Metoden som förändrar och bevarar
- med endast få droppar

Viveca Theresa Göcke
Certifiering:
Hudterapeut, Phytoterapeut USA, Sverige
Ayurvedisk hälsorådgivare, USA
Master Aromaterapeut, USA
Basmedicinsk utbildning
Biologisk parfym

Viveca Göcke, grundare av Theresa produkter och Theresa-metoden.
Hon har metodiskt och envist prövat sig fram för att skapa en hudvårdsserie med hjälp av örternas rika tillgångar och egen erfarenhet.
Hon har sökt finna en balans mellan örternas kraft och hudens egen
verkan. En kombination av urgammal kunskap och modern tillverkning för nutidens behov. Efter 45 år har Viveca funnit vad hon sökt.
Kärlek, skönhet, harmoni, hälsa, liv – var finns det om inte i växtens
perfekta skapelse. Och allt detta finns till för oss att vårda, men även ta
till vara för kunskapen om helandet och bevarandet av kropp och själ.
Lycka till med din behandling
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N

NÄR DU ANVÄNDER THERESA PRODUKTER
Vid tillvänjning av produkterna kan en känsla av stram- och torrhet
upplevas i huden. Detta är på grund av att hudens egna naturliga
funktioner har kraftigt aktiverats och det kan jämföras med att huden
har ”träningsvärk”.
Den känslan går över på några dagar, men det är viktigt att fortsätta
eftersom det tar huden 3 till 4 veckor att få verksamheten igång,
regleras och uppnå balans. Theresa uppfyller hudens alla behov.

Echinacea angustifolia

Följ användningsråden och överdosera ej. Huden kan bara ta tillvara
små doser av preparaten var gång. På grund av de koncentrerade och
effektiva ingredienserna bör man börja försiktigt så att huden vänjer
sig. För att du skall uppnå bästa resultat är det önskvärt att du enbart
använder Theresa. Flaskorna bör förvaras svalt.

Theresa Herbal Skin Collection – 3

THERESA GENTLE
CLEANSING

THERESA HERBAL
SKIN TONIC

GENTLE BODY
WASH

WITCH HAZEL / LEMON

GREEN TEA /
ROSE FLOWERS

WITCH HAZEL

50 ml

250 ml

50 ml
Alla hudtyper.

Mild rengöring för alla hudtyper.
VERKAN:
Rengörings
mjölken styrker hudens egen rengöringsförmåga.
De essentiella fettsyrorna
reglerar talgproduktionen utan
att torka ut huden. Rengör milt,
stärker och vårdar utan att störa
pH-balansen. Inte så lämplig vid
för stark make-up.
ANVÄNDNING:
Blanda 2–3 droppar med vatten
i handen en gång per dag.
Applicera på ansikte och hals.
Skölj rikligt med vatten.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Prunus Amygdalus oil, Triticum
Vulgare Germ oil, Carragenan, Hamamelis virginiana, Rosmarinus officinalis,
Caprylic Triglyceride N. Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Lavendula agustifolia,
Citrus limonum.
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Örtbaserad hudtonic
för alla hudtyper.
VERKAN:
Mjukgör och balanserar
huden. Flavonoidernas
verkan är att de är vätskedrivande, kramplösande, cirkulationsbefrämjande och ökar
permeabiliteten i cellerna och
stärker på sätt hela cellens
funktion. Ekologiskt odlade
örter och växter.
ANVÄNDNING:
Applicera ett par
droppar efter GENTLE
CLEANSER. Endast utvärtes.
Omskakas före användning.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Camellia sinensis,Rosa damascena.
Calendula officinalis, Lavendula augustifolia, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

VERKAN:
En mild och vitaliserande
kroppsrengöring. Ger en silkeslen hud samt skyddar mot
vattnets uttorkande effekt.
ANVÄNDNING:
Några droppar appliceras på
fuktig hud. Skölj rikligt med
vatten. Endast utvärtes.
Omskakas före användning.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, sulfated Castor Oil, Aesculus
hippocastanum and Glycerine,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Cananga odorata genuina Oil,
Citrus sinensis Oil.

DRY SKIN
DAY CARE GEL

SPECIAL DRY SKIN
SERUM

ALOE VERA

NATURAL A / E VITAMINS

30 ml

17 ml

Örtgel för torr hud.

Örtserum för torr/åldrande hud.

