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KUNSTEN Å LAGE hudpleieprodukter

av naturlige råstoffer er flere tusen år gammel.

Allerede de gamle egypterne, grekerne og

romerne hadde omfattende kunnskap om

produksjon av hudpleieprodukter. 

     I dag er det den moderne kosmetikkindu -

strien som dominerer markedet, men

fortsatt eksisterer det noen som lager

hudpleiepro dukter på tradi -

sjonelt vis. En av disse er Dome -

nico Ranchelli. Fra markene og

åsene rundt den lille romantiske

byen San Guistino i Umbria san k -

er han in gredienser til natur -

serien Abeil le. Oppskriftene er

basert på antik kens kunnskap er

om utrer, blomster og honning.

Ranchelli vet hvor de beste urtene

vokser, når de bør plukkes og hvor -

dan han skal behandle dem. Han

produserer sin egen honning og eier sin

egen olivenlund. 

     Filosofien bak Abeille sine produkter er å

lage «det naturligste av det naturlige». Hoved-

ingrediensene er naturlige råstoffer med svært

høyt næringsinnhold; honning, bidronning

gelé og propolis. I tillegg benyttes blant annet

kamille, avocado, olivenolje, mand ler, nøtter

sitrusfrukter, og rotfrukter – rene natursub-

stanser som er gode for huden. 

     På grunn av det høye innholdet av natur-

lige ingredienser, kan fargene på produktene

variere etter når på året råstoffene er høstet

inn. Abeille inneholder ingen skadelige kje -

miske tilsetninger, og for å få ønsket holdbar -

het benyttes bare et minimum av de tryggeste

og minst irriterende emulgeringsmidler, ten -

sider og konserveringsmidler. Abeille sine

naturprodukter egner seg derfor også svært

godt for allergikere.  

     Abeille har et mangfoldig og rikt utvalg av

produkter, og alle er økologiske og biologisk

rene. Teksturen i kremproduktene er så fin at

huden lett absorberer dem og dermed nærings-

stoffer og antioksidanter. Her kan du velge blant

dagkrem, nattkrem, øyekrem, håndkrem, sol -

krem, såper, lotions, cellulitt gel, oljer, gulrot -

maske og ikke minst deres kamomille maske

Unik Camomille Maske – Maschera Gel Per il

viso al miele e camomi la – som er verdt noen

ord. Dette er en deilig maske basert på honning

og kamomille. Den gir godt med fuktighet,

virker beroligende på huden, er helt perfekt

pleie for sommerhuden og helt uunnværlig hvis

du skulle komme i skade for å bli solbrent.

     Masken har en deilig gele-konsistens som

kjøler og virker oppfriskende. Og den lukter

friskt av honning og kamomille. Mer him -

melsk duft skal du lete lenge etter!

     Den korte innholdslisten på produktet sier

det meste om hvor rent dette og de andre

Abeille produktene er. Masken inneholder

kun honning og Kamille – intet annet! �

Produktene fås kjøpt 

hos Auds Hudpleie og på

www.vakkerhud.no 

«LUKTEN AV VINDEN, DUFTEN AV SKOGEN, LYDEN FRA DYRENE SOM LEVER I SINE 

NATURLIGE OMGIVELSER – DETTE ER FORNEMMELSER SOM STADIG BLIR VANSKELIGERE Å KJENNE 

ETTER HVERT SOM DE KVELES I DAGENS HEKTISKE FORBRUKERSAMFUNN OG JAG. JEG ER SIKKER PÅ AT

NATUREN IKKE VIL FORRÅDE OSS HVIS VI SETTER PRIS PÅ DENS EKTE VERDIER, OG AT DEN KAN GI OSS

MULIGHETEN TIL Å GJENOPPDAGE OG BEDRE FORSTÅ VÅRE PRIMÆRE OG EKTE BEHOV».

DOMENICO RANCHELLI, PRODUSENTEN AV ABEILLE
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Med 
naturen som 
ingrediens

AUDS HUDPLEIE I KRISTIANSAND HAR EKSISTERT I 40 ÅR 

OG I LØPET AV DISSE ÅRENE VÆRT INNOM MANGE HUDPLEIE-

MERKER OG TRENDER INNEN KOSMETIKK. MEN HELE TIDEN 

ER DET ETT MERKE SOM HAR SKILT SEG UT OG DET ER 

ABEILLE – SOM OGSÅ KAN KALLES FOR 

NATURENS HUDPLEIE. 
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OG ISTOC.COM Maschera 
Gel Per il viso al 

miele e camomilla 
er en deilig maske
basert på honning 
og kamomille. 


