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

Trade name: 
PureTherapy moisturizer

Usage:
Brukes som kombo øyekrem og lett dagkrem for å fylle fuktlageret, stramme huden og øke elastisiteten 
i huden. Dersom man sitter foran skjerm, og spesielt på vinteren når huden utsettes for varme og kulde 
om hverandre, kan den bli fuktfattig og gusten.

Kremen kan påføres flere ganger daglig når man kjenner at man er tørr. Siden den er forholdsvis 
tyntflytende, er den lett å klappe/fordele også på sminket hud. Treatmentpumpen og det beskyttende 
trekk-lokket gjør at man kan ha den med i vesken og raskt ta på litt ved behov. Lokket besørger at man 
ikke ved uhell kan komme bort i pumpen. 

• duftfri

• egner seg som fuktgiver både rundt øynene og til ansikt/hals

• kan gi fukt, næring og elastisitet uten å virke fet på huden

• kan stramme opp huden ved daglig bruk

• forholdsvis tyntflytende og er svært lett å fordele på huden, trekker nesten umiddelbart inn 

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 holde huden – spesielt den tynne huden rundt øynene og O-sonen rundt munnen godt fuktet. Dette kan 
forsinke prematur rynkedannelse. Det at kremen også kan bygge og nære huden,  gjør at den over tid kan styrke huden 
og gi den elastisitet. Huden rundt øynene har ikke porer, og fete kremer og oljer legger seg oppå huden i stedet for å 
trekke inn.

Fermented Vaccinium vitis idaea (tyttebær ekstrakt) gir i tillegg til vitaminer og mineraler også konservering til produktet. 
Dette gjør at vi kan bruke lite av annen konservering.

Fermented Aloe barbadensis: Fordi aloe vera kan øke collagen syntesen, gi fuktighet til huden, virke kløstillende, sårlegene 
og bakteriehemmende (pga. høyt innhold av saponiner og steroler - spesielt campesterol og sitosterol som ligner kortison) 
og beskytte sensitiv hud, er dette en fantastisk ingrediens for hudpleie. 

Over tid kan aloe vera styrke dårlig hud, enten den er tørr, tynn, talgrik, seborrèisk, sensitiv eller ved psoriasis og 
eksemtilstander. Dens innhold av polysakkarider - særlig muco-poly-sackarider (MPS), aminosyrer (18 forskjellige, hvor 
av 8 er essensielle) og sporstoffer (jern, kalsium, kalium, magnesium, mangan, natrium og kobber), gjør Aloe vera til et 
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næringsmiddel for huden. Den inneholder i tillegg et bredt spekter av vitaminer: A,C,D,E, B-vitaminene B1 (tiamin), B2 
(riboflavin), B3 (niacin), B6 (pyridoxin), B12 (kobolamin), folsyre, inositol og kolin, er antiseptisk, spesielt på 
stafylokokker, streptokokker og salmonellabakterier. Den er soppdrepende, spesielt på candidasopp. 

Fermented Olea europaea (fermentert olivenblad ekstrakt): Olivenblad kan ha svært god virkning  på sart og tynn hud, og 
tetter ikke porene. Den har en spesiell evne til å trekke inn i huden og stimulere cellene i bindevevet.  Olivenblad ekstrakt 
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 antioksidant- 
remediene 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 enzymer. Vi 
har olivenblad med i PureTherapy moisturizer fordi de kraftige antioksidanter er virksomme og samtidig milde mot mot 
den tynne huden.

Fermented Centella asiatica (gotu cola) er et ekstrakt som har evne til både å stramme huden og gjøre den jevnere i tonen. 
Mange kan med tiden oppleve små poser under øynene og mørke ringer. I tillegg inneholder ekstraktet vitaminene A, B, C, 
og D. Mineraler som sink, potassium, kalsium, magnesium, mangan, sodium, silica og selen. Ekstraktet inneholder også 
triterpenoider som stimulerer produksjonen av  kollagen. Flavinoider og amino syrer finnes også. 

