Since 1921

WILD ROSE BODY CARE
Weleda användermestadels i vildrosserien, Rosa Moschata som även kallas för nyponros. Det är en rossort
som växer vilt i så kallade certiﬁerade vildsamlingar på kala, karga områden i de chilenska Anderna.
Wild Rose Creamy Body Wash är en lyxig
duschkräm med ekologisk nyponfröolja- Rosa
Mosqueta och doft av harmoniserande Rosa
Damascena, äkta eterisk rosolja.
Wild Rose Pampering Body Lotion är
en lyxig body lotion som stimulerar hudens
regenererande processer och hjälper till
att bevara dess naturliga elasticitet. Den
dyrbara formulan med ekologisk nyponfröolja,
jojobaolja och trollhassel har en märkbart
utjämnande eﬀekt på huden. Har en lyxig doft
av Rosa Damascena, äkta eterisk olja.

Visste du att nyponfröoljan är rik på essentiella
fettsyror och hjälper huden att stärka och bygga upp
dess skyddande barriärfunktioner.
Nyponfröoljan har också traditionellt använts för att
motverka och minska ärrvävnad, pigmentering liksom
för att stimulera cellförnyelsen i huden.
Oljan innehåller naturligt med A-vitaminsyra
och E-vitamin som hjälper huden att stå emot
för tidiga ålderstecken och tack vare oljans ﬁna
sammansättning passar den utmärkt för en hud som
behöver extra energi och näring.
Tips!
Har du inget badkar? Ta ett fotbad! Wild Rose Cream
Bath funkar lika bra i badkaret som vid fotbad.

Följ oss på Instagram
instagram.com/weledasverige

Wild Rose Body Oil är en lyxig kroppsolja
med ekologiskt odlad Rosa Moschatanyponfröolja, som hjälper till att bevara hudens
elasticitet och naturliga smidighet. Den
ﬁna oljan är rik på essentiella fettsyror och
tillsammans med mild mandelolja och jojobaolja
stödjer den hudens naturliga funktioner, för
silkeslen vacker hud. Huden får lättare att
bevara fukt och motverka torrhet.
Wild Rose Deodorant är en naturlig
deodorantspray med en blommig och
harmoniserande doft av rosa damascena,
äkta eterisk rosolja, tillsammans med sensuell
ylang-ylang. Neutraliserar och motverkar
dålig lukt utan att täppa till porerna. Ger en
omedelbar känsla av friskhet.
Wild Rose Cream Bath är ett lyxigt krämbad
som vårdar och skämmer bort din hud i badet.
Dyrbar ekologisk nyponfröolja tillsammans
med mild jojobaolja och olivolja hjälper till
att motverka torrhet och bevara huden mjuk
och behaglig. Wild Rose Cream Bath har en
harmoniserande rosdoft från äkta eteriska
oljor.

Följ oss på Facebook
facebook.com/weledasverige
www.weleda.se

