
Neutraliserar dålig lukt utan att lämna fläckar. 
Kapslar effektivt in doftmolekyler och bakterier, långtidsverkande. 

Kan användas direkt i luften eller på doftkällan.  
Fungerar utmärkt på kläder, toaletter, köket, i sovrummet med mera.

Framtagen och producerad i Sverige i en  
miljö- och kvalitetscertifierad fabrik.



En väldoftande och mjukgörande tvål med Aloe Vera  
som både rengör och ger näring till huden. 

Skyddande, återfuktande och irritationshämmande egenskaper. 
Dryg formula ger en krämig tvål med skönt lödder. 

Framtagen och producerad i Sverige i en  
miljö- och kvalitetscertifierad fabrik.



Tvättmedel för träningskläder och funktionsmaterial som 
gör dina funktionsplagg som nya igen.

Neutraliserar och skyddar mot den dåliga lukten som lätt kan 
bildas i microfibermaterial efter ett par användningar. 

Högkoncentrerad formula med en behaglig doft av  
bamboo som gör att plaggen känns fräscha och rena länge.



Ett väldoftande sköljmedel som förhindrar statisk elektricitet och 
gör dina kläder och textilier mjuka och härliga att använda. 

Den koncentrerade formulan omsluter tygets fibrer och 
lämnar efter sig en mjuk och nytvättad känsla under hela dagen. 

Bör ej användas på funktionskläder då detta kan 
förkorta livslängden på plaggen. 



En fantastiskt skön och välgörande kroppsolja med naturliga råvaror. 
Extra rik på E-vitamin som brukar kallas reparationsvitaminet

 
Innehåller flera naturliga kallpressade oljor, t.ex avokado-olja, 

som förutom att vara skön på huden även stärker fuktbarriären

Oljan går snabbt in i huden utan att kladda och är optimal 
 för torr eller fnasig hy som behöver lite extra kärlek.



Uppiggande energiboost fullproppad med vitaminer  
som stärker upp immunförsvaret.

Innehåller naturligt koffein i form av guarana och  
grönt te för snabb effekt.

Högkoncentrerad brustablett som är smidig att ta med överallt
med frisk och fräsch smak av citron och lime.

Innehåller: 2 brusrör á 15 brustabletter



Ett unikt sammansatt hälsokaffe i pulverform,  
lyxigt förpackat i smidiga sachetter för dagligt bruk.  

 
Boostat med nyttigheter och antioxidanter där ingredienserna har 

använts inom kinensisk medicinlära under tusentals år. 

En kopp om dagen ger en fantastisk effekt på ditt välmående och 
bidrar till ett mer energiskt och välmående liv. 

Innehåller: 28 sachetter



Vitaminer, mineral och Omega3 är ett nödvändigt komplement  
till kosten, som oftast inte innehåller tillräckligt med näring.

Innehåller 1 månads förbrukning av de vitaminer, mineraler  
och Omega3 som kroppen behöver varje dag.

Varje påse innehåller även Chagaextrakt från skogens diamant, 
Sprängtickan, som är 10 gånger mer antioxidant än t.ex. blåbär.

Innehåller: 28 portioner



Vegetabiliskt ärt- och sojaprotein med smak av skogens bär. 
Berikat med Magnesium, BCAA och C-vitamin.

Kan med fördel användas efter träning eller som mellanmål 
eller som ett smarrigt proteintillskott i morgongröten. 

Kolhydraterna kommer från Trehalos, som skapar en lägre och 
jämnare blodsockerkurva, vilket ger en längre mättnadskänsla.

Innehåller: 800 g



Homie Shaker är den senaste generationens träningsflaska med 
smart funktion, stilren design och stor valfrihet som nyckelord. 

Flaskan har två behållare med enskilda lock som enkelt kan 
skruvas av och förvaras separat i träningsväskan.

I själva locket på ena behållaren finns även ett smart utrymme  
för förvaring av dina olika kosttillskott. 

Volym: 450 ml. 



Innehåller 6 st svampar

Fantastisk svamp som rengör smutsiga ytor på djupet.  
Delete fungerar som ett suddgummi på tuffare smuts.

Tillsätt enbart vatten så tar den enkelt bort fett, klackmärken,  
beläggningar och till och med lättare klotter på glatta ytor.

Kan användas på kakel, klinker, väggar, skinnsäten,  
bord, glas, rostfritt, i köket m.m



Innehåller 50 ml.

Väldigt effektiv hudsalva mot torra händer eller fötter. Lindrar och 
motverkar trasiga nagelband, självsprickor och sprucken hud.

Innehåller vaselin och kinesisk vitlera som går in i huden och ökar 
blodcirkulationen och reparerar huden inifrån.

Den patenterade formulan är både dryg och väldoftande och  
skyddar och vårdar din hud på ett enastående sätt.



Praktisk och stilren måttskopa speciellt framtagen för att 
passa till vårt proteinpulver Promeal. 

Skopan passar dock ypperligt till flera ändamål.

Tandade clips på ryggen för att hålla ihop  
förpackningar med t.ex. mjöl, kaffe, proteinpulver, müsli.

Volym: 30g/50ml. 



Innehåller: 140g/28 koppar 

Ett unikt kaffepulver berikat med 12 vitaminer och 8 mineraler.

En kopp om dagen ger ett komplett dagsbehov av kroppens 
viktigaste byggstenar för att du ska fungera optimaltoch orka mer. 

Framtagen, designad och producerad i Sverige i samråd med 
forskare, dietister och näringsfysiologer. 

 VITA
COFFEE


