BÄNKPAPPER & MASSAGEOLJA
MASSAGEOLJA
Vår svensktillverkade massageolja är sammansatt av
helt naturliga oljor, kallpressad mandelolja, tistelolja
och ricinolja, vilka i kombination med varandra ger
ett härligt bra glid och ett lagom motstånd. Oljan går
lätt in i huden och efterlämnar en sammetslen
känsla.
Om Jojoban
Jojoba är egentligen ett flytande vax, den fungerar
på alla hudtyper och binder samman de övriga
oljorna. Den skyddar och binder hudens fuktighet
och efterlämnar en härligt sammetslen känsla.
Om Tisteloljan
Hjälper de fetare oljorna att lättare gå in i huden och
gör så att massageoljan inte upplevs så ”kladdig”.
Om Ricinoljan
Innehåller den mest stabila fettsyran Recinolsyra
som långsamt går in i huden. Den bidrar till ett bra
glid och håller länge.
Rosmarinextrakt är tillsatt för att på naturlig väg ge
en lång hållbarhet. Oöppnad är hållbarhetstiden 2 2,5 år. Öppnad förpackning som inte förvaras alltför
varmt och ljust är hållbar i 6 månader.
Pigg & Glad (fd Kom igång)
De eteriska oljorna tillsatta i Kom Igång är peppparmynta, fänkål och cederträ atlas – ger en frisk och
uppiggande doft.
Natur (fd Naturell)
Naturell är utan eteriska oljor.
Slappna av
De eteriska oljorna tillsatta i Slappna Av är apelsin, ylang ylang, lavendel och vertivergräs – ger en skön och avslappnande doft.

BÄNKPAPPER
Vit viskos non-woven i en härlig mjuk och hudvänlig kvalitet.
Det är kombinationen av styrka och mjukhet/hudvänlighet som
har gjort denna kvalitet till svenska massörers favorit.
Tillverkat inom EU, av 100% viskos vilket är en förnyelsebar
råvara (trä).
60 x 195 cm. Säljes i kartong innehållande 300st.

Papper för bänkens huvudstöd/ansiktshål
Med färdigt krysshål. Nu i en exklusivare Airlaid Strong-kvalitet.
Airlaid är en tillverkningsprocess som använder ”torrlagda” fibrer
till skillnad från ”våtlagda” fibrer i konventionell tissue som
förekommer i de vanliga köks- och toarullarna.
Detta resulterar i en oslagbar kombination av mjukhet,
luddfrihet och våtstyrka. Absorberar upp till 15 ggr sin egen vikt
jämfört med ca 5 ggr för tissue. Airlaid är mycket uppskattat
inom restaurang och kök där den används som en
engångsdisktrasa tack vare styrkan och absorptionen, vilket är
mycket hygieniskt jämfört med konventionella disktrasor. Den
tål att sköljas och vridas ur ett flertal gånger.

Papperet med krysshål
passar både till bänkar
med huvudstöd och
bänkar som har ett
ansiktshål direkt i
bänkens dyna.

32 x 40cm. Säljes i kartong innehållande 350 st.
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