
HEMPZ BODY GUIDE
Hudvård berikad med 100% naturlig hampafröolja



Hempz Body Care är sköna och lyxigt kroppsvårdande  
produkter som doftar ljuvligt.  

Alla produkter är berikade med 100% ren naturlig hampafröolja 
som vårdar, skyddar och återfuktar huden.  

 
Produkterna är fullproppade med antioxidanter, aminosyror 

och vitaminer som är viktiga för hudens hälsa och välmående.  
Varje produktserie har sina unika egenskaper och doft.  

 
Det är lätt att hitta sin personliga favorit av daglig kroppslyx!

BODY COLLECTION
Original

Pomegranate

Sweet Pineapple & Honey Melon

Blushing Grapefruit & Raspberry Crème

Vanilla Plum

Fresh Coconut & Watermelon

Age Defying

Triple Moisture

Exotic Green Tea & Asian Pear

BODY & BATH COLLECTION
After Sun Cooling Gel & Body Hydrator

SUNLESS COLLECTION
Touch of  Summer

LIP CARE 
Herbal Lip Balm

HAIR CARE 
Hempz Herbal Shampoo & Conditioners

HEMLIGHETEN FINNS I FRÖET...
Hampafröet är rikt på vitamin E, C, B1, B2, B3 och B6.

Hampafrö består av 25% protein, 30% kolhydrater,  
15% näringsämnen, 15% viktiga mineraler och 15% fibrer. 

 
Hampa är en av naturens rikaste källor av essentiella fettsyror 

med det perfekta förhållandet 3:1 av Omega 3 och Omega 6. 
Dessutom innehåller det nio viktiga aminosyror.



ORIGINAL 
col lect ion

Vår Originalserie är berikad med massor av naturliga extrakt 
och essentiella oljor som ger huden en optimal vård och  

återfuktning. Ljuvlig doft av blommor och banan.

THE SECRET IS IN THE SEED 

ÅTERFUKTANDE +
 VÅRDANDE 

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

herbal body wash
250 ml

herbal sugar body scrub
176 g

Vårdar, återfuktar och skyddar huden 
samtidigt som den doftar ljuvligt.

Rengör milt och gör huden mjuk, len 
och smidig.

Exfolierar milt med hampafröolja och 
sockerkristaller, polerar skonsamt 
huden. Tar bort torr hud och ger ny 
mjukhet och lyster.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande för huden 
• Minimerar fina linjer och rynkor
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

SHEASMÖR & GINSENG:  
Lugnar och mjukgör huden.

VITAMIN A, C & E:  
Antioxidanter som skyddar huden mot fria  
radikaler. 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Blommor och banan

hemp seed oil lemon peel extract

ginger root shea butter

ginseng grapefruit extract

sunflower seed oil orange peel

Original Herbal Body Moisturizer har varit populär sedan 15 år.



POMEGRANATE
col lect ion

Berikad med sheasmör, ginseng och naturliga extrakt som 
lugnar och mjukgör huden. Extrakt från granatäpple motverkar 

fria radikaler och förnyar hudens friska lyster. 

THE SECRET IS IN THE SEED 

ÅTERFUKTANDE +
 FÖRNYANDE 

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

herbal body wash
250 ml

herbal sugar body scrub
176 g

Berikad med extrakt av granatäpple,  
har ett högt innehåll av antioxidanter  
och förnyar hudens friska lyster.

Rengör milt och gör huden mjuk, len 
och smidig.

Exfolierar milt med hampafröolja och 
sockerkristaller, polerar skonsamt 
huden. Tar bort torr hud och ger ny 
mjukhet och lyster.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande för huden 
• Ger huden en hälsosam lyster
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

GRANATÄPPLEEXTRAKT:  
Hjälper huden att återfå sin naturliga lyster.

SHEASMÖR & GINSENG:  
Lugnar och mjukgör huden.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Granatäpple

hemp seed oil shea butter

pomegranate ginseng extract

ginger root extract grapefruit

lemon peel orange peel extract

Granatäpple är även omskiven i den grekiska mytologin. Där står granatäpple för pånyttfödelse.



SWEET PINEAPPLE
& HONEY MELON

col lect ion
Sweet Pineapple & Honey Melon är berikad med Hempz unika 
blandning av essentiella oljor; Miracle Oil Blend™. Dessa oljor 

reparerar huden intensivt och återställer dess fuktbalans.  
Huden känns skönt återfuktad, mjuk, len och vårdad.  
Uppfriskande doft av söt ananas och honungsmelon. 

THE SECRET IS IN THE SEED 

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande för huden 
• Återställer hudens fuktbalans
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

ANANAS & HONUNGSMELONEXTRAKT: 
Mjukgör huden, är återfuktande och vårdande.

MIRACLE OIL BLEND:  
Unik blandning av essentiella oljor som intensivt 
reparerar huden och återställer dess fuktbalans. 
Gör huden slät och smidig.

