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En antik videnskab 
til moderne sundhed.
Naturlige og allergivenlige
produkter til velbehag og skønhed
for øjnene, baseret på den
ayurvediske tradition fra Indien.

Den Eyeyurvediske sundhed og skønhedslinie til øjnene er 
baseret på Ayurveda, den urgamle indiske helbredelseskunst. 
Fordi der bruges helt naturlige ingredienser, er produkterne 
allergivenlige og anvendelige til alle typer af øjne, så alle kan få 
glæde af den glød og friskhed, som de giver.

Hvis du ønsker at afgive en ordre eller blot ønsker mere infor-
mation, så kontakt venligst HUMAN BALANCE ApS på tlf. 
+45 70 25 55 66 eller send en mail til info@human-balance.dk
Vi skal med glæde svare på dine spørgsmål samt give dig den 
nødvendige viden om vores produkter.

HIMALAYA Srl
Via Trento 5/A 00040 Pomezia - Italy

Tel. +39 06 98269420/63 - Fax +39 06 98269496
info@himalaya.it

Import og forhandling
HUMAN BALANCE ApS

Vesterbrogade 10, 1620 København V.
Tlf. 70255566 - fax: 39400780
mail: info@human-balance.dk

www.human-balance.dk
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En stor international succes
Naturlig og allergivenlig

Nikkeltestet
Indeholder økologisk kokosolie

Fås i 6 forskellige farver

Ingredienser (INCI)
Butyrum, Cocos Nucifera Oil, Cera Alba, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Borneol, Lanolin, Mica, 
CI 77288, CI 77891, CI 77510, CI 77491, CI 77499, CI 77492, CI 75470, CI 77947, CI 77268: 1

Ingredienser (INCI
Aqua, Stearyl Alcohol, Lysolecithin, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Cera Alba, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, 
Glycerin, Melia Azadirachta Leaf Extract, Rosa Damascena Extract, Phenoxyethanol, Acacia Senegal, Xanthan Gum, 
Melaleuca Alternifolia Oil, Tocopheryl Acetate, Rosa Damascena Flower Oil, CI 77499

Ingredienser (INCI)
Butyrum, Cera Alba, Cocos Nucifera Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Borneol, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Menthol, CI 77268: 1

Sort

Nyt koncept
Naturlig og allergivenlig

Nikkeltestet
Indeholder økologisk kokosolie

Afspænder huden  
og modvirker væskeophobning

Friskende
Reducerer poser og skygger

Passer til alle slags øjne
Naturlig og allergivenlig

Nikkeltestet

med
mynte ekstrakt

Eyes RelaxEyeyurvedisk

Kajal
Eyeyurvedisk

MascaraEyeyurvedisk

Blå Brun Aubergine Grøn Antracit

Eyeyurvediske Kajal blyanter er en stor succes over 
hele verden med et årligt salg på 30 millioner. De inde-
holder ghee (renset smør), lanolin og vegetabilske olier, 
som giver dem en uforlignelig blødhed og holdbarhed 
udover at de kan tåles af alle. Eyeyurvedisk Kajal er et 
naturligt, allergivenligt produkt, som fås i 6 forskellige 
farver. Intense nuancer af høj kvalitet  - specielt sort – og 
den giver en unik udstråling til øjnene. Displayet leveres 
med en tester til hver farve samt nogle informerende 
flyers til at understøtte dit salg.

Som følge af de helt naturl ige anvendte ingredienser, er 
Eyeyurvedisk Mascara allergivenlig og passer til alle slags 
øjne. Farven er af høj kvalitet og intens, hvilket garanterer volume 
og udstråling. Kan fås med et specielt display komplet med 
tester.

Eyeyurvedisk EyesRelax er et unikt indisk produkt lavet i 
overensstemmelse med retningslinierne for den traditionelle 

ayurvediske filosofi.
Der er udelukkende brugt naturlige ingredienser.

EyesRelax modvirker væskeophobning, specielt efter 
mange timer foran computeren.

Den indeholder mynte til at give en behagelig, forfriskende 
virkning.

Regelmæssig brug vil medføre en gradvis og 
vedvarende reduktion af poser og skygger under 

øjnene.


