
Naturlig velvære



Vores styrke

I ligevægt med et ansvarligt forbrug.
Produkterne som markedsføres af Himalaya er meget naturlige, fri for
dyreforsøg og med et stigende brug af økologiske ingredienser. Især
duftene fra Varuna og Maroma  er produceret i overensstemmelse med
IFRA, og giver en komplet sikkerhed for forbrugeren. Derudover er
Maroma certificeret af Fairtrade Indien. Maroma produkterne er i øvrigt
pakket i miljøvenligt papir, der genanvender affald fra bomuld.

Etisk vision af handelen.
Himalaya har tilsluttet sig de europæiske erfaringer med fair trade. Selv i
forholdet til kunden er vedtaget en politik om åbenhed og ærlighed i
alle trin af forretningsforbindelsen.

Konstant udvikling af marked.
Hvert år tilføjes Himalayas katalog af produkter væsentlige ændringer.
Og det fører os til en løbende kontakt med vores leverandører for at
diskutere hvilken udviklingsretning passer bedst til vores marked.
Produkterne forhandles idag over hele verden i det eksklusive segment
af natur og helsebutikker.



Auroville i hjertet af Indien, er en by født til at reflektere
en ny menneskehed, et ægte laboratorium
i verden, som charmerer ved at have skabt en tradition
der fokuserer på naturen. I denne by blev der i foråret 1976 
skabt en serie af produkter, der idag kendes som Encens
d’Auroville. 
Dette første Maroma produkt, er stadig den bedst sælgende
røgelse på markedet for naturlige produkter. 
Naturlige dufte giver en følelse af skønhed, renser luften og
spreder en vibration af fred og harmoni, velvære og balance.

Røgelse
fra Auroville 



DISPLAYS MED RØGELSERØGELSE

Røgelsespindene er håndlavede og indeholder de bedste 
naturlige æteriske olier. Pindene (10 stk. pr. pakke) brænder
i omkring 50 minutter, og duften fortsætter i lang tid efter.
De indeholder ingen animalske ingredienser. Pinden er af bambus
og er ikke kemisk behandlet. Inde i æsken 
er der placeret en folder med oplysninger om linjen
og produkternes oprindelse, samt anvisninger til forbrugeren.
Udstillingsdisplay i cedertræ og messing fremmer salget
og dekorerer smukt butikken.

Fragrance - Standard Incense 8” - 10 sticks

Variant og kode

Encens d’Auroville

Orange Cinnamon HEAACA

Amber HEAAMB

Orange Blossom HEAARA

Cinnamon HEACAN

Cypress Eucalyptus HEACEU

Desert Dunes HEADUN

Green Tea HEAFDT

Jasmine HEAGEL

Lavender HEALAV

Lemon Verbena HEALIV

Lotus HEALOT

Myrrh HEAMIR

Snow Musk HEAMUB

Lily Of  The Valley HEAMUG

Musk HEAMUS

Frankincense HEANAT

Into The Night HEANOT

Oceans HEAOCE

Opium HEAOPI

Patchouli HEAPAT

Rose HEAROS

Sandalwood HEASAN

Sandal Vetiver HEASVET

Vanilla HEAVAN

Ingredienser 
Pulver af sandeltræ, Kul,
Ekstrakt af bark fra
Machilus Macrantha,
Ikke kemisk behandlet
Bambuspind,
Naturlig æterisk olie
med duft. 

Yamuna Udstillingsdisplay med røgelse
fra Auroville med 24 dufte – ialt 120 pkk. 
(H 44 cm – Omkr. 32 cm)  HEI

Natural Line Udstillingsdisplay med røgelse fra
Auroville med 12 dufte – ialt 60 pkk.
(H 29 cm – B 26 cm – D 18 cm)  HEI12

Parvati Udstillingsdisplay med røgelse 
fra Auroville med 50 dufte – ialt 250 pkk. 
(H 59 cm – Omkr. 42 cm)   HEI5
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Varuna Inspirations
REED DIFFUSERS TESTERE

De duftende pinde i Inspirations er svaret til dem, der ønsker en naturligt duftende
og behagelig luft, som er i stand til at vare længe. Enkelt og elegant, de tolv pinde af
bambus har kvalitetscertificering for fødevarer, da de også bliver brugt til chop sticks i
fødevareindustrien. Takket være en høj koncentration af
den naturlige æteriske olie, varer duften i op til tre måneder og giver anledning til en
vedvarende tilstand af harmoni og glæde.
Den økologiske kvalitet og sikkerhed ved produktet er bl.a. sikret ved brug af
økologisk alkohol.

