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Hösten 2017 lanserade IDUN Minerals en ny hudvårdsserie som 
nu utökas med fler problemlösande produkter som peeling och 

fuktmask. För att kombinera det bästa av vår hudvård och makeup 
kommer även en färgad dagcreme. Dessutom lanserar IDUN 

Minerals en helt ny kategori: hårvård! 

IDUN Minera ls lanserar  mer hudvård, 
makeup och en hel t  ny hår vårdsser ie

idunminerals

idunminerals.com

IDUN Minerals är en svensk skönhetsserie med stark förankring på apotek. 
För att nå upp till apotekens krav har IDUN Minerals få och noga utvalda 
ingredienser, fria från onödiga tillsatser. IDUN Minerals skönhetsprodukter 
är framtagna för att passa alla hudtyper och med hög effekt. IDUN Minerals 
produkter har utvecklats i nära samarbete med svenska forskare och hudex-
perter under ledning av IDUN Minerals produktutvecklare.  

-  Med vår produktutveckling in-house är vi snabba med att ta fram nya 
produkter och nya kategorier där det finns en efterfrågan. Apotekskunden 
är krävande och vill ha rena, trygga produkter med god verkan. Efter att vi 
släppt vår hudvårdserie för ungefär ett år sedan har vi sett ett behov av fler 
problemlösande produkter– det är precis det vi tagit fram. På apoteken har 
vi sett behovet av en ren hårvårdsserie och där vill vi möta våra kunder. Vi 
vill kunna erbjuda rena skönhetsprodukter, oavsett om kunden vill ha ma-
keup, hudvård eller hårvård, säger Caroline Thunstedt, produktutvecklings-
chef på IDUN Minerals. - Vi balanserar hela tiden mellan apotekens hårda 
krav på rena ingredienser med hög verkningsgrad. Det är en stor utmaning 
som IDUN har lyckats med, säger Caroline.

Alla IDUN Minerals produktnyheter är utvecklade med hänsyn till männ-
iska, djur och natur. De är fria från ingredienser som potentiellt kan skada 
människor eller miljö. Alla förpackningar är återvinningsbara och tillverkade i 
hållbara material. I produktutvecklingen strävar IDUN Minerals inte bara efter 
att välja de mest effektiva ingredienserna utan även de mest hållbara för-
packningsmaterialen, t.ex. polyeten framställt av förnybart sockerrör istället 
för icke-förnybar råolja som materialet ofta tillverkas av. Produktnyheterna är 
självklart inte heller djurtestade och alla är 100 % veganska.  

Alla produkter lanseras på apotek, idunminerals.se samt utvalda nätbutiker i 
mitten av oktober 2018.
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HUDVÅRD

Fem nyheter lanseras: Ett intensivt fuktgivande oljeserum, en 
återfuktande ansiktsmask, en djuprengörande ansiktsskrubb, en 
mild men effektiv ansiktspeeling som dessutom går att använda 
som lystergivande och återfuktande nattmask samt ett vårdande 
läppbalsam. Alla hudvårdsprodukter är oparfymerade och innehåller 
effektiva ingredienser såsom vårdande oljor, vitaminer och antiox-
idanter. Höga halter av bland annat niacinamide och hyalurosyra 
ger dig en strålande, återfuktad hud. Precis som alla våra produkter 
är de utvecklade för att passa även den mest känsliga huden. Alla 
produkter är tillverkade utan animaliska ingredienser och är således 
100 % veganska, alla förpackningarna är återvinningsbara och 
tuberna är tillverkade av grön PE, det vill säga ett förnyelsebart och 
hållbart material.  

IDUN Minerals hudvårdsserie är unisex vilket innebär att den passar 
lika bra för kvinnor som män.

Facial Oil Serum: 30 ml/379 SEK
Moisturizing Face Mask: 75 ml/199 SEK
Face Scrub: 75 ml/129 SEK
Face Peeling: 75 ml/149 SEK
Lip Balm: 15 ml/129 SEK 
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MAKE U P 

IDUN Minerals kombinerar det bästa av vår hudvård och makeup 
i höstens spännande makeupnyhet – en färgad dagcreme, Len, 
med rikt vårdande och fuktgivande ingredienser. Återfuktande oljor 
samt vitamin E och C ger dig en mjuk, välmående hy med fräsch 
lyster samtidigt som högrenade mineralpigment ger lätt täckning 
och jämnar ut hudtonen. Len kommer i sex nyanser, från extra light 
till deep för att passa alla hudtoner. Len är tillverkad av noggrant 
utvalda ingredienser för att passa även känslig hud. Produkten är 
dessutom parfymfri, unisex och 100 % vegansk.

LEN Tinted moisturizing day cream: 50 ml/249 SEK
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NYH ET! 
HÅRVÅR D

Den helt nya hårvårdsserien är vegansk och tillverkad med 
höga halter av välgörande ämnen såsom vitamin B, E samt 
extrakt från äppelstamceller som förebygger hårets åldrande. 
Produkterna är rena och innehåller endast noggrant utvalda 
ingredienser, de är självklart utvecklade för att passa även 
känslig hårbotten och hela serien är unisex. Produkterna är 
milt doftsatta med hypoallergen parfym alternativt helt par-
fymfria. Serien består av ett volymgivande och ett reparerande 
schampo och balsam, en fuktgivande hårinpackning samt en 
lugnande och återfuktande leave in-spray som kan användas i 
både hårbotten och längderna. 

Hårvårdsserien är utvecklad med hänsyn till människa, djur och 
natur. Det innebär att produkterna är fria från sulfater, mineral-
oljor, parabener, PEG, syntetiska färger och silikoner. 
Vi har även valt 100% veganska ingredienser och produkterna 
innehåller således inget animaliskt innehåll. Dessutom är alla 
förpackningar återvinningsbara och tuberna är tillverkade av 
grön PE (sockerrör). 

Volume & Care Schampoo/Conditioner: 250ml/159 SEK 
Repair & Care Schampoo/Conditioner: 250ml/159 SEK
Repair & Care Hair Mask: 200 ml/179 SEK 
Hair & Scalp Leave-in Treatment: 100 ml/169 SEK 


