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1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking

Trade name: 
PureTherapy active night 55ML

Usage:

– Som aktiv nattkrem som kan gi fukt, næring og beskyttelse mens du sover. Rens først huden med 
PureTherapy creamy oil cleanser. Massere liten mengde krem i ansikt og hals. Nattkremen bør brukes hver 
kveld da karoten (forstadiet til vitamin A) over tid kan gjøre underhuden tykkere. Det er denne huden som 
blir tynnere med årene og som er årsak til rynkedannelse. 

– PureTherapy active night kan også behandle tørr hud, liten mengde på albuer, knær eller andre steder der du 
har tørr hud kan gi umiddelbar virkning. 

– PureTherapy active night kan brukes som en fet/rik dagkrem for ansikt og hals

Company name: 
Urte-haven AS          www.urte-haven.com                                                                      Org. Nr: 891 246 242
Longamyrveien 7
5415 Stord
Phone: +47 98 62 96 12  
Epost post@urte-haven.com

2. Composition / information on ingredients 

Det er viktig å bruke en beskyttende nattkrem som kan holde fukten inne i huden. Huden jobber mest effektivt om 
natten, og dette blir mindre effektivt dersom huden mangler fukt eller gode «råstoffer» å jobbe med. 

Tykk salvekonsistens som er svært drøy i bruk og fordeles lett på huden. Fermentert bringebær og olivenblad gir 
antioksidanter, pleie og næring og kan forhindre prematur rynkedannelse og oksidering av hudcellene. Caroten - som 
er forstadiet til A-vitamin kan styrke underhuden slik at den holder seg tykk. Dette kan forhindre rynker som kommer 
av at underhuden med alderen blir tynnere. Makadami og Jojoba er to høyt verdsatte planteoljer som kan gi huden fukt, 
fettløselige vitamier, phytosteroler og mineraler. Lecithin kan øke hudens elastisitet og fuktopptak. 

Kremen kan øke mikrosirkulasjonen. Olivenblad kan ha svært god virkning på atopisk hud, eksem og tørr hud. 
Bringebær - både den vannløselige delen og oljen fra frøene er med på å gi huden vitaminer og mineraler.

– Fermented Rubus idaeus (bringebær) Det man leser om bringebær, er ofte selve bæret, ikke bare oljen. Ved å bruke 
hele planten får man følgende lange rekke virkestoffer som huden kan bruke: Vannløselige: hele vitamin B komplekset 
(B1,B2,B3,B6,B12), biotin og cholin, folater, pantothenic acid og vitamin C.  Fettløselige: Vitamin A, carotenene, 
lutein, vitamin E (bare alfa) og vitamin K. Ellers mange forskjellige mineraler og flerumettede fettsyrer. Vi har den 
med for å få en aktiv nattkrem som forer huden med det den trenger på en helt naturlig måte.  Når vi fermenterer bæret, 
blir de aktive stoffene mer effektive og lettere for huden å bruke (....som „ferdigtygget“ mat er for tarmene)

http://www.urte-haven.com/
mailto:post@urte-haven.com


– Fermented Olea europaea (olivenblad) har en spesiell evne til å trekke inn i huden og stimulere cellene i bindevevet. 
Den har spesielle fenoler (iridoid-glykosider, hovedsakelig oleuropeoside) som er kraftige antioksidanter for huden, og 
som kan beskytte mot solstrålenes „skadelige“ virkning (antirynke). Det som gjør olivenblad til en av de beste 
antioksidantremediene vi kjenner til, er den spesielle synergien mellom flavonidene, fenolene og  oleuropein. 
Ekstraktet kan over tid gi jevnere hudtone. Siden ekstraktet er fermentert, kan huden lettere nyttiggjøre seg stoffene 
som er brutt ned til nyttige enzymer. Vi har olivenblad med i PureTherapy active night på grunn av de gode 
antioksidantene.

– Cocos nusifera (kokosolje) gjør overhuden myk og smidig, og deler av oljen trekker inn i huden mens resten blir 
værende på overhuden der den beskytter og gjør huden myk og fuktet. Oljen er så mild at man kan bruke den i øynene 
(brukes i noen behandlinger ved rifter etc. i øyeeplet) uten å svi eller ødelegge den tynne hinnen. Sertifisert økologisk 
og kaldpresset kokosolje (Debio) inneholder gode fettløselige vitaminer, virker bakteriehemmende og gir huden 
næring og fukt. I kremen brukes oljen for å gjøre huden myk og fuktet. Proteinene og naturlig vitamin E kan mate 
huden med „byggemateriale“ for cellene.

