
Information om ingredienser och guide över vad som är naturligt, ekologiskt 

och av naturligt ursprung. 

 

Stor del av all hudvård som finns på marknaden idag innehåller ofta skadligt innehåll som 

paraffinoljor, plaster och starka kemikalier som i värsta fall är miljöfarliga, kan orsaka allergiska 

reaktioner eller hormonstörningar och störa hudens naturliga skydd. 

Varför?  För att det är mycket billigare att använda paraffinolja (som tas från petroleumindustrin), än 

riktigt bra växtoljor.  Sen så har paraffinolja mycket längre hållbarhet. 

Vanligt idag är att traditionell hudvård har i 1-2 % av naturlig växtolja, och kallar sin produkt för 

”naturlig”. Resten i produkten kan vara riktigt dåliga ämnen.  

Många börjar dock bli mer miljömedvetna och ser sig om efter naturliga alternativ. 

 

 

Naturlig hudvård 

I naturligt baserad skönhetsvård kommer alla ingredienser från naturen, odlade eller vilda.  

Oljor, fetter, vaxer, örter, eteriska oljor, vatten, mineral, salt,  mm.  

De här råvarorna har olika egenskaper och innehåller vitaminer, mineraler, antioxidanter och viktiga 

fettsyror som huden behöver för att hålla sig frisk, mjuk, bevara fuktigheten och tåla solljuset bättre.  

I begreppet naturligt innefattas även ingredienser som har ett naturligt ursprung, alltså kommer från 

en naturlig råvara men kan vara behandlad för att få fram andra kvalifikationer, exempelvis 

emulgeringsmedel (som behövs där fett och vätska blandas).  

 

 

Ekologiska ingredienser 

Det som är ekologiskt är alltid odlat, det finns inget ekologiskt som växer vilt i naturen. (vatten och 

mineraler är alltså inte ekologiskt).  

När man väljer ekologiska råvaror så slipper man rester av kemiska bekämpningsmedel och andra 

gifter som används vid vanlig odling. Ekologisk odling innebär att man bidrar till ett mer hållbart 

samhälle. Dessutom tar man ett socialt ansvar genom att ge de som odlar en möjlighet att slippa 

gifter i sin arbetsmiljö.  

Ekologiska ingredienser är alltså bättre i sin kvalitet, eftersom de från början är renare. 

De flesta ekologiska hudvårdsprodukter innehåller både naturliga och ekologiska ingredienser.  

Ljung hudvård är naturlig hudvård gjord med ekologiska råvaror.  

Vi använder oss så långt det är möjligt av ingredienser från ekologiska odlingar, alltså har 

produkterna ett högt innehåll av ekologiska råvaror, en del produkter är 100 % ekologiska. 

 

 

Behandlade råvaror 

Tensider, eller tvättaktiva ämnen, är ett exempel på ämnen som ofta framställs kemiskt. En del kan 

vara starkt irriterande på huden samt göra stor skada när de sköljs ut i våra avlopp.  

 



Men de finns tvättämnen som är betydligt skonsammare, där naturliga råvaror som fett, oljor, 

socker, stärkelse, proteiner mm. behandlas för att få fram andra kvalifikationer hos råvaran.  

Vill man tvätta håret/kroppen helt utan behandlade råvaror kan man använda såpnejlika, tvättnötter 

eller lera bl.a. 

Ljung Hudvårds Schampo innehåller milda ekocertifierade, sulfatfria tvättämnen som är gjorda av 

naturliga och förnyelsebara råvaror. Märkta med NaTrue, BDIH och EcoCert. 

 

Vatten är bra! 

 

Produkter som ansiktscreme eller lotion t.ex. innehåller vatten eller vätska.  Rent vatten är nyttigt 

och ger fukt till huden. Används som bas vid tillverkning med olika örtextrakter, t.ex. aloe vera. (Aloe 

vera juice kan användas istället, men då är den konserverad) 

Använder man sig inte av vatten eller vätska, då har man en olja eller salva. Det är vanligt numer att 

använda oljor och fetter i egentillverkad hudvård, kokosolja är ett exempel. 

