
 
 
Varför ROSENSERIEN? 
 
Jag började 1991 att arbeta på hobby nivå med hudvård och har jobbat med flera 
hudvårdsmärken. 2004 kom jag kontakt med ROSENSERIEN och jag kan säga att 
Rosenserien är den mest exklusiva men också en av de mest prisvärda serier jag arbetat 
med. Hur kan det vara så!? 
Rosenserien är en svensk ekologisk hudvårdsserie för hela kroppen och för hela familjen. 
Rosenserien's produkter är baserade på certifierad ekologisk Aloe Vera istället för vatten, 
det gör produkterna dryga och minimerar behovet av konserveringsmedel. Rosenserien 
är cirka 3 gånger så dryg som en produkt baserad på vatten. På de flesta produkter står 
vatten som första innehåll, vilket betyder, att det oftast är mellan 50-70 % vatten i varje 
förpackning. 
Rosenserien har satsat på kvalitetsråvaror trots att dessa är förhållandevis dyra jämfört 
med de billiga biologiska råvaror, som ingår i många så kallade naturliga produkter. Vi 
tycker, att det är viktigt att bevara jordens regnskogar och använder oss bara av kokos-
och palmoljor från odlingar som ligger på områden, som inte består av skövlad regnskog. 
Våra växter och örter kommer från ekologiska odlingar. Det innebär, att växterna inte 
besprutas med kemikalier och att de handplockas vid skörd. Billiga råvaror är ofta mindre 
verksamma eftersom de inte innehåller cellaktiverande ämnen. 
Rosenserien är fri från syntetiska tillsatser, konstgjord parfym, mineraloljor och andra 
ämnen från petroleumindustrin eftersom dessa täpper till porerna och skapar ett 
”smörjberoende”. Mineraloljor innehåller inga livsnödvändiga fettsyror, vitaminer eller 
mineraler. Rosenserien's produkter innehåller råvaror som är kända för att inte vara 
allergiframkallande. Alla produkter är väl pH-balanserade och effektiva med sin utmärkta 
balans av vitaminer, mineraler, proteiner, spårämnen och antioxidanter. 
Alla produkter är dermatologiskt testade men inte testade på djur och fria från 
animaliska ingredienser. Rosenserien står på s.k.”Vita listan”. Företaget, vars märken 
finns med på denna lista, uppfyller kraven i den internationella standarden för ”Ej testat 
på djur som tagits fram gemensamt av djurskydds- och djurrättsorganisationer i Europa 
och USA”.   http://www.djurensratt.se/  
För att garantera hållbarheten på produkterna använder vi C- och E-vitaminer och biokon 
servering. Biokonservering är ett konserverande ämne utvunnet ur vegetabiliska fetter. 
Vi använder inga starka alkoholer som torkar ut huden. Förpackningarna är alla av 
återvinningsbar och giftfri plast, även trycket är miljövänligt. Våra innehållsdeklarationer 
finns på svenska så att ni som kund ska förstå vad ni smörjer in er hud med. 
Tillverkningen av produkterna sker i Sverige och produkter är godkända av 
Läkemedelsverket i Sverige. 
Rosenserien säljs och används på salonger, spaanläggningar, hälsokostbutiker och vid 
hemförsäljning. 
 
Vi söker efter nya representanter och återförsäljare som vill arbeta med och 
sälja våra produkter. Ring eller mejla, då besöker jag gärna Er. 
 
Med vänlig hälsning        Riina Östman – agent för ROSENSERIEN 
                                                              070-63 51 386 / 0660 – 156 10 
Fakta ROSENSERIEN 
ROSENSERIEN är en svensk, biologisk och ekologisk hudvårdsserie för hela familjen. Tillverkningen sker i Sverige och 
huvudkontoret ligger i Valdemarsvik. Produkterna innehåller äkta rosenolja. Basen är Aloe Vera, istället för vatten. De är fria 
från animaliska ingredienser, alkohol, mineraloljor samt andra skadliga kemikalier och är dessutom inte djurtestade. Serien 
säljs och används på salonger, spaanläggningar, hälsokostbutiker och vid hemförsäljning. Rosenserien valdes 2008 till Årets 
naturkosmetik av hälsokostfackhandeln i Sverige. 

Läs gärna mer på  www.rosenserien.com  


