen och håller huden
rynkfri. Det skyddar också huden från solens
strålar.
Ris, risvatten och rismjöl har därför blivit en
favorit bland tvåltillverkare för dess
egenskaper. Ris sägs ge naturlig energi och
bidrar till att lindra hudirritationer.
Andra fördelar med ris i tvål:
• öppnar upp tilltäppta porer.
• bidrar till att jämna ut hudtonen när de
används regelbundet
• Hjälper huden att bevara fukt och hjälper
till att eliminera utsöndring av överflödig
olja
• Risvatten kan bota mörka ringar under
ögonen om du använder den regelbundet
• Lugnar huden från solbränna
• Ristvål är bra att skämma bort din hud
med.

Färgpigment

Oxiderna utgör en av de vanligaste och mest
betydelsefulla klasserna av kemisk föreningar.
Oorganiska oxider framställs vanligen genom
direkt reaktion mellan grundämnet och syre
eller luft, dvs. genom oxidation i detta ords
ursprungliga bemärkelse. Vatten bildas t.ex.
när väte brinner i luft, och många metaller
överdras i luft av ett oxidskikt eller brinner i
finfördelad form vid upphettning i luft. Oxider
kan också erhållas genom sönderdelning av
syrehaltiga föreningar, vanligen genom
upphettning, t.ex. av ett karbonat.

Specialbeställning
Det går att beställa egendesignade tvålar med leveranstid på 4 veckor.
Minsta order är 20 tvålar.

Dofter
Clean cotton
Bärnsten
Green apple
Morgondagg
Lavendel

Färger
Rosa
Grå
Blå
Grön
Lila
Vit
Gul
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