Varuna linjen er fuldendt i enhver
henseende. Vi tilbyder også sprays som
testere, 
til glæde for dine kunder og for at give
dig en bedre eksponering og effekt samt
støtte til dit salg. Ligeså er der lavet et
attraktivt udstillingsdisplay til vinduet.

Inspirations dufte er lavet af de bedste
ingredienser.

Flaske 120 ml. med æteriske olierIngredienser
Bioalkohol, vand,
Naturlig æterisk olie med duft,
Naturlige farver til fødevarer.

Variant og kode

Cedar & Sandalwood HPBCESA
Ocean HPBBMAR    
Orange & Cinnamon HPBACA
Lemon & Verbena HPBLIV
Opium Blossom HPBOPI
Vanilla HPBVAN
Mandarin & Blackcurrant HPBMBC
Ylang Jasmine & Rosewood HPBYGP 

Variant og kode

Orange & Cinnamon HFLACAT
Ocean HFLBMART
Cedar & Sandalwood HFLCESAT
Lemon & Verbena HFLLIVT
Opium Blossom HFLOPIT
Vanilla HFLVANT
Mandarin & Blackcurrant HFLMBC
Ylang Jasmine & Rosewood HFLYGP 



Men
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PARFUME

Sanseligt og universelt. En koncentreret duft til alle
mænd , få dråber på håndled, hals eller andre vitale
punkter vil vare hele dagen. 
3 dufte: Prøv den fredfyldte og afslappende blanding af
Lavendel og Ceder fra Himalaya, den revitaliserende
energi fra Citrus og Frankincense (Olibanum Citrus) og
den opkvikkende og forstærkende Tonka Vetiver.

Variant og kode

Lavendel og Ceder HMLPCL
Citrus og Frankincense HMLPOA 
Tonka Vetiver HMLPTV 

Smart lille DISPLAY, fylder kun lidt på disken
(H 12 cm -B 14,5 cm - D 22,5 cm) HPROMEN
m. 9 parfumer + 3 gratis testere.

Ingredienser
Dipropylenglycol,
Naturlig æterisk olie med duft.



Eyeyur vedic
Som navnet antyder, har denne særlige linje af
produkter til øjnene sin egenart. "Eye", "øje" og
"ayurvediske" den urgamle indiske naturmedicin,
kombineret i ét ord, der udtrykker al den omhu
med anvendelse af naturlige ingredienser, der øger
charme og glans i kvinders øjne som i en sang fra
den indiske mytologi.
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MASCARA

Denne mascara har samme unikke
kvalitet som den eyeyurvediske
kajal: Lavet af helt naturlige ingredienser,
der gør produktet allergivenligt 
og egnet til alle typer øjne. Glans og
volumen understreger dybde og 
sensualitet på en naturlig måde. Mascara
tilbydes ligesom Kajal som et
display med tester.

Grå HKJMAN
Aubergine HKJMAU
Blå HKJMBLU 
Brun HKJMMAR 
Grøn HKJMNER 
Sort HKJMVER 
Plexiglas Display, tilbydes med 6 testere
u/b ved køb af 4 grå + 4 brune + 4 blå
+ 4 grønne + 4 aubergine + 8 sorte.
HKJEXPO 
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Eyeyurvedic
KAJAL

Den Eyeyurvediske Kajal blyant er udelukkende 
lavet af naturlige ikke-allergifremkaldende
ingredienser og certificeret af Food and Drug
Administration under Indiens Sundhedsministerium.
Mærket Khojati har stor succes rundt om i verden
og sælger 30 millioner stk. af deres produkter om
året i 20 forskellige lande.
Den fås i 6 forskellige farver og giver øjnene en
enestående glans. 
Der tilbydes et eksklusivt display med testere og
informationsflyers, hvilket giver stor visuel effekt i
forhold til dine kunder og en endnu stærkere
støtte til dit salg. 
Produktet er nikkeltestet, og har beroligende,
forfriskende og antiseptiske egenskaber.
Indeholder økologisk kokosolie.