VERKAN:
Stimulerar blodcirkulationen, syretillförseln och förbättrar vätskebalansen. Det ger huden ny lyster och
välbefinnande. Vitaliserar och stärker
bindvävnaden vilket ger huden fasthet. Motverkar rynkor och djupa
linjer och förebygger uppkomsten
av nya. Förbättrar cellproduktionen,
stärker cellväggar och ökar cellens förmåga att behålla fukt och
är antioxiderande. (Oxidering är en
cellnedbrytande process).

VERKAN:
Hög halt av Borago-olja (GLA)
stimulerar prostaglandinhormonet som vetenskapligt
bevisat mildrar hudens åldrande
och regenererar. De essentiella
fettsyrorna stärker cellväggarna,
som då skyddar mot angrepp
från fria radikaler och motverkar torrhet och rynkor. (Fria
radikaler påskyndar cellernas
åldrande).

ANVÄNDNING:
Applicera ett par droppar över
ansikte och hals. En gång per dag.
Endast utvärtes.
Allergitest: Insidan av underarm
24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Vitis vinifera Seed Oil, Prunus amygdalus,
Triticum vulgare, Lyoselecithin, Carragenan,
Rosa gallica, Aloe barbadensis, Borago officinalis seed oil, Rosmarinus officinalis, Caprylic
Triglyceride N, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Rosa damascena Oil, Salvia officinalis Oil.

Rosehip seeds

ANVÄNDNING:
Några droppar fördelas på
torr/åldrande hud över ansikte
och hals. Endast utvärtes.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Oryza Sativa Oil, Macademia tetraphylla
Oil, Rosa Affinis Rubiginosa Seed Oil,
Triticum Vulgare Oil, Lyosolecithin,
Borago Officinalis Seed Oil, Daucus
Carrota extract, Rosmarinus
officinalis,Caprylic Triglyceride N,
Rosa damascena Oil,Salvia Officinalis
Oil, Citrus aurantium Oil.
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Calendula

OILY / BLEMISHED SKIN
DAY CARE GEL

OILY / BLEMISHED
SKIN SERUM

YLANG YLANG / CHAMOMILLE

JOJOBA / NEEM

30 ml

17 ml

Örtgel för fet/blandad storporig
hud samt för finnar och blemmor

Intensivt örtserum för fet hud,
fet/blandad storporig hud och
för finnar och blemmor.

VERKAN:
Ökar blod och lymfcirkulationen,
reglerar hudens fettproduktion
och motverkar acne. Har antiseptisk verkan. Är ej uttorkande och
balanserar hudens pH-värde.
ANVÄNDNING:
Applicera ett par droppar över
ansikte och hals. En gång per
dag. Endast utvärtes.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Vitis vinifera, Simmondsia chinensis
oil, Melia aquadiracta seed oil, Lyosolechitin,
Matricaria Recutita, Echinacea purpurea,
Rosmarinus officinalis, Caprylic Triglyceride
N., Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Xanthan gum, Cananga odorata genuina
Oil, Chamaemelum nobile Oil.
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VERKAN:
Tillförseln till huden av rena
essentiella fettsyror balaserar
fettproduktion och motverkar
bakteriehärdar samt minskar
poröppningar. Antiseptisk,
desinficerande.
ANVÄNDNING:
Några droppar på särskilt feta
hudpartier. Endast utvärtes.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Oryza Sativa Oil, Simmondsia
Chimensis Oil, Triticum Vulgare Oil, Melia
Azadiracta Seed Oil, Borago Officinalis
seed Oil, Daucus Carrota extract, Hypericum Perforatum, Matricaria Recutita,
Cananga odorata genuina Oil, Rosmarinus officinalis Oil, Caprylic Triglyceride N,
Melaleuca Alternifolia Oil.

För effektiv behandling av finnar
och blemmor.
Följande kombination av Theresas
produkter rekommenderas:
RENGÖRING:
BLEMISH CLEANSING
BALANCING TONIC
ÖRTSERUM FÖR FET HUD:
INTENSIVE OILY /
BLEMISHED SKIN
ÖRTKONCENTRAT:
BLEMISH MIX
LÄKEVÄXT GEL FÖR FET,
BLANDAD, STORPORIG HUD
SAMT FÖR FINNAR/BLEMMOR:
OILY BLEMISHED SKIN
DAY CARE

THERESA
BLEMISH MIX
10 ml
För fet hud och för finnar
och blemmor
VERKAN:
Desinficerande, antiseptisk.
Snabb verkan. (Undvik
ögonen).
ANVÄNDNING:
Efter rengöring 2-3 gånger
per dag på finnar och
blemmor. Endast utvärtes.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timm
INNEHÅLL:
Eteriska oljor från
bl.a. tea-tree och
eucalyptus.