Varför man gör blandningar av fett och vätska, t.ex. cremer och serum, är för att få med det bästa av 

vattenlösliga och oljelösliga råvaror, som tillsammans ger en balanserad sammansättning och en 

optimal effekt på huden.  

Vi tillsätter verksamma ämnen såsom vitaminer, örtextrakter, antioxidanter - alltid under 40 

grader för att bevara näringsämnen så att de kan göra nytta på huden.  

Detta görs troligen inte vid masstillverkning. 

 

 

Få ingredienser = bra? 

Det nämns ofta i olika media att man ska välja produkter med så få ingredienser i 

innehållsförteckningen som möjligt. Det är inte så enkelt!  

Det går att göra naturlig hudvård baserad på ett fåtal ingredienser.  

Men en ansiktscreme t.ex. med fler ingredienser som örter, extrakter, vitaminer och antioxidanter, 

som är både oljelösliga och vattenlösliga, tillför huden mer näring och verksamma ämnen.  

Alla tillverkare måste enligt lag deklarera alla ingredienser på förpackningen, i fallande ordning, detta 

kallas Inci-lista. Tyvärr finns det hudvårdsföretag som struntar i att deklarera vissa ingredienser 

(vatten, doftämnen och konserveringsmedel t.ex.) 

För att få resultat utöver mjukgörande egenskaper, kombinerar vi oljor, tillsätter örter, 

antioxidanter och vitaminer för dess verkan på huden. 

En lång innehållsförteckning behöver därför inte vara dåligt!  

Viktigt är istället att kunna tyda produktens innehåll. 

 

 

Konservering 

Måste man alltid använda när man blandar fett och vätska. I annat fall möglar produkten snart! 

Däremot salvor, cerat och oljor som inte innehåller vätska, behöver ingen konservering. 



Vi använder oss främst av ett Eco-certifierat växtämne från basilika och risstärkelse med 

konserverande effekt i de produkter där fett och vätska blandas. Det är av 100% organiskt 

ursprung, fullt biologiskt nedbrytbart, anti-inflammatoriskt har en lätt doft av örter.  

 

Parfum är inte  = syntetisk parfym 

 

Alla doftämnen deklareras enligt Eu:s kosmetikaförordning under samma samlingsnamn: Parfum. 

Eteriska oljor extraheras (ångdestilleras) eller pressas från olika växter, blommor, örter, blad, ved, 

frön och rötter. De är ofta kända för att ha terapeutisk verkan på olika sätt t.ex. lugnande, kylande, 

antiseptiska, cirkulationbefrämjande. Naturdofter är doftkomponenter från eteriska oljor som 

blandas för att uppnå olika “parfymer”. 

 

Dessa ska inte sammanblandas med syntetisk parfym! 

 

I de syntetiska parfymerna utgör basen ethanol (alkohol) och de har nackdelar för både människa och 

miljö då de ofta innehåller bl.a. Dietylftalate (DEP) och ftalater. 

Syntetiska dofter innehåller syntetiska kemikalier som ofta är skapade för att härma naturliga dofter, 

men också för att ge bra hållbarhet. Parfymämnen är flyktiga och i de syntetiska parfymerna tillsätts 

ofta fixativ som vilket gör att doften stannar längre på huden men riskerar också att oxideras, vilket 

kan vara orsaken till att folk reagerar på syntetisk parfym men klarar naturlig.  

Vi använder oss av ekologiska eteriska oljor och blandningar av eteriska oljor i våra produkter. 

Sammansättningar med flera doftkomponenter från eteriska oljor deklareras enligt Eu:s 

kosmetikaförordning med samlingsnamnet Parfum.  

 

 

Mjölksyra istället för citronsyra 

Mjölksyra räknas till gruppen naturliga fuktighetsfaktorer och har samband med hudens 

vattenbindande förmåga. Återställer hudens naturliga surhet, genom att få rätt balans på pH-värdet. 

Naturlig mjölksyra framställs genom jäsning av stärkelse.   

I våra produkter använder vi mjölksyra för PH-balansen. Mjölksyra innehåller inte mjölk och 

mjölkallergiker tål mjölksyra. 

 