Grøn

Blå

Brun

Aubergine

Sort

Grå

Farver:

Ingredienser INCI 
Acacia farnesiana gum, Aqua, Cera alba,Cera carnauba,
Glycerin, Glyceryl stearate, Lysolecithin, 
Melaleuca alternifolia oil, Melia azadirachta leaf extract,
Phenoxyethanol, Rosa centifolia extract, 
Rosa centifolia oil, Stearic acid, Stearyl alcohol,
Tocopheryl acetate, Xanthan gum, CI 77499

Sort HMASC
Plexiglas Display, 
tilbydes u/b ved køb 12 stk. HMASCEX

Variant og kode

Ingredienser INCI
Butyrum, Cocos Nucifera Oil,
Cera Alba, Cera Carnauba,
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

Variant og kode



Colibrì
Et navn der giver associationer til lethed og en naturlig 
funktionel evne til helt at modvirke insekter uden at gøre
skade på sig selv og miljøet.
Mod myg og møl giver Colibri serien den sikkerhed, som kun
et produkt, der er skabt i harmoni med naturen kan og giver
en blid men kraftfuld effekt garanteret af olier og ekstrakter fra
20 forskellige planter blandet i en unik kombination.
Denne styrke differentierer også linjen af andre naturlige
produkter, og gør at Colibri har succes med salg på
verdensplan, kun overgået af Encens d’Auroville
blandt Maromas brands.



Har samme effekt mod møl kendetegnet af de
typiske egenskaber man forbinder med Colibri
produkter, som følge af naturlige æteriske olier
og harpikser. 
Fås som poser til skuffer. Det er simpelt, bare læg
dem i skuffen sammen med tøj og sengetøj,
hvilket giver den optimale beskyttelse mod møl
og en behagelig duft.
Pakninger med 3 poser.
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ANTIMØL POSER TIL SKUFFER 
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Colibrì
ANTIMØL POSER TIL SKABET 

Colibri antimøl produkterne er fremstillet af en række
naturlige botaniske ekstrakter, herunder cedertræ, timian,
vetiver, citrongræs og lavendel, til at bekæmpe insekter, så
naturligt som muligt. 
Poserne leveres med en praktisk garderobe krog, så du
kan hænge dem på den mest praktiske måde. Effekten
varer ca. 6 måneder. 
Effektiv mod lugt af mug og tobak, poserne sikrer en
forfriskende duft og har en rensende og antibakteriel
effekt.

Variant og kode

Colibri Skuffe Classic P/3 HC5
Colibri Skuffe Lavendel P/3 HC12
Colibri Skuffe Ceder P/3 HC5C
Display med 18 stk. assorteret
(H 17 cm - B 20 cm - D 20 cm) HC5EXP

Variant og kode

Colibri Skab Classic HC6
Colibri Skab Ceder HC6C
Colibri Skab Lavendel HC8 
Display med 24 stk. assorteret   
(H 27 cm - B 17 cm - D 12 cm) HC6EXP



Colibrì

For en bekvem og meget synlig støtte af
salget, fås der et specielt trædisplay, der indeholder
24 poser til garderober (8 pr. fragrance), 
24 pakker med mini-poser (8 pr. fragrance)
og 12 pakker poser til skuffer (4 pr. fragrance).
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LINIEN ANTIMØL DISPLAY 

Colibri Miniposer P/6 Classic HCMS
Colibri Miniposer P/6 Lavendel HCMSL
Colibri Miniposer P/6 Ceder HCMSC
Display med 12 stk. assorteret
(H 27 cm - B 17 cm - D 12 cm) HCMSEXP

Variant og kode
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MINI ANTIMØL POSER

Mini antimøl poser kombinerer
effektiviteten af det naturlige insektmiddel
med en reduceret praktisk størrelse.
Vi vil snart tilbyde de nye mini poser i en version 
som kan hænges med bøjler til tøj, en
uvurderlig hjælp til at undgå overraskelser 
indeni dit klædeskab, da de kan 
være selv i de snævre rum.
Pakninger med 6 miniposer.

Variant og kode

Komplet antimøl display med forskellige størrelse poser 
24 Colibri Skab assorteret 
24 Colibri Miniposer assorteret 
12 Colibri Skuffe assorteret 
(H 20 cm - B 35 cm - D 28 cm) HCAEXP7
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HIMALAYA Srl
Via Trento 5/A 00040 Pomezia - Italy
Tel. +39 06 98269420/63
Fax +39 06 98269496
info@himalaya.it
FB: www.facebook.com/profile.php?id=100001198912736 
Twitter : @HimalayaSrl

Import og forhandling
HUMAN BALANCE ApS 
Vesterbrogade 10, 1620 København V.
Tlf. 70255566
fax: 39400780
mail: info@human-balance.dk    
www.human-balance.dk

Italy www.himalaya.it
United Kingdom www.himalaya-uk.com 
Iberian peninsula http://es.himalaya.it/
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