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

Trade name: 
UH (Urte-haven) Bodycream

Usage:
Bodycream er rikere og fetere enn Bodylotion, og kan gi beskyttelse og næring til spesielt tørr hud og hud som er 
i ubalanse pga. psoriasis, atopisk hud, eksemtilstander og tørr hud pga. medisiner og inneklima. Dette er en 
«alround» krem som både forebygger, lindrer og behandler uten å forstyrre hudens naturlige syrekappe. Den 
trekker forholdsvis hurtig inn i tørr hud.

Den milde formuleringen gjør at kremen kan brukes på hele kroppen – også ansikt og hodebunn. Barn kan bruke 
den uten spesielle begrensninger, da den er mild, giftfri og uten allergener (duft).

Mange brukere vil oppleve at de etter kort tid kan trappe ned daglig smørning fordi de aktive stoffene i kremen 
har evne til å jobbe i 8-12 timer. Cellenes fuktlager kan bevares intakt, og kremen trenger vider inn til blodbanen 
der den gir økt sirkulasjon og renselse.

Plantelecithin (GMO-fri) brukes både som emulgering og som aktiv ingrediens for huden. Innholdet av kolin, 
inositol og andre vitaminer, mineraler og sporstoffer gjør lecithin svært effektiv ved psoriasis, begynnende 
liggesår og eksemer. Hjernen vår består av ca 40% lecithin, og ca 10% av overhudens vekt er lecithin. Dette gjør 
at lecithin kan få sår hud og eksemhud i balanse ved daglig påføring. Lecithin har høyt innhold av B-vitaminene 
kolin og inositol som heler, bygger og gir næring. Kremen kan derfor brukes for å forebygge tørr og 
næringsfattig hud, og som behandlende daglig remedie ved ubalanse.

BRUK: Kremen trekker hurtigere inn dersom du påfører den etter en dusj. Da er huden fuktig, varm og myk. 
Kan brukes flere ganger daglig ved behov, og på svært tørre områder som hæler, knær, albuer og hodebunn.

Company name: 
Urte-haven AS              www.urte-haven.com                                                   Org. nr: 891 246 242
Longamyrveien 7
5415 Stord - Norge
Epost post@urte-haven.com
Cell ph-no: +47 (98629612)

http://www.urte-haven.com/


2. Composition / information on ingredients 

General chemical description: 
Hvit te og den velkjente algen spirulina, kan fylle huden med viktige antioksidanter, sporstoffer, phytosteroler, 
vitaminer, aminosyrer og mineraler. Dette er hovedgrunnen til at brukerne kan oppleve at overhuden blir 
strammere og mer elastisk, og underhuden tykkere.

Kokosolje og Sheabutter/karitesmør legger en beskyttende hinne på overhuden, har naturlig solbeskyttende 
virkning, og kan behandle arr og strekkmerker.

Jojobaoljen (det er egentlig en voks, men den er flytende som olje) har en spesiell evne til å trekke inn i 
hudlagene pga. dens små molekyler, og behandler dermed lengre nede i huden og videre til blodbanen. Den 
trekker fettløselige vitaminer og virkestoffer med seg inn i hudlagene. Oljen er så lik hudens eget serum at den 
virker balanserende enten man har for mye eller for lite talgproduksjon. Den kan også ha svært god effekt på 
eksem, psoriasis og andre hudproblemer. 

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

7. Handling and storage 

Handling: 
Tuben er tett og 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 12 mnd. 

Storage: 
Ved lengre lagring (f.eks. i butikk/institusjon/bedrift eller 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: Tykk og rik krem som 

trekker forholdsvis 
hurtig inn i huden

Odor: Svak/duftfri
Color(s): Lys vanilje

 pH-value 5,5-5,7

10. Stability and reactivity 

Conditions to avoid:
-

Materials to avoid: 
-

Dangerous decomposition products: 
ingen



11. Toxicological information 

General toxicological information: 
 

Acute oral toxicity: 
- 

Skin irritation: 
Kremen er testet på sensitiv og allergisk hud (dermatologisk test). Den inneholder ingen allergener.
 

Eye irritation: 

12. Ecological information 

General ecological information:
Økologisk andel i produktet er 70%  (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 og noe lett informasjon om produktet.

