Mt Romance Emu Oil
I ﬂere tusinde år har Australiens Aboriginers, urbefolkningen,
anvendt den ﬁne olie fra emuen, som er den australske struds.
Emu olie har mange unikke egenskaber og er bl. a blevet
brugt til muskelmassage og til at smøre irriteret hud.
I 1988 introducerede det Australske ﬁrma Mount Romance
verdens første serie af kosmetiske og terapeutiske produkter fremstillet med ren Emu olie, forskellige traditionelle
urteekstrakter og ﬁne æteriske olier. Produkterne, der er
fremstillet til at beskytte og blødgøre sart og irriteret hud,
er alle uden parabener og er udviklet uden brug af dyreforsøg.
Firmaet Mount Romance ﬁk navn efter det meget naturskønne sted
i den vestlige del af Australien, hvor produktionen startede.
Ved regelmæssig brug af produkterne fra Mount Romance til såvel problemhud som til almindelig
hudpleje opnår man et rigtigt godt resultat uden at påvirke sig selv eller omgivelserne med parabener eller farvestoffer.
Derfor kan jeg absolut anbefale brugen af Emu-olieprodukterne.
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Australsk velvaere

Conditioner

Shampoo

Hot Rub Ointment

En nærende balsam med
en frisk duft af æteriske
olier, som efterlader håret
blødt og nemt at rede ud.
Tilsætningen af EMU-olie
kan medvirke til at mindske problemer med tør og
irriteret hovedbund.

En ph balanceret shampoo, der
passer til alle hårtyper – også
til farvet hår – og som efterlader håret skinnende og friskt.
Tilsætningen af EMU-olie kan
afhjælpe problemer med tør
og irriteret hovedbund. Anvendes med fordel sammen med
Mount Romance Conditioner.

En let absorberbar og højeffektiv balsam
ba-seret på EMU-olie og koncentrerede
urteudtræk med beviste terapeutiske
egenskaber, til lindring af muskel og ledsmerter. Kombinationen af EMU-olie,
vegetabilske olie og parafﬁnolie medvirker til en optimal indtrængning i muskler
og led.
Hot Rub Ointment kan med fordel anvendes mod sprækkede og ru hæle.

Pure & Natural
Emu Oil
En 100 % naturlig og ren olie
der er rig på Omega-fedtsyrer
inklusiv oleinsyre. Olien har
fugtgivende og antiinﬂammatoriske egenskaber og trænger
dybt ind i huden. Anbefales
til tør og irriteret hud, mod
solskoldning eller som base for
dybdegående massage.

Lip stick

Skin Repair

En nærende og fugtgivende
læbepomade med solﬁlter,
baseret på EMU-olie, der forhindrer og lindrer skader fra
sol og vind. Praktisk hylster
til tasken eller lommen.

En koncentreret allergivenlig
hånd & bodylotion, der hurtigt
absorberes og trænger dybt
ind i huden. EMU-olie, Aloe
Vera og E-vitamin er kombineret til at beskytte, nære
og reparere tør, solskoldet
eller irriteret hud. I sværere
tilfælde kan det anbefales at
bruge Skin repair sammen
med Mount Romance Pure &
Natural EMU oil.
Skin repairs gode egenskaber
gør den også til et naturligt
alternativ til barnets pleje.

Eye Care Cream
En nærende creme med EMUolie, der trænger dybt ind i huden
omkring øjnene og mindsker mørke
rande, hævelser, ﬁne rynker og
aldringstegn. Cremen er beriget
med A- og E- vitamin, hyaluronsyre
og kæmpenatlysolie, som øger
hudens elasticitet og udstråling

Moisture Bar
En luxuriøs urtebaseret vaskebar, der giver et fyldigt med mildt skum,
som er lige velegnet til den sarte ansigtshud som til resten af kroppen.
EMU-, Hvedekim- og jojoba-olie efterlader huden med en blød, smidig
og forkælet følelse og med et friskt pust af bjergluft.

Day Cream
Night Cream
En beroligende natcreme med
essentielle olier, i en base af
EMU-olie, der medvirker til at
nære og genopbygge hudens
fugtighed. Endvidere genskaber
cremen hudens skønhed og
vitalitet. Cremen er fremstillet
specielt med A- og E-vitamin
for at forbedre hudens elasticitet og mindske pigmentering.
Cremen kan med fordel anvendes sammen med Mount
Romance Moisture bar.

En nærende dagcreme, der
beskytter mod udtørring
og synlige ældningstegn.
Dagcremens base af EMUolie bevirker at vitaminer og
antioxidanter let absorberes
i hudens underliggende
lag og giver ny fugt og
næring til huden. E-vitamin
fremmer sund hud, mens
kombinationen af olie fra
jojoba, kæmpenatlys samt
hyben beroliger og fugter
huden og modvirker derved
påvirkningen fra vejr og vind.
Anvendes med fordel sammen med Mount Romance
Moisture bar.