– Macadamia integrifolia (makadamiolje) er full av gode fettsyrer som likner hudens eget serum. Oljen er lett (halvtørr) 
med en perfekt balanse av fettsyrer. Fytosterolene har en « kortisonliknende » virkning på huden ved at de kan dempe 
kløe og irritasjon i huden. Den spesielle fettsyresammensetningen gjør at oljen kan bekjempe premature rynker og 
egner seg svært godt for voksen hud der noen av funksjonene og stoffene i huden har avtatt pga. alder. Høyt innhold av 
fytosteroler gjør at oljen har gode penetrerende egenskaper. Vi har oljen med i PureTherapy active night fordi den 
tilfører viktige fettsyrer til huden og penetrerer godt.

– Simmondsia chinensis (jojoba) er en voks der noen av elementene har evne til å penetrere det øverste laget av stratum 
corneum. Vi sentrifugerer de aktive stoffene i kremen i denne voksen for å gjøre de lettere tilgjengelig for huden på en 
helt naturlig måte. Da trekker de inn i de små kapillærene og videre. Jojoba er en naturlig fuktgiver og kan normalisere 
talgproduksjon over tid. Vi har oljen med fordi den hjelper de andre aktive stoffene i resepten inn i huden, og fordi den 
er fuktgiver til kremen.

– Cera alba (bivoks) – vi bruker økologisk bivoks når vi får tak i det. Bivoks har i tillegg til nyttige stoffer for huden 
også en beskyttende virkning slik at ikke fukt fordamper fra huden. Den legger igjen en tynn hinne på huden uten å 
stoppe til porene. Bivoks har naturlig antibakteriell virkning. Vi har den med i kremen fordi den kan beskytte huden 
mot uttørking om natten, og for å gi kremen en tykk og behagelig konsistens.

– Carotene fra tindved er forstadiet til vitamin A – huden gjør det om på en helt naturlig måte til vitamin A. Dette er en 
mer effektiv og skånsom måte å tilføre huden det viktige vitaminet på enn å tilsette syntetisk A-vitamin. Carotenene 
har evne til å sørge for at underhuden holder seg tykk og stabil lengre. Det er tynnere underhud som gir 
aldersomsrynker, så karotenene kan forsinke denne prossessen. Caroten beskytter også mot solskader og karotenoljen 
inneholder det viktige antioksidantet lycopen som regnes for den beste beskyttelsen mot hudkreft. Oljen gir god 
mikrosirkulasjonen til huden, og øker dermed virkningen av huden arbeid om natten som bla. går ut på å kvitte seg 
med avfallsstoffer og døde hudceller.

– Lecithin gir naturlige B-vitaminer (spesielt kolin og inositol) og åpner huden slik at de nyttige stoffene fra kremen og 
også fra selve lecithinet trekker inn i huden. Frisk og ung overhudhud består av 10% lecithin, men med alder og soling 
eller annen mekanisk slitasje blir dette nivået mindre. Lecithin er en viktig byggestein til huden og celledelingen. Den 
virker legende ved betennelse, eksem og tørr hud. Vi har den med i kremen fordi den kan hjelpe de andre aktive 
stoffene inn i huden, fordi den gir B-vitaminer og den er emulgator for kremen.  

– Sodium lactate (sodiumsalt): naturlig fuktsalt som kan fylle hudens fuktlager. Effekten av dette saltet kan man se i 
kjøttproduksjonen der det blir tilført kjøttet for å få det til å holde på vann som produsenten blander i. Dette er en 
matvare-ingrediens - vi bruker saltet for å øke hudens evne til å holde på fuktigheten.

– Vegetable Glycerol er en naturlig fuktbinder som utvinnes fra vegetabilske oljer. Den sørger for at fukt fra kremen og 
fukt fra luften binder seg og holder seg i huden. Den sørger også for at de vannløselige ingrediensene i kremen blander 
seg godt og ikke skiller seg i segmenter etter en tid. Vi har den med i kremen fordi den binder fukt.