Effektiv örtbehandling
för finnar och
blemmor
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THERESA
BLEMISH CLEANSING

BALANCING TONIC
SENSITIVE BLEMISHED SKIN

YARROW / INDIAN CRESS

PURE AND NATURAL FORMULA

50 ml

50 ml

För finnar och blemmor.

Hudtonic för känslig hud samt
för finnar och blemmor.

EFFECT:
Djuprengöring för fet, blandad
storporig hud.
ANVÄNDNING:
Några få droppar appliceras på
ansikte och/eller på utsatt område, en gång per dag. Skölj rikligt
med vatten. (Undvik ögonen).
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, sulfated Castor Oil, Achillea millefolium, Althaea officinalis, Tropaeolum
majus extract, Hamamelis virginiana,
Caprylic Triglyceride N. Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.
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VERKAN:
Lugnande och balanserande.
Utvalda medicinalväxter för känslig hud,
finnar och blemmor.
ANVÄNDNING:
Applicera några få droppar efter Theresa
rekommenderad rengöring. En gång per
dag. Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Echinacea angustifolia,
Calendula officinalis, Symphytum
officinale, Alchemilla vulgaris,
Commiphora myrrha, lavandula
angustifolia, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin.

ULTRA SENSITIVE
SKIN SERUM

SENSITIVE SKIN
DAY CARE GEL

BORAGE / SANDALWOOD

DAISY / ORANGE BLOSSOM

17 ml

30 ml

Örtserum för extra känslig hud

Örtgel för känslig hud.

VERKAN:
Mycket gynnsam vid dålig blodoch lymfcirkulation. Huden får
tätare struktur och naturlig färg
och lyster. Verkar lugnande.
Stärker känslig hud. (Vid eksem/
psoriasis har oljan visat god
förbättring).

VERKAN:
Verkar lugnande på irriterad
hud. Bygger upp, stärker
och skyddar tunn känslig
hud med vidgade kapillärer.
Vätskeansamlingar i hud och
under ögon minskar. Lindrar
rödflammig hud.

ANVÄNDNING:
2-3 droppar, appliceras på
ansikte/hals eller på känsliga
hudpartier. En gång per dag.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.

ANVÄNDNING:
Applicera endast ett par droppar helt över rent ansikte och
hals. En gång per dag.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.

INNEHÅLL:
Oryza Sativa Oil, Tritium Vulgare Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Oenothera Biennis
Seed Oil, Borago officinalis Seed Oil, Daucus
Carrota Extract, Matricaria Recutita extract,
Calendula Officinalis extract, Tocopherol,
Rosmarinus officinalis, Caprylic TriglycerideN,
Santalum vanutua Oil, Rosa Damascena Oil.

Foto: Kalle Nyberg, Bohus Photo Art ™

INNEHÅLL:
Aqua, Orysa sativa oil, Tritium vulgare
oil, Lyosolecithin, Carragenan, Simmondsia chinensis, Borago officinalis,
Dacus carrota extract, Rosa galica,
Citrus auranticum extract, Calendula
officinalis, Bellis perennis, Rosmarinus
officinalis, Caprylic Triglyceride N,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Matricaria recutita Oil.
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U

UR 1000-ÅRIG SÄGEN

Ginsengrot

GINSENG GAGNAR FÖRSTÅELSEN
– STÄRKER KROPPEN OCH FÖRLÄNGER LIVET

VANILJ
Är rik på kisel som stärker bindväven. Det är
bindväven som ger ansiktsmusklerna fasthet.

Ginseng som finns i båda emulsionerna är en stärkande
och kraftfull ört. Den är stimulerande och reducerande
på åldrande processen samt vitaliserar blodet för en
ökad cirkulation.
Dessutom innehåller Ginseng rikligt med mineraler och
vitaminer. I ”In Shen-Nungs Materia-Medica” Kinas
äldsta bok om läkeväxter, kan man läsa om ”De fem
inre upplysningarna” och en av dessa upplysningar
lyder ”Ginseng gör ögonen klara och strålande”.
Ytterligare komponenter är Flavonoider, vilka är collagen stärkande och antioxidant.

