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

Trade name: 
PureTherapy shaving gel

Usage:

Shaving gel egner seg for barbering med høvel eller kniv. Fukt huden, skjegget er alltid lettere å ta etter 
en dusj, da er huden og skjegget mykt og fuktet. Massere gelen godt inn på fuktet hud – ta evt. noen 
dråper vann på slik at gelen blir hvit før du shaver. Gelen er oljebasert, men likevel lett å vaske av. Den 
etterlater huden din myk og fuktet. Avslutt evt. med PureTherapy aftershave balm.

Kan brukes som vanlig hudrens når man bruker maskinbarbering eller ikke barberer seg daglig: liten 
mengde gel masseres godt inn i huden til gelen blir glatt og oljeaktig. Da kan den tørkes av med fuktig 
klut eller vaskes av med lunket vann. Huden er nå renset og myk.

Som en fuktgivende maske og ved akne: Massere liten mengde godt inn i huden til gelen blir glatt og 
oljeaktig. Påfør noen dråper vann med fingertuppene og massere til gelen blir «hvit». La masken virke i 
3-5 minutter før den tørkes eller vaskes av. 

• oljebasert og kan derfor tåles av alle hudtyper

• i tillegg til å gjøre det enkelt å bruke høvel, fukter og renser den i dybden og etterlater huden myk og 
smidig

• lett å tørke/vaske av – blir til «melk» når man påfører vann 

• kan brukes som en fuktmaske før man barberer, eller som egen fuktmaske/hudrens morgen og kveld

• mild maskulin duft, men er uten allergener (under 0,01% for rinse off)

• kan normalisere store porer som kommer av at de er åpne og fulle, og forhindre hudorm fordi den løser 
opp talg, keratin og døde hudceller

• er naturlig bakteriehemmende og kan dermed forebygge akne med puss og at det setter seg betennelse i 
sår og rifter etter barbering

• virker svakt kjølende

• kan brukes som sminke/mascarafjerner

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

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


2. Composition / information on ingredients 

OCM (oil cleansing method) er en skånsom måte å shave/rense/behandle huden på som ikke stripper den for hudfett eller 
forstyrrer huden syrekappe og pH-verdi. Den kan derfor brukes av alle aldre og hudtyper. Det unike med denne gelen er at 
den er lett å vaske av og blir ikke oljete slik vanlige oljebaserte barberprodukter blir.

– 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. I 
cleanseren har vi økologisk sertifisert kaldpresset solsikkeolje av høy fødevarekvalitet fordi den komplementerer 
fettsyresammensetningen i produktet, og øker mikrosirkulasjonen i huden slik at hudrensen blir dypere og mer effektiv. 
Siden oljen har et svært høyt naturlig innhold av vitamin E, gir den god heling ved akne og små rifter.

– Cocamidopropyl betaine (vaskeaktivt stoff fra kokosolje) som gjør at gelen lett vaskes av uten å bli fet og grisete på 
huden, i dusjen eller i vasken. Betain finnes naturlig i sukker, og fra kokosoje omdannes det ved at utvalgte fettsyrer 
blir isolert og omdannet til faste mettede fettalkoholer (har ikke noe å gjøre med alkohol). Det brukes bla. i tannkrem

– 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 inneholder gode fettløselige vitaminer, virker bakteriehemmende og gir huden næring og 
fukt. Ingrediensen er ikke testet på dyr (samarbeid med Dyrevernalliansen). Oljen er av høyeste fødevarekvalitet. I 
gelen brukes oljen for å gjøre huden myk og fuktet etter barbering/hudrens, slik at man ikke opplever stram og tørr 
hud. Proteinene og naturlig vitamin E mater huden med „byggemateriale“ for cellene når gelen brukes som en 
ansiktsmaske.

– Fermented Aloe barbadensis (fermentert aloe vera juice) Fordi aloe vera øker collagen syntesen, gir fuktighet til huden, 
virker kløstillende, sårlegene og bakteriehemmende (pga. høyt innhold av saponiner og steroler - spesielt campesterol 
og sitosterol som ligner kortison) og beskytter sensitiv hud, er dette en fantastisk ingrediens for hudpleie. 

Over tid styrker aloe vera 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 næringsmiddel for huden. Juicen 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! Juicen er 
antiseptisk, spesielt på stafylokokker, streptokokker og salmonellabakterier. Den er soppdrepende, spesielt på 
candidasopp. 

– Lecithin gir naturlige B-vitaminer (spesielt kolin og inositol) og « åpner » huden slik at de nyttige stoffene fra gelen 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 gelen fordi den hjelper de andre aktive stoffene inn 
i huden, fordi den gir B-vitaminer og den har en helende effekt ved små sår og rifter.

– vegetable Glycerol er en naturlig fuktbinder som utvinnes fra vegetabilske oljer. Den sørger for at fukt fra gelen og 
fukt fra luften binder seg og holder seg i huden. Vi har den med i gelen fordi den binder fukt og gir myk hud.

– Sodium lactate (sodiumsalt): naturlig fuktsalt som fyller hudens fuktlager. Effekten av dette saltet kan man se i 
kjøttproduksjonen der det (dessverre) 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.
 

– Potassium sorbate (syltetøykonservering) Naturlig konservering som finnes i mange planter.

– essential oils under 0,01% (rinse-off): blanding av eteriske oljer fra blant annet frankensence og basilikum. En så liten 
mengde er regnet som umulig å reagere allergisk på for en som normalt ikke tåler allergener. Vi bruker få dråper 
eterisk olje i gelen for å få en mild maskulin duft og fordi eterisk olje virker bakteriehemmende og kjølende.

General chemical description: 
Inneholder KUN giftfri og trygge ingredienser. 
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- 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: 
Gelen 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



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 gelkonsistens som 

blir til olje ved 
massering

Odor: Mild maskulin
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: 
PureTherapy shaving gel  er testet på sensitiv og allergisk hud, samt på voksen hud, etter barbering og på atopisk 
hudtype. Den er også testet på ungdomshud med akne i utbrudd (dermatologisk test). Den inneholder under 
0,01% mulige allergener. Gelen eller ingrediensene er ikke testet på dyr – vi samarbeider med 
Dyrevernalliansen.
 

Eye irritation: 
Gelen er ikke irriterende for øyet og svir ikke, men legger igjen en oljefilm som ikke er behagelig. Dersom gelen 
brukes som cleanser for å fjerne øyensminke – lukk øynene når du masserer lett over vippene.
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12. Ecological information 

General ecological information:
Økologisk andel i produktet er 90% 

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: Helianthus annuus, Cocamidopropyl betaine, Cocos nucifera, fermented Aloe barbadensis, 
Lecithin, vegetable Glycerol, Sodium lactate, Potassium sorbate, essential oils (under 0,01%) 

– NORSKE NAVN: solsikke, forsåpet kokosolje, kokos, fermentert aloe vera, lecithin, vegetabilsk glyserol, 
sodiumsalt, mild konservering og eteriske oljer fra bla. Frankensence og basilikum
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