JOJOBAOLJA & HAMPAFRÖOLJA:  
Verkar antiinflammatoriskt, vårdande och  
återfuktande.

Doft: Söt ananas & honungsmelon

hemp seed oil shea butter

jojoba pineapple

shea butter

grapefruit

ÅTERFUKTANDE +
 MJUKGÖRANDE 

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

smoothing creamy herbal 
body wash 250 ml

hydrating bath & body oil
200 ml

Vårdar, återfuktar och skyddar huden. 
Reparerar och återställer hudens 
naturliga fuktbalans.

Krämigt löddrande duschkräm som 
rengör milt och gör huden mjuk, len 
och återfuktad.

Lätt och återfuktande kroppsolja.  
Perfekt både i badet och som vård 
och återfuktning för hela kroppen. 
Passar alla hudtyper. Honungsmelon är en naturlig antioxidant som är extra rik på vitamin A och E, så nyttigt för huden!



BLUSHING GRAPEFRUIT
& RASPBERRY CRÈME

col lect ion
Blushing Grapefruit & Rapsberry Crème vårdar och skyddar 

huden med sheasmör och extrakt av ingefära, ginseng och gurka. 
Hudens elasticitet främjas, mjukgörs och fina linjer slätas ut.  En 
skönhetskur för huden med härlig doft av grapefrukt och hallon.

THE SECRET IS IN THE SEED 

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande för huden 
• Ger huden en hälsosam lyster
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

INGEFÄRA & GINSENGEXTRAKT:  
Verkar återfuktande, vårdande och stimulerande 
för huden. Främjar elasticitet och verkar mjuk-
görande på fina linjer och rynkor.

SHEASMÖR:  
Ger intensiv vård/ återfuktning. Skyddar huden 
mot fria radikaler och daglig yttre påverkan. 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Grapefrukt & Hallon

hemp seed oil shea butter

raspberry ginseng extract

ginger root extract

cucumber sunflower seed

grapefruit

VÅRDANDE +
 FÖRYNGRANDE 

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

in-shower hydrating herbal 
body moisturizer 250 ml

Vårdar, återfuktar och skyddar huden. 
Verkar mjukgörande och utslätande 
på fina linjer och rynkor. Berikad med 
vårdande hampafröolja och doftar 
ljuvligt.

Återfuktar huden intensivt redan i 
duschen. Applicera på fuktig hud 
och skölj av. Berikad med vårdande 
sheasmör, hampafröolja, aloe vera 
och ginseng.

Afrikanska kvinnor har lång erfaranhet av att använda sheasmör som sägs göra huden ung, mjuk och smidig.



VANILLA PLUM
col lect ion

Vanilla Plum är berikad med plommonolja och naturliga 
extrakt som ökar hudens fuktighetsbalans. Antioxidanter från 

plommon ökar hudens hälsa och välmående och har  
föryngrande egenskaper.

THE SECRET IS IN THE SEED 

ÅTERFUKTANDE +
 LUGNANDE 

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

herbal body wash
250 ml

herbal sugar body scrub
176 g

Vårdar, återfuktar och skyddar huden.
Berikad med plommonolja som lugnar  
huden samt gör den mjuk och smidig.

Rengör milt och gör huden mjuk, len 
och smidig.

Exfolierar milt med hampafröolja och 
sockerkristaller, polerar skonsamt 
huden. Tar bort torr hud och ger ny 
mjukhet och lyster.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande för huden 
• Rik på antioxidanter och nyttiga fettsyror
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

PLOMMONEXTRAKT:  
Hjälper huden att återfå sin naturliga lyster.

SHEASMÖR & GINSENG:  
Lugnar och mjukgör huden.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Vaniljplommon

hemp seed oil shea butter

plum extract orange extract

aloe leaf  juice grapefruit extract

ginger root sunflower seed oil

Antioxidanter i plommonen skyddar kroppen mot fria radikaler som påskyndar åldersprocessen.



FRESH COCONUT
& WATERMELON

col lect ion
 Fresh Coconut & Watermelon är berikad med aloe vera,

kamomill och avokado som lugnar huden. Fuktighetsgivande
kokosnötsolja och vattenmelonextrakt vårdar huden och förser

den med extra fukt. Fräsch doft av kokos och vattenmelon.

THE SECRET IS IN THE SEED 

LUGNANDE +
 FUKTGIVANDE 

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

herbal body wash
250 ml

herbal sugar body scrub
176 g

Vårdar, återfuktar och skyddar huden. 
Lugnande lotion med hudföryngrande 
egenskaper.

Rengör milt och gör huden mjuk, len 
och smidig.