BRÄNNÄSSLA
Brännässlans kända kvalitet är den höga halten
av klorofyll och därutav rikt innehåll av vitaminer
och mineraler.

GINSENG
Är världsomnämnt för att befrämja god hälsa. Det som
är verksamt i Ginsengroten är begreppet Ginsenosider
som stärker de fem organen; hjärta, mjälte, njurar, lever,
och lunga. Ginseng har en transporterande verkan för
övriga örter såsom anis där det finns phytoöstrogen,
vilket stimulerar alla körtlar enligt örtspecialister.
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ROS
Rosen finns genomgående i Theresa och har
harmoniserande, balanserande och lätt adstringerande verkan för collagensyntesen. Geraniol som
innehåll i den eteriska oljan, har en stark antiseptisk
aktivitet. Ökar cirkulationen i huden.
BLÅBÄR
Dessa läckra frukter som naturen har att bjuda har
också underbara egenskaper för vår kropp. Blåbär är
rik på kiseljord och är därför bindvävsstärkande.
Frukten är även rik på karotin (pro-vitaminet A –
ögonvitamin) och den blåröda bärsaftens egenskaper
är bra för ögonen. Blåbärens blad kan användas vid
ögoninflammation.

STILL BEAUTIFUL
AGING SKIN TONIC

AGING SKIN
DAY CARE GEL

EYE GEL
DAY CARE

ANTIOXIDANTS / NUTRITIVE

GINSENG / ROSE OIL

GINSENG / BLUEBERRY

50 ml

30 ml

17 ml

Ansikts- och kroppstonic
för mogen hud.

För mogen hud

Energi för åldrande hud
runt ögonen

VERKAN:
Närande och Skyddande.
För mogen och åldrande hud.
Utvalda växter med höga halter
antioxidanter och näring. Är
omedelbart fuktgivande och
skyddande för huden.
Ett näringstillskott (utvärtes) att
använda som komplement till
Aging Skin Gel, Dry Skin Serum
samt för ett underbart återskapande av hudens syramantel.
ANVÄNDNING:
Appliceras på ansikte och kropp,
en gång per dag. Endast utvärtes.
Omskakas före användning.
Allergitest: Insidan av underarm
24 timmar.

VERKAN:
Effektiv Ginseng-gel och naturliga A/E vitaminer, stimulerar och
stärker åldrande hud. All cellförnyelse är beroende av energi.
Kombinationen av Ginseng och
GLA neutraliserar åldersprocessen.
Den väcker nytt liv och lyster. Alla
ingredienserna penetrerar djupt in
i huden där rynkan bildas. Växternas fantastiska sammansättning
och små molekyler gör det möjligt.
ANVÄNDNING:
Applicera ett par droppar över
ansikte och hals. En gång per dag.
Endast utvärtes.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Macadamia tetraphylla oil, Triticum
vulgare oil, Rosa affinis rubiginosa seed oil,
Lyosolecithin, Carragenan, Borago officinalis
seed oil, Panax Ginseng, Daucus Carrota extract, Rosmarinus officinalis, Caprylic Triglyceride N, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Rosa damascena Oil, Vanilla planifolia Oil.

VERKAN:
Stärker och stimulerar huden runt ögonen. Motverkar
trötta ögon och svullnader.
Snabbreducerande verkan på
torrhetsrynkor. Effektiv Ginseng
kombinerad med blåbär och
naturliga A/E vitaminer.
ANVÄNDNING:
Två droppar runt ögonen en
gång per dag. Klappa lätt
med fingret på huden.
Endast utvärtes.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Oryza Sativa Oil, Lyosolecithin,
Carragenan, Rosa Affinis, Rubiginosa
Seed Oil, Borago Officinalis Seed Oil,
Triticum Vulgare Oil, Panax Ginseng
extract, Vaccinium Myrtillius extract,
Chamaemelum nobile extract, Rosmarinus officinalis Oil, Caprylic Triglyceride
N,Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.
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FACE & BODY
DAY CARE GEL

