BÄNKPAPPER, OLJOR, KRÄMER, SALVA

ORMSALVA MASSAGEOLJA
Vårdande luktfri massageolja med välgörande Arnica Montana och
rapsolja. Oljan är lätt att massera in och ger en skön värmande känsla
på huden. Används vid egenvård eller i samband med
massagebehandling.
Ingredienser
Paraffinum Liquidum, Canola Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Arnica
Montana Flower Extract, Glycine Soja Oil, Tocopherol, Beta-Sitosterol,
Squalene.

ORMSALVA LINEMENTOLJA
Tunnflytande olja med en frisk doft av mentol. Oljan masseras in lätt
och ger en skön värmande känsla på huden. Används vid egenvård eller
i samband med massagebehandling.
Ingredienser
Paraffinum Liquidum, Methyl Salicylate, Eucalyptus Globalus Leaf Oil,
Menthol, Mentha Piperita Oil, Limonene, Linalool
ORMSALVA LINEMENTSALVA
Linementsalva med en frisk doft av mentol. Salvan är enkel att massera
in och ger en skön värmande känsla på huden. Används vid egenvård
eller i samband med massagebehandling.
Ingredienser
Vatten, canola oil (rapsolja) glycerin, menthol, stearic acid, isopropyl
myristate, methyl salicylate, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, alcohol
denat, palmitic acid, methylparaben, propylparaben, sodium hydroxide,
sodium cetearyl sulfate, sodium lauryl sulfate, glycine soja oil, tokoferol,
beta sitosterol, squalene, disodium phosphate, dipotassium phosphate

Ormsalva grundades i Mora i slutet av sjuttiotalet och har sedan dess
blivit ett av Skandinaviens mest använda och älskade liniment. All
produktutveckling och tillverkning sker fortfarande i Dalarna. Massage
med Ormsalva har positiva effekter vid ledstukningar, överansträngda
muskler, sträckningar, belastningsskador samt värk i nacke och skuldra.

FÖRPACKNINGAR

Ormsalva Massageolja 200 ml

Ormsalva Massageolja 6 x 200 ml

Ormsalva Linementolja 200 ml

Ormsalva Linementolja 6 x 200 ml

Ormsalva Linementsalva 200 ml

Ormsalva Linementsalva 6 x 200 ml

Ormsalva PRO Massagekräm vegetabilisk 2500 ml

Ormsalva PRO Massageolja

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.
BÄNKPAPPER MED KRYSSHÅL
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
Papperet med krysshål
våtstyrka. Absorberar upp till 15 ggr sin egen vikt jämfört med ca 5
passar både till bänkar
ggr för tissue.
med huvudstöd och
bänkar som har ett
ansiktshål direkt i
bänkens dyna.

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