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Økologiske urtesæber (20 og 100 gram)
Vores urtesæber er 100% økologiske, helt uden tilsætningsstoffer og uden parfume. Vi bruger kun
certificerede økologiske olier. Alle urter, som bliver brugt i produktionen er håndplukket i naturen.
Kvansæbe:
Til vores økologiske kvansæbe bruger vi kun kvanbladene. Kvan virker mod
hudbetændelse.
Grønlandsk Post:
Vi bruger kun bladene til vores Grønlandsk Post-sæbe. Grønlandsk post har
en betændelseshæmmende og antibakteriell virkning og hjælper ved
hovedbunds- og hudproblemer
Enebær- og tang:
Vi bruger spidser af grenene og bærrene til vores enebærsæbe. Enebær
virker rensende og hudcellefornyende og hjælper ved hovedbunds- og
hudproblemer.
Blæretang er blevet anvendt som medicin gennem lang tid. Tang
indeholder flere mineraler og vitaminer end mange af de velansete
helsekostprodukter. Tang reagerer mod fedme ved at normalisere
skjoldbruskkirtlen og har en helende virkning på nervesystemet, hjerne- og
rygmarvshinderne, arterierne, tarmen, leveren, galdeblæren og nyrerne.
Derfor hjælper den også mod forhøjet blodtryk og gigt.
Bjerg-Æl:
Til vores sæber bruger vi bladene. Bjerg-æl er en busk med en opstigende,
åben vækst. Barken er først rødviolet på lyssiden og olivengrøn på
skyggesiden. Vokser kun i Sydvestgrønland og i få andre arktiske lande.
Timian:
Til vores økologiske timiansæbe bruger vi grenene og bladene. De små
røde pletter i sæben er timianblomster.
Timian virker antibakteriel, dæmper betændelser og er ganske effektiv
mod uren hud og akne.
Rød tang:
Rød tang hjælper til at blødgøre huden og rød tangsæbe er specielt god til
fodbad. De arktiske folk har brugt rød tang som grønsag, fordi den
indeholder mange vitaminer og mineraler.
Røllike:
Røllike virker beroligende på huden og renser effektivt. Røllike vokser mest
ved bebyggelse og nordboruiner i Sydgrønland. Nordboerne bragte
røllikeplanter til Grønland og brugte den som naturmedicin.

Økologiske salver
Vores salver er 100% økologiske, helt uden tilsætningsstoffer og uden parfume. Vi bruger kun
certificerede økologiske olier. Alle urter, som bliver brugt i produktionen er håndplukket i vores rene
grønlandske natur.
Urtesalve:
Til vores økologiske urtesalve bruger vi olie af enebær og Grønlandsk post,
sheasmør, kokosolie m.m.
Salven kan bruges ved eksem, psoriasis, rynker eller hudproblemer efter
graviditeten, solforbrænding eller brandsår. Salven dæmper betændelser
og beskytter mod sol, kulde og vind. Salven er også velegnet til tør hud,
sprukne læber, rifter eller småsår. Kan bruges til hele kroppen.
Læbesalve:
Vi fremstiller vores økologiske læbesalve med tangolie, koldpresset ekstra
jomfru olivenolie, bivoks, hampeolie, jojobaolie, E-vitamin og en smule
citron.

Babysalve
til barn fra 0-3 å:

Sermeq salve:

Til vores økologiske babysalve bruger vi bl.a. sheasmør, tang-, hamp- og
koldpresset rapsolie, bivoks samt lanolin.
Salven er uden parfume, parabener, farve og tilsætningsstoffer og har en
svag naturlig solfaktor (SPF-2). Kan bruges til hele kroppen. Smør et tyndt
lag på og masser blidt ind i huden. lødgørende og beskyttende til alle
hudtyper. Hjælper mod røde kinder, røde numser, tør hud, små sår og
eksem.
Den økologiske Sermeq salve er lavet med sheasmør, kokosolie, hampeolie,
ubleget bivoks, jojobaolie, tangolie og æterisk citronolie og alle
ingrediencer er selvfølgelig økologiske.
Salven kan bruges til hele kroppen og virker mod tør hud og eksem. Den er
suveræn til frostsprængte kinder, sprukne læber, fodsvamp, tør eksem og i
det hele taget godt for tør hud. Kan bruges overalt på kroppen - også i
ansigtet og mod solskoldning.

Olie af bær fra enebærbuske
Enebærolie kan bruges til hele kroppen og har en beroligende effekt på smerter i musklerne. Olien er
også god imod ru og tør hud. Du kan bruge enebærolie til at massere din hovedbund, fordi den virker
mod hårtab.

Tangolie
Blæretang er blevet anvendt som medicin gennem lang tid. Tang indeholder flere mineraler og
vitaminer end mange af de velansete helsekostprodukter. Tang reagerer mod fedme ved at
normalisere skjoldbruskkirtlen. Tang har også en helende virkning på nervesystemet, hjerne- og
rygmarvshinderne, arterierne, tarmen, leveren, galdeblæren og nyrerne. Derfor hjælper den også
mod forhøjet blodtryk og gigt.

Urtesalt
Vi sælger poser med salt blandet med grønlandske urter. Der findes følgende varianter:
- Grønlandsk post & Enebær
- Enebær & kvan
- Timian & kvan
- Blending af forskellige grønlandske urter

Økologisk urtete
En blanding af forskellige grønlandske urter og blomster, for eksemple Grønlandsk post, kvan, timian,
gederams osv.

Økologiske krydderier
Tørrede og knuste urter og blomster til madlavning. Tilføjer hver gryderet en verden af velsmag fra
Grønland.

Tørret tang
Blæretang er blevet anvendt som medicin gennem lang tid. Tang indeholder flere mineraler og
vitaminer end mange af de velansete helsekostprodukter. Tang reagerer mod fedme ved at
normalisere skjoldbruskkirtlen. Tang har også en helende virkning på nervesystemet, hjerne- og
rygmarvshinderne, arterierne, tarmen, leveren, galdeblæren og nyrerne. Derfor hjælper den også
mod forhøjet blodtryk og gigt.