Simmondsia chinensis (jojoba) kan fore huden med fukt, fettløselige vitamier, phytosteroler og mineraler. Dette 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 fuktgiver og kan normalsere 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.

Helianthus annuus (solsikkeolje) består av store mengder flerumettetde fettsyrer – spesielt omega 6 (linolsyre) som er svært 
gunstig for huden. Squalen, E-vitaminer og lecithin gjør dette til en svært næringsrik olje for huden. Solsikke er en halvtørr 
olje som har evne til raskt å trekke inn i huden der den øker sirkulasjonen pga. høyt innhold av linolsyre. Siden oljen har et 
svært høyt naturlig innhold av vitamin E, gir den god heling på en naturlig måte. Den er økologisk sertifisert av Debio.

NF vegetable wax (vegetabilsk plantevoks) brukes for å få riktig konsistens og virker sammen med lecithinet som en 
emulgator.

Panthenol er provitamin til vitamin B5 (gjøres om til B5 når det tas opp i huden). Panthenol kan øke celleveksten og gir 
dermed økt beskyttelse og fylde til tynn hud. Vitaminet bevirker også at de andre vitaminene i kremen blir mer virksomme 
og tas lettere opp av huden.

Vegetable Glycerol er en naturlig fuktbinder som utvinnes fra vegetabilske oljer. Den sørger for at fukt fra kremen og fukt 
fra luften kan binde 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 kan binde fukt.

Lecithin kan gi 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 hjelper de andre aktive stoffene inn i 
huden, fordi den kan gi B-vitaminer og den er emulgator for kremen.

Pure pearl powder (perlepulver) som er utvalgte food-grade knuste perler, gir huden aminosyrer, over 30 sporstoffer og 
mineraler som hud og kropp er satt sammen av. Pulveret kan over tid gjøre huden strammere, mer elastisk og øke kollagen 
produksjonen.

Food-grade Silica gel gir viktige mineraler til huden og disse fungerer som « byggematerialer » for cellene.

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 altså en 
matvare-ingrediens - vi bruker pulveret for å øke hudens evne til å holde på fuktigheten. Sodiumsaltet er av høy 
fødevarekvalitet.

Sodium chloride (fjellsalt - pink) binder fukten til huden og gir samtidig viktige mineraler.

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 et 
godt alternativ for å unngå kontraindikasjoner og allergier. Potassium sorbate er syltetøykonservering som finnes naturlig i 
mange urter.
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General chemical description: 
Inneholder giftfri 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 helt ufarlig å få i øynene. Skyll i såfall rikelig med lunket vann.

After ingestion: 
Produktet er ufarlig å få i seg, men 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 og såpe



7. Handling and storage 

Handling: 
Flasken 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: Lett krem som trekker 

hurtig inn i huden

Odor: duftfri
Color(s): Lys vanilje

 pH-value 5,2-5,5

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 og på atopisk hudtype. Den inneholder ingen 
allergener. Kremen er ikke testet på dyr – vi samarbeider med Dyrevernalliansen.
 

Eye irritation: 
Kremen er ikke farlig å få inn på øyet – vask/skyll godt med lunket vann.
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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: Fermented Vaccinium vitis idaea, Aloe barbadensis, Olea europaea and Centella asiatica, 
Simmondsia chinensis, Helianthus annuus, NF vegetable wax, Panthenol, vegetable Glycerol, Lecithin, Pure 
pearl powder, Silica gel, Sodium lactate, Sodium chloride, Phenoxyethanol, Potassium sorbate

– Norske navn: Fermentert tyttebær, aloe vera, olivenblad og gotu kola, jojoba, solsikke, vegetabilsk voks, 
vitamin B5, vegetabilsk glyserol, lecithin, knuste perler, silica gel, sodiumsalt, fjellsalt, mild konservering
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