– Phenoxyethanol og Potassium sorbate er mild konservering som brukes når produktet ikke bør ha så lav pH som min. 
4,2. Phenoxyethanol brukes i noen vaksiner og intravenøs væske fordi den ikke reagerer med andre stoffer (coctail) og 
er en god konservering for å unngå kontraindikasjoner og allergier. Potassium sorbate er syltetøykonservering som 
finnes naturlig i mange urter.
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General chemical description: 
Inneholder giftfrie og trygge ingredienser. 

- ingen mineraloljer eller stoffer som ikke så lett brytes ned i naturen 
- ingen parabener, MCI eller MI (metylisothiazolinon )
- ingen EDTA, hormonhermere, parafinstoffer eller silikoner
- hovedvekt på ferske, økologiske ingredienser

3. Hazards identification 

Special hazards for man and environment: 
ingen 

4. First aid measures 

After skin contact: 
ingen 

After eye contact: 
Kremen er ufarlig å få i øynene. Skyll i såfall rikelig med lunket vann.

After ingestion: 
Produktet kan gi ubehag i mage og tarm i store mengder.

5. Fire-fighting measures

Suitable extinguishing media:
-

Special protection equipment for fire-fighters:
-

Special hazards by the product itself:
Ingen helsefarlige ingredienser

6. Accidental release measures 

Personal precautions: 
Ikke nødvendig 

Environmental precautions: 

Process for cleaning and take-up: 
Vaskes lett av med vann



7. Handling and storage 

Handling: 
Kremen kan oppbevares i romtemperatur/baderomstemperatur. For lengre lagring er lett kjølig gunstig. Når den 
først er åpnet/tatt i bruk, er holdbarheten 5 mnd. Uåpnet 9 mnd. 

Storage: 
Ved lengre lagring (f.eks. i butikk/hyller/lager): lett kjølig
Ved lengre lagring: helst mørkt, ikke i direkte sol/sollys og sterk varme

8. Exposure controls / personal protection 

Hand protection: 
ingen 

Eye protection: 
ingen

9. Physical and chemical properties 

Designation Value 
Delivery state: Rik krem som holder 

seg lenge på overhuden

Odor: Mild urteduft – under 
0,001% mulige 
allergener

Color(s): Lys ringblomst
 pH-value 5-5,5

10. Stability and reactivity 

Conditions to avoid:
-

Materials to avoid: 
-

Dangerous decomposition products: 
ingen

11. Toxicological information 

General toxicological information: 
 Ingen giftige eller ugunstige ingredienser

Acute oral toxicity: 
- 

Skin irritation: 
Kremen er testet på sensitiv og allergisk hud, samt på voksen hud over 70 år og på atopisk hudtype. Den 
inneholder under 0,001% mulige allergener. Kremen er ikke testet på dyr – vi samarbeider med 
Dyrevernalliansen
 

Eye irritation: 
Kremen er ikke særlig irriterende for øyet,, men kan legge igjen en tynn oljefilm på øyeeplet..



Urte-haven AS

Material Safety Data Sheet 

Page 5 of 5

PureTherapy active night 55ML

printing date: 10.08.2015 

12. Ecological information 

General ecological information:
Økologisk andel i produktet er 75%  (Debio, 
Ecocert, OTCO eller USDA 

13. Disposal considerations 

Product disposal:
-

14. Transport information 

General information: 
Ved transport bør ikke produktet stå over lengre tid i stekende sol. Må ikke fryses.

15. Regulatory information 

Symbols of danger:
ingen 

R-phrases:
ingen

S-phrases:
ingen 

Further information: 

Under dette punktet kommer INCI-listen 

- INCI-LISTE: Fermented Rubus idaeus and Olea europaea, Macadamia integrifolia, Simmondsia chinensis, 
Cera alba, Hippophae rhamnoides, Cocos nusifera, Lecithin, Sodium lactate, vegetable Glycerol, 
Phenoxyethanol, Potassium sorbate, essential oils (under 0,001%) 

- NORSKE NAVN: Fermentert bringebær og olivenblad, makadami, jojoba, bivoks, karoten fra tindved, 
kokos, lecithin, sodiumsalt, vegetabilsk glyserol, mild konservering.
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