SKIN EMOLLIENT
BERGAMOT / ST JOHN´S WORT

WIND & WINTER
SKIN PROTECTION

LAVENDER / PEPPERMINT

50 ml

NEROLI

50 ml
Ansikts- och kroppsserum
för alla hudtyper.
VERKAN:
Fuktighetsbevarande, svalkande och
lugnande efter solning, klåda och
rakning. Stärker melaninproduktionen
i huden (hudens eget solskydd) som
ger jämnare och vackrare solbränna.
Återställer hudens rätta pH-värde vilket
motverkar svampangrepp.
ANVÄNDNING:
Appliceras på ansikte och kropp, en
gång per dag. Endast utvärtes.
Omskakas före användning.
Allergitest: Insidan av underarm
24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Persea gratissima oil, Prunus amygdalus oil,
Simmondsia chinensis, Triticum vulgare oil. Lyosolecithin, Carragenan, Hypericum perforatum, Lavendula augustifolia, Menta piperita, Daucus Carrota
extract, Rosmarinus officinalis oil, Caprylic Triglyceride N, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Lavendula augustifolia Oil, Menta piperita Oil.
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För torr och känslig hud.
VERKAN:
En mjukgörande aromaterapibehandling för att stimulera
cirkulationen på torr, känslig eller
åldrande hud. Kraftfulla eteriska
essenser, örter och olika jungfruoljor. Utmärkt efter bad eller
dusch.
ANVÄNDNING:
Används vid lätt massage på
kroppen samt händer och fötter.
Allergitest: Insidan av underarm
24 timmar.
INNEHÅLL:
Sesamum indicum, Prunus amygdalus, Simmondsia chinensis, Triticum vulgare, Vittelaria
paradoxa, Aesculus hippocastanum, Hypericum perforatum, Rosmarinus officinalis,
Caprylic Triglyceride N, Salvia officinalis Oil,
Monarda Bergamia Oil, Citrus limonium Oil.

30 ml
För torr och känslig hud.
VERKAN:
Skyddande vid kallt och
blåsigt väder. Mjukgörande
och mild vid känslig, torr
och narig hud.
Vattenfrånstötande och bevarande av hudfunktionen.
ANVÄNDNING:
Appliceras en gång per dag.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Prunus amydalus, Aloe
barbadensis, Cocos mucifera,
Adeps lanae, Cera alba,
Rosmarinus officinalis, Citrus aurantium oil, Caprylic Triglyceride N,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

O

OM AYURVEDA
I den indiska folktraditionen är den Hinduiska
gudinnan en förebild för skönheten, med en
silkeslen hud, som strålar av vitalitet,
utsprunget från det inre.
Trots att deras förförelse härstammar ur myter
och legender har de indiska kvinnorna följt
deras exempel genom årtusenden.
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A

AROMATERAPI
Theresa produkterna innehåller eteriska oljor, vilka
är det förnämligaste som växtvärlden kan skänka
människan. De är essens, de är ”växtens själ”.
De är lättflyktiga och tränger lätt ned i hudens
vävnader. Där igenom kan huden tillgodogöra sig
oljornas gynnsamma verkan. Eteriska oljor har
utjämnande krafter och de utvecklar sin specifika
verkan när de behövs i huden.
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CIRCULATION
SPA / BATH

STRENGTHENING
SKIN BATH

DEEP SEA ALGAE
/ ICELAND MOSS

DEEP SEA ALGAE
/ ICELAND MOSS

250 ml

250 ml

Hudrengörande Phytoterapibad

Hudstärkande Phytoterapibad

VERKAN:
Med utvalda havsväxter från
djupt rent havsvatten och ekologiska örter. En hel kroppsbehandling för alla hudtyper, där badet och örterna
påverkar, renar huden och ökar
cirkulationen.

VERKAN:
Djuphavsalger och ekologiska
växter. Underbart välgörande
bad för den särskilt känsliga huden. Bada i 20 minuter, ligg och
upplev hur otroligt aktivt örter
arbetar med huden under ett
bad. Huden blir mjuk och len.

ANVÄNDNING:
Blanda 40 ml i badvattnet och
bada i ca 20-30 min. Endast utvärtes. Skydda ögonen, säkra för
barn. Skakas före användning.
Allergitest: Insidan av underarm
24 timmar.

ANVÄNDNING:
Blanda 40 ml i badvattnet,
bada i ca 20-30 min, skölj ej av
efteråt. Endast utvärtes. Skydda
ögonen, säkra för barn. Skakas
före användning.
Allergitest: Insidan av underarm
24 timmar.

