
ÉMINENCE ORGANICS 

Éminence Organics är en unik, professionell ekologisk hudvårdsserie som jobbar resultatinriktat. 
Med Éminence kan vi erbjuda våra kunder den allra bästa hudvården med allt från effektiva  
AHA-syrapeelingar till skräddarsydda ansikts- och kroppsbehandlingar för alla olika hudtyper.  

 

PROFESSIONELL EKOLOGISK HUDVÅRD – PÅ NATURENS EGNA VILLKOR  
Produkterna innehåller rena, ekologiska ingredienser från egna odlingar i Ungern. Deras tillverkning 
sker för hand (ingen massproduktion) vilket gör varje produkt unik. Varje ingrediens handplockas, 
sorteras och granskas för att försäkra att de håller högsta kvalitet. Produkterna framställs genom 
kallpressning vilket bidrar till att ingredienserna bevarar sin naturliga näring och kraft från vitaminer 
och mineraler samt skyddas mot skadliga bakterier. Éminence produkter ger omedelbart synliga 
resultat på din hud tack vare de höga halterna av naturliga och aktiva ingredienser.  

 

INGA SYNTETISKA TILLSATSER  
Éminences produkter är helt fria från syntetiska tillsatser och skadliga kemiska ämnen såsom 
mineraloljor, parabener, artificiella färgämnen och parfymer. Istället för kemikalier och 
konserveringsmedel används organiskt fruktpektin som i kombination med honung, citron 
och salicylsyra stabiliserar produkterna och gör dem hållbara. 

Éminence är djupt engagerade i miljöfrågor och strävar alltid efter att finna de mest miljövänliga 
lösningarna genom hela sin verksamhet för att bevara planeten grön. För sitt miljöarbete har de 
bland annat belönats med utmärkelsen – Best of Green Award. 

Éminence Organics driver sedan en tid tillbaka ett fantastiskt miljöinitiativ: ett träd planteras för varje 
såld produkt! De gör detta genom ett samarbete med den prisbelönta, globala trädplanterings-
organisationen Forest for the Future. Deras mål är att vara med och återställa vår miljö, produkt för 
produkt – träd för träd. Éminence Organics har hittills planterat över 8 miljoner träd. 

• All odling av ingredienser sker på egna gårdar i Ungern som drivs av sol- och vindkraft. 
• Odling och skördning sker för hand för att undvika onödiga koldioxidutsläpp. 
• Tillverkning sker för hand genom kallpressning vilket gör att vitaminer och mineraler fångas 

helt i sin naturliga bas från frukt och växter.  
• Produkterna är helt utan syntetiska tillsatser och skadliga kemiska ämnen såsom 

mineralolojor, parabener, artificiella färgämnen eller parfym. 
• Alla pappersförpackningar tillverkade av återvunnet material och kan återvinnas igen. 
• Alla plastförpackningar är gjorda av giftfri, återvinningsbar plast. 
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