 INCI-LISTE: Camellia sinensis (hvit te), Cocos nucifera (kokosolje), Butyrospermum parkii 
(sheabutter/karite), Propylen glycol (plantepropylen), Urea (karbamid som har evne til å øke fuktopptaket i 
huden), Cetearyl alcohol (fettsyre), Lecithin (plantelecithin), Sodium lactate (fuktpulver som fyller 
hudcellene med vann), Macadamia ternifolia (makadamiolje), Simmondsia chinensis (jojobaolje), Allantoin 
(sårpulver  fra Symphytum officinale), Panthenol (provitamin B5), Sodium chloride (fjell/havsalt), 
Phenoxyethanol (mild konservering), Xanthan gum (naturlig fortykningsmiddel), Potassium sorbate (mild 
konservering som brukes i syltetøy), Spirulina maxima gèl (grønnalger), Citric acid (pH-regulator)

– Butyrospermum parkii – sheabutter er silkemyk og har høyt innhold av omega-fettsyrene, og regnes som en 
av de mest regenererende oljene (smør). Fettsyresammensetningen likner hudens eget serum, og er detfor 
svært godt egnet til å lege sår, rifter og ubalanse.
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– Simmondsia chinensis – jojoba er egentlig en flytende voks, men ligner på olje. Den kan trenge igjennom 
barrieren i huden, og har derfor en unik evne til å trekke med seg virkestoffene som skal videre til hudlagene 
og i blodbanen. De fettløselige virkestoffene i kremen legges i jojobaoljen, slik at de hurtig virker for 
eksempel på sår eller sprukken hud. Oljen trekker forholdsvis hurtig inn i huden. Jojoba har en naturlig 
solfaktor på ca 4. 

– Sodium lactate: naturlig fuktsalt som fyller 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 som produsentene bruker for å jukse, men vi bruker pulveret for å øke hudens 
(les: kjøttets) eget fuktopptak.

– Urea: Karbamid har kraftig evne til å fylle cellene med fukt og å binde de bløtgjørende ingrediensene til 
hudcellene slik at virkningen forsterkes. Tørr eller solskadet hud mangler ofte denne beskyttelsen selv om 
karbamid normalt produseres i huden. Alder gjør også at huden produserer mindre.

– Macadamia integrifolia: gir fettsyrer og næring, er veldig likt oppbygd som hudens eget serum, smelter 
derfor godt inn i huden.

– Propylene glycol: organisk sammensatt alkohol (det har ingen ting med alkohol å gjøre) som hjelper de 
aktive stoffene godt innover i hudlagene. Dersom man legger farlige ingredienser i kremen eller produktet, 
kan dette føre til at uønskede molekyler/partikler kommer igjennom huden.Vi bruker dette glykolet til å dra 
med seg gode og sunne planteekstrakter – ingen giftige eller lite gunstige ingredienser finnes i våre 
produkter. Propylen glykol ble før produsert fra mineralolje, men utviklingen har kommet lenger, og lages 
nå også fra mais. 

– Panthenol er provitamin til vitamin B5 (oksideres til B5 når det tas opp i huden). Panthenol kan øke 
celleveksten og gir dermed økt beskyttelse og leging til sår og solskadet hud. Det virker synergisk sammen 
med naturlig allantoin og forsterker virkningen av begge disse aktive stoffene. 

– Cetearyl alchol er nyttige fettsyrer som i tillegg hjelper selve kremen til riktig konsistens.

– Allantoin: sårpulver fra Symphytum officinale som i tillegg til å kunne lege sår/arr, gjør at personer med 
sensitiv hud lettere kan tåle ingrediensene i produktet. 

– Sodium chlorid: fjellsalt fra himalaya (pink salt) inneholder en mengde mineraler og sporstoffer. I tillegg er 
salt generelt velgjørende for røde og tørre hender og mildt antibakterielt

– Spirulina maxima (Chlorella): superfood som pr gram har kraftig næringstett og spesielle antioksidanter som 
bekjemper oxidativt stress. Den mikroskopiske blå-grønn-algen revitaliserer og stimulerer hudcellene.

– Phenoxyethanol og Potassium sorbate er milde og miljøvennlige konserveringsmidler (potassium sorbate 
brukes i syltetøy) Phenoxyethanol brukes i noen typer intravenøs væske og vaksiner fordi den ikke gir 
coctail effekt eller påvirker de andre stoffene den blandes med. Allergier er heller ikke kjent.

– Citric acid: sitronsyre som pH-regulator

SAMMENDRAG AV KREMENS HOVEDEGENSKAP(ER):

Kroppskrem som kan brukes av hele familien – både som forebyggende og behandlende remedie for hud og 
hodebunn. Den er forholdsvis fet, men pga. formuleringen, trekker oljen forholdsvis hurtig inn i huden. En lite 



merkbar hinne legger seg på hudoverflaten for å beskytte mot fordamping og mekanisk skade. Egner seg for 
svært tørr hud, hud som er i ubalanse, eldre tørr hud som mangler elastisitet og fuktighet.
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