INNEHÅLL:
Aqua, Sulfated Castor oil, Cetraria islandica, Carragenan, Aesculus hippocastanum,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Rosmarinus officinalis, Lavendula agustifolia.

Alger från ett av våra renaste
hav – Norra Ishavet. Innehåller
minst tio gånger mer näringsämnen än någon annan växt
på land.

INNEHÅLL:
Aqua, sulfated Castor Oil, Cetraria
Islandica, Carragenan, Urtica urens,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Chamaemelum nobile, Citrus aurantium,
Rosa damascena.
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SOLID PARFYM

EXKLUSIV PARFYM

Att applicera solid parfym
på huden är att tillföra den
mjukhet och välmående och
det kan bli en diskret och behaglig stund i livet, när man
känner sig stressad eller orolig. Med en lätt strykning på
huden med parfym krämen,
får man en omedelbar doftnjutning. En del dofter kan
ge en upplyftande känsla, en
annan kännas lugnande och
någon kan skapa glädje.
Solid parfym är lätt att ta
med i väskan och utan att
vara rädd att man spiller ut
den. Parfymkrämen sprider
inte doften omkring dig, den
är bara för dig.

En exklusiv doftupplevelse i
flytande form. Sprider en
underbar doft och påverkar
dina sinnen.
Bara några få droppar
DOFTER:

BLUE HOUR
EARLY SPRING
EXOTIC
ROYAL ROSE
SWEET CONTACT
PINK LOTUS
FANTASY
GENTLE TOUCH

DOFTER:

YLANG YLANG
ORANGE
BENZOIN
JASMINE
LIME
LAVENDEL
CACAO
ORION
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FRAGRANCE CHOCOLATE

N

NATURLIG PARFYM – ECCO PARFYM

Parfymer som är en konstform och ett yrke, har en lång och framstående historia. Genom flera tusen år har parfymörer utövat sin
konst, naturen har varit både deras inspiration och en tillgång av
material. Parfymskapelserna användes både i kyrkor i palats och
har hittats bland de mest forntida civilisationer.
Flytande exklusiva och solida parfymer.
De solida parfymerna är mer en doftupplevelse bara för dig, medan de i flytande
form sprider doften på ett behagligt sätt.
Naturlig parfym är byggd på sammansatta molekylära strukturer av eteriska oljor,
absolutes, concreter, attar, blomvatten
och växttinkturer.
Det är inte nödvändigt att helt förstå kunskapen bakom denna
konstform för att uppskatta skönheten av den. Ingredienserna är
kombinerade och sammansatta till en synergi, tillverkad till en ny
doft från tre eller flera olika oljor.
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Skin Herbal Collection

NATURLIG
PARFYMCREME
YLANG YLANG

Kraftfullt krämig

ORANGE

Söt och livlig

BENZOIN

Sofistikerad och behaglig

JASMINE

Varmt blommig, fruktig med en underton av té

LIME

Elegant och fräsch

LAVENDEL

Härligt friskt, söt och örtrik

CACAO

Söt och god

ORION

Fräsch och jordnära
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EXKLUSIV
PARFYM
BLUE HOUR

Citrus blommig, luftig och fräsch

EARLY SPRING

Citrus / Chypre

EXOTIC

Blommig / balsam, en kvällsparfym

ROYAL ROSE

Söt, djup och feminin.

SWEET CONTACT Honungsdoftande lindblom.
PINK LOTUS

Blommig / balsam, elegant sensuellt djup

FANTASY

Citrus chypre, elegant doft för kvinnor och män

GENTLE TOUCH

Blommig citrus, en rund krämig och varm doft

FRAGRANCE
CHOCOLATE

Superb fruktig choklad
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THERESA LIP BALM

THERESA NAIL BALM

COFFEE ESSENCE

CACAO BUTTER / MYRRH

5 ml

5 ml

För torra / nariga läppar

För torra/spruckna naglar och nagelband

VERKAN:
Har både skyddande och mjukgörande
effekt. Den är cellstimulerande, hudregenererande och accelererar läkningen av spruckna läppvävnader.
ANVÄNDNING:
Appliceras på läpparna 1-2 gånger
per dag. Allergi test: Insidan av
underarm 24 tim.
INNEHÅLL:
Argana spinosa, Pentadesma butyracea, Simmondsia chinensis, Cocos nucifera, Cera alba,
Capulus essentia, Vanilla.
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VERKAN:
Skyddande, mjukgörande samt återfuktande för nagel och nagelband. Nageln
får glans och växer snabbare.
ANVÄNDNING:
Masseras in på nagel och nagelband.
1-2 gånger per dag. Bör ej användas på
läppar. Allergi test: Insidan av underarm 24 tim.
INNEHÅLL:
Simmondsia chinensis, Cocos nucifera, Butyrospermum parkli, Theobroma Cacao, Cera alba,
Commiphora Myrrha oil, Boswellia sacra oil, Citrus
sinensis oil.

