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

Trade name: 
PureTherapy beard oil

Usage:
• Sjeggolje som behandler både hår og hud. Ta et par dråper i håndflaten eller fingertuppene og masere 

oljen godt inn i barten/skjegget – det er viktig å få oljen helt ned til huden. Gre og form slik du ønsker. 
Oljen virker ikke fet og grisete men trekker hurtig inn i hår og hud. Ristes lett før bruk. Du får best 
utbytte av oljen ved å påføre den rett etter dusj mens huden er varm og skjegget er fuktig/mykt. Dersom 
du har lengde på skjegget: vask først med PureTherapy shampoo, påfør PureTherapy conditioner, og 
tørk skjegget litt før oljen påføres. Dette gir svært mykt og blankt skjegg.   

• mild duft av «mann» (under 0,001% mulige allergener)

• kan gjøre skjegg/bart og myk, skinnende, frisk og medgjørlig

• egner seg godt sammen med PureTherapy after shave balm

• gir fukt og næring til hårrøttene

• ved jevnlig bruke kan olje styrke håret og hårveksten

• svært drøy i bruk 

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 

For å opprettholde et sunt og fyldig skjegg, er det viktig å gi håret fukt og pleie. Tørt hår har lett for å knekke eller flise 
seg i tuppene slik at skjegget ser tynt og upleid ut. Noe som er like viktig som å pleie skjegget, er å pleie huden under 
skjegget. Dersom huden er tørr, vil den ikke kunne gi næring til hårrøttene slik at håret blir tykt og mykt. Skjeggoljen 
gir både næring og sirkulasjon til huden, og spesielt den type næring som hårrøttene trenger for å vokse sunne hårstrå. 
Oljen har også evne til å framheve evt. fargespekter i skjegget, samt gjøre det blankt og lettere å gre ut.

Sesamum indicum (sesamolje) er en mild og næringsrik olje som trekker middels hurtig inn i huden der den gir vitaminer 
og mineraler til hårsekkene. Den inneholder store mengder Omega 6 som er kjent som linolsyre. Oljen har også naturlig 
høyt innhold av vitamin E og steroljer, noe som gjør oljen så « matnyttig » for spesielt hårsekkene/røttene. Fordi den er så 
næringsrik og halvfet, kan den gi særlig god pleie til tørr og flasset hud. Oljen har mild solfaktor pga. innholdet av sesamol.

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


Brassica napus (raps) har en fettsyresammensetning som egner seg svært godt sammen med sesam og lecithin for å få et 
produkt som er nært opp til hudens eget serum. I tillegg inneholder også denne oljen både steroljer og squalen som gir myk 
hud og balanse i produksjonen av fett/talg. Dette kan forhindre hudormer og betent akne. Oljen kan lindre både betennelse 
og kløe. 

Lecithin gir naturlige B-vitaminer (spesielt kolin og inositol) og « åpner » huden slik at de nyttige stoffene fra oljen 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 oljen fordi den hjelper de andre aktive stoffene inn i huden, 
fordi den gir B-vitaminer til hårsekkene og den har emulgerende effekt. Lecithinet legger seg rundt hårstråene og gir 
inntrykk av fyldigere hår.

Frankensence er ikke bare med fordi den gir en mild og maskulin duft. Den gir stylingeffekt og er sirkulasjonsfremmende. 
Den har en kraftig antioksidant effekt pga. beswelliasyren. Frankensence er også astringerende og blodstillende, og egner 
seg godt for fet, uren eller aldrende hud.

General chemical description: 
Inneholder KUN 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

Godt å vite siden noe av det vi smører oss med går inn i huden og videre til blodbaner og 
indre organer. (derfor virker medisin selv om den blir gitt via et plaster på huden!)

3. Hazards identification 

Special hazards for man and environment: 
ingen 

4. First aid measures 

After skin contact: 
ingen 

After eye contact: 
Oljen 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
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6. Accidental release measures 

Personal precautions: 
Ikke nødvendig 

Environmental precautions: 

Process for cleaning and take-up: 
Vaskes 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: Tykk olje som trekker 

inn i hud og hår

Odor: Mild maskulin
Color(s): Mørk honning

 pH-value 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: 
Oljen er testet på sensitiv og allergisk hud, akne, nybarbert hud, samt på voksen, flasset og tørr hud. Hverken 
kremen eller ingrediensene er testet på dyr – vi samarbeider med Dyrevernalliansen.
 

Eye irritation: 
Oljen er ikke farlig å få inn på øyet – vask/skyll godt med lunket vann.

12. Ecological information 

General ecological information:
Økologisk andel i produktet er minst 80% (80-100%)

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 
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Further information: 

Under dette punktet kommer INCI-listen 

– INCI: Sesamum indicum, Brassica napus, Lecithin, Boswella serata extraxt, essential oils (under 0,001%) 

– Norske navn: Sesam, raps, lecithin, frankensence og eteriske oljer 
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