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Ansiktskräm som gör huden len 
Ansiktsmask en riktig kick 
Ansiktsolja- morot för fin färg 
Arganolja för ansikte hud och hår 
Ansiktsvatten med honung och rosor 
Badsalt för fötter och kropp så trötter 
Balsam/Inpackning för extra omtanke 
Bivax till salvkok 
Blomsterdroppar för själsligt stöd 
Böcker om läkeörter och läketräd 
Cerat med kakaosmör och bivax 
Choklad gör gott för kropp och själ 
Daggdroppar, serum som gör susen 
Deodorant utan alkohol och aluminium. 
Fotkräm som gör fötterna mysigt mjuka  
Fotspray för sund miljö mellan tårna 
Foundation för fin färg 
Fotbad en presentkorts-klapp 
Fransnäring för flörtiga ögon 
Fuktgel för frissigt, flygit hår 
Handkräm gör torra händer mjuka 
Hjärtvin ger den stressade ro 
Honug från svenska bin 
Inhalator- räddaren i nöden 
Kärleksvalla för den mogna kvinnan 
Lakrits som gör gott för hälsan 
Lotion mjukgör från topp till tå 
Läppglans för vård och flärd 
Mjällgelé för den kliande hårbotten 
Nagelolja näring för naglar/nagelband 
Nervkakor balanserar de flesta 
Nyponpulver C-vitamin kick & ledhjälp 
Pollen en riktig hälsobooster  
Presentkort på produkter kurser, 
vandringar, örtiga fotbad eller 
behagliga behandlingar. 

Propolisspray stoppar förkylningen 
Rengöringsmjölk för sund grund 
Rouge det lilla extra till vardag och fest 
Salva med bivax är alltid bra att ha  
Schampo med örter för friskt hår 
Skrubb gör huden så himla len o ren 
Solskyddskräm för varmare dagar  
Svenskdroppar stöd för alla magar 
Tandkräm med blodrot för frisk mun 
Teer av handplockade svenska örter 
Tinkturer för ett grönt apotek 
Tvål med örter för hela kroppen  
Ögondroppar toppen för trötta ögon 
Ögongel skönt under och runt ögat 
Ögonskugga för det där lilla extra 

 
 
Tips från Inspira tomten: 

    
    

 
    

  
    

   
Örtigt tvål och schampo. 
Allt detta och mer därtill om du vill! 
 
Ps. 
Tomten jobbar gärna extra i vår 
Webbshop som du finner på 
hemsidan under rubriken ”butik” 
Beställ dina klappar i tid… 
 
 

       
          sök: gröna apoteket 

          

Vi gör trevliga små julpåsar med 
produkter som gör gott exempelvis en 
fin liten påse med: Underbar 
ansiktskräm och daggdropps serum. 
Rengöringsmjölk och peeling.
Foundation, rouge och läppglans. 
Hand och fotkräm.