BUST FORM TONIC

BUST FORM MASSAGE

IMMORTELLE

OLD PATCHOULI

50 ml

30 ml

Kroppstonic för
dekolletage och byst.

Massage för dekolletage
och byst.

VERKAN:
Fukt- och mjukgörande
för huden runt bysten.

VERKAN:
Stärker huden runt bysten.

ANVÄNDNING:
Ett par droppar sprayas
runt bysten efter bad eller
dush. Bör undvikas vid amning.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Citrus aurantium blom, Rosa
damascene blom, Sulfated Castor Oil
Helichrysum italicum blom, Citrus
aurantifolia extract, Phenoxyethanol
Ethylhexylglyserin, Lavedendula
augustifolia exstract.

ANVÄNDNING:
Ett par droppar masseras
mjukt runt bysten efter
bad eller dusch.
Bör undvikas vid amning.
Allergitest: Insidan av
underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Vitis vinifera oil, Prunus Amygdalus oil,
Oryza sativa grood oil, Sesamum indicum
seed oil, Adansonia Digitata seed oil,
Triticum vulgare Grodd oil Schweiz,
Argana spinosa seed oil, Cocus nuzifera,
Mangifera indica L, Hippophae rhamnoides
seed oil, Rosmarinus officinalis, Helianthus
anuus seed oil N, Pogostemon cablin oil.

BUST FORM SERUM
ALGAE
17 ml
Serum för dekolletage och byst.
VERKAN:
Föryngrar och vitaliserar huden runt bysten.
ANVÄNDNING:
Ett par droppar appliceras runt bysten
en gång per dag efter bad eller dusch.
Bör undvikas vid amning.
Allergitest: Insidan av underarm 24 timmar.
INNEHÅLL:
Aqua, Algae, Clorella vulgaris, Spirulina pacifika,
Lyosolecithin, Aesculus hippocastanum and Glycerine,
Phenoxyethanol Ethylhexylglyserin, Vanilla Planifolia
Extract.
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Intelligent Skincare
for function

and health
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Theresa Skin Herbal Collection är en växtterapeutisk metod,
där särpräglade medicinalväxter härstammar ur ekologiska
trädgårdar från olika delar av världen. Det marina innehållet
plockas från ett av våra renaste vatten, norra ishavet.
Produkterna genomsyras av lätta konsistenser för att kopiera hudens egna
funktioner med perfekt balans och synergi mellan varje del av innehållet och
med varsam tillverkning för hand.
Ambitionen är att höja ribban hos hud och SPA-terapeuter. Tanken är
att integrera västerländsk kunskap tillsammans med gammal visdom,
för att på så sätt förvandla en störd hudbild till en frisk och vacker hud.
Hela växten används i THERESA för en homogen verkan och inte bara fragment
av en växt. 90% och upp till 100% av din speciella THERESA produkt är helt
autentisk. 100-tals kemiska ämnen som finns i en växt har en resultatinverkan
på huden och tillför hudens celler optimalt med både antioxidanter, vitaminer,
mineraler och övriga näringsämnen. På så sätt förnyas både celler och hela
ämnesomsättningen i huden. Huden behåller sin ungdomlighet, fuktighet och
kraft MED ENDAST NÅGRA FÅ DROPPAR och därigenom utvecklas inte rynkor
samt olika hudproblem får sin lösning.
Theresa Skin Herbal Collection utgör som produktserie en helhet och ett
nytänkande. Hudbilden ska normaliseras genom aktivering av hudens egna krafter.
Den torra huden bör inte ständigt, dag och natt tillföras syntetiska fett- och fuktingredienser. Tillfälligt kan det kännas bra, men för huden blir det en vana och
därigenom minskar den egna talg och fuktproduktionen. Huden blir på så sett
torrare och till slut helt beroende av dessa krämer. I stället bör huden ges tillfälle
att själv producera sitt eget sekret. Denna självkorrekturens princip gäller för fet
hud – då i motsatt mening.
Huden bör på natten få andas fritt och utsöndra ämnesomsättningsprodukter
som uppstått under dagen. Därför används inte nattkrämer i Theresa, vilka kan
störa hudens utsöndringskapacitet.
Omställningen gör att man kan uppleva skenbara problem, som är övergående,
men det är viktigt att inte avbryta behandlingen. Efter en tid märker man att
huden har återfått sin normala och gynnsamma hudbild. Även peeling är en
onaturlig nötning på huden, eftersom huden när den är stark och frisk själv
stöter bort ”döda” hudceller.
Preparaten i Theresa Skin Herbal Collection är fint avstämda efter
varandra och för att garantera ett optimalt resultat bör man endast använda
rekommenderade Theresa preparat. Huden måste ha möjlighet att ostört
absorbera och bearbeta de finstoftiga komponenterna.

Följande substansgrupper ingår i preparaten:
Essenser

Dessa är läkeväxt-extrakt som framställs i olika
former av extraheringar beroende på vilka substanser
i växten som skall användas

Oljeutdrag

Växterna extraheras i olika växtoljor, denna process
tar 7 dagar

Alger

Plockas i våra renaste vatten, Norra Ishavet

Färger

De utvinns genomgående från naturen

Hydrolater

Destillation av växter är framtagna genom lågt tryck
och temperaturen är sänkt före kontakt med växt
materialet. På så sätt är både eteriska oljor och
hydrolater bevarade av sina olika molekyler från
respektive växt.

Eteriska
Oljor

Endast äkta, rena naturliga doftämnen bearbetas.
De ska inte i första hand ”parfymera” produkterna
utan har komponerats enligt terapeutiska och även
estetiska synpunkter.
De har resorptions och konserverande verkan.

Basämnen

Dessa är uteslutande av naturlig härkomst.

Konservering

Vid tillsats av vatten måste konservering tillsättas.
Endast beprövad konservering i små doser är tillsatta.
Vi använder inte dold konservering
Lycka till med din Theresa behandling
Viveca Göcke
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D

Den grekiske filosofen Hippokrates som är kallad
läkekonstens fader sa; ”Endast naturen kan bota”
THERESA SKIN HERBAL COLLECTION innehåller
handplockade växter från vild natur och ekologiska
trädgårdar. Läkeväxterna i Theresaprodukterna är
extremt känsliga och tillsatser av syntetiska ingredienser förstör hela växtens verkan.
THERESA METODEN bygger på att använda sig av
naturen till läkning och förstärkning av en svag hud
så att den kan kämpa för sig själv. När hudens alla
funktioner är aktiva och i balans tillverkar huden
själv den absolut fullkomliga ”hudemulsionen” för
att hålla huden stark, vital och ungdomlig.
THERESA oljor, örter och växtextrakt innehåller;
vitaminer, mineraler, essentiella fettsyror. Ingredienserna i rätt kombination och deras antioxidenta verkan reparerar cellväggarna och fördröjer cellernas
åldrande.

Återförsäljare
/ representant:

THERESA aktiverar hudens naturliga cellfunktion
och förnyelse. Förbättrar syre, näringstillförsel och
vätskebalans.
UTDRAG AV NAHA BEDÖMNING
National Association for Holistic Aromatherapy
USA Product Reviews
THERESA SKIN HERBAL COLLECTION
Product Reviewed - Face & Body, Sensitive Skin/
Day Care with Deep Sea Algae/ Island Moss.
”After the first application it was pure heaven!
It instantly soothes and smoothes irritated skin.
I would not hesitate to use it on even a
newborn baby.”
Teshan Laucirica

Lena Larsson

Norge och Spanien:

LL Biologisk Hud- & Skönhetsvård

Lone Arvesen

Gudhems g:a Prästgård, 521 94 Falköping
Tel. 0515-72 00 89, Mobil 0709-26 07 30
E-post: lena@theresaskinherbal.se

Telefon +34 661237230
E-post: lone@theresaskinherbal.se

Tillverkare adress: Valsäng 262, 471 92 Klövedal · Tel. 0304-66 30 07 · www.theresaskinherbal.se