Exfolierar milt med hampafröolja och 
sockerkristaller, polerar skonsamt 
huden. Tar bort torr hud och ger ny 
mjukhet och lyster.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande för huden 
• Rik på vitaminer och antioxidanter
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

KOKOSNÖTSOLJA & VATTENMELON: 
Hjälper huden att återfå sin naturliga lyster.

ALOE VERA, KAMOMILL & AVOCADO: 
Lugnar och mjukgör huden.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Kokos och vattenmelon

hemp seed oil watermelon extract

chamomile extract shea butter

avocado extract sunflower seed oil

coconut oil muskmelon extract

Hampa är en av världens mest förnyelsebara grödor. Inom 120 dagar kan man få en full skörd.



AGE DEFYING
col lect ion

THE SECRET IS IN THE SEED 

SPÄNST +
 ÅTERFUKTNING 

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

herbal body wash
250 ml

herbal body scrub
265 ml

Berikad med hudföryngrande egenskaper 
som minskar uppkomsten av fina linjer. 
Huden får ett slätare och fastare utseende.

Rengör milt och gör huden mjuk, len 
och smidig.

Exfolierar med glykolsyra och koffein som 
hjälper till att göra huden mjuk och åter-
fuktad med en ny elasticitet.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande och vårdande för huden 
• Verkar hudföryngrande och stärkande
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

POLYPEPTIDER, KOFFEIN & ALGEXTRAKT: 
Stärker huden och ger den ny elasticitet.

SHEASMÖR & GINSENG:  
Lugnar och mjukgör huden.

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Vanilj och mysk

hemp seed oil shea butter

strawberry extract caffeine

ginseng extract cucumber extract

algae kola seed extract

Age Defying innehåller avancerade hudföryngrande  
ingredienser som polypeptider, koffein och algextrakt.   

Tillsammans hjälper de till att reducera uppkomsten av fina 
linjer och rynkor. Återfuktar och vårdar torr och mogen hud.

Visste du att det är inte alla som kan känna doften av mysk? Om du kan känna den, har du ett sofistikerat luktsinne.



TRIPLE
MOISTURE

col lect ion
Triple Moisture är berikad med vår exklusiva  

Triple Moisture Complex™ som håller huden återfuktad hela 
dagen. Även den torraste hud återfår ny lyster och smidighet.  

Passar torr och mogen hud.  

THE SECRET IS IN THE SEED 

INTENSIVT +
 ÅTERFUKTANDE 

herbal whipped body crème 
65 ml / 500 ml

herbal whipped crème body wash 
250 ml

herbal whipped crème body scrub
176 g

Vårdar, skyddar och återfuktar intensivt. 
Håller även den torraste hud återfuktad 
hela dagen.

Vårdar och rengör milt utan att torka ut 
huden. Sulfatfri.

Exfolierar huden milt samtidigt som den 
verkar återfuktande för huden.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Intensivt återfuktande och vårdande
• Innehåller antioxidanter som skyddar huden
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

YANGUOLJA: 
Balanserar huden och hjälper till att bibehålla  
en ungdomlig fräschhet.

COCONGRÄSEXTRAKT:  
Rik på kalium, vitaminer och mineraler som  
vårdar huden och gör den mjuk, len och smidig.

VITAMIN A, C OCH E:  
Antioxidanter som skyddar huden mot fria  
radikaler.  
Doft: Grapefrukt och persika

hemp seed oil shea butter

apple extract sweet almond oil

cogon grass extract pomegranate

yangu oil sunflower seed oil

Hampafrö är rik på vitamin C, E, B1, B2, B3 och B6. Att applicera vitaminer direkt på huden har aldrig känts så skönt!



EXOTIC GREEN TEA  
& ASIAN PEAR

col lect ion
Exotic Green Tea & Asian Pear är berikad med essentiella  

extrakt från grönt te, päron, acai och gojibär.  
Dessa extrakt hjälper huden att kännas återupplivad,  

balanserad och fräsch. Sinnet stimuleras av den pigga doften  
av exotiskt grönt te och asiatiskt päron.

THE SECRET IS IN THE SEED 

FÖR KROPP &  
SINNE

herbal body moisturizer
65 ml / 500 ml

cleansing mud & body mask 
200 ml

Vårdar, återfuktar och skyddar huden. 
Verkar balanserande och uppfriskande.

Lermask för kroppen som rengör, 
exfolierar och balanserar huden. 
Hjälper till att bibehålla en ungdomlig 
fräschhet. 

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Återfuktande  och vårdande för huden
• Naturliga extrakt stimulerar huden och  

verkar antiinflammatoriskt
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

EXTRAKT AV GRÖNT TE, ACAI OCH GOJIBÄR:  
Balanserar huden och hjälper till att bibehålla  
en ungdomlig fräschhet.

SHEASMÖR OCH GINSENG:   
Lugnar och mjukgör huden.

VITAMIN A, C OCH E:  
Antioxidanter som skyddar huden mot fria  
radikaler.
Doft: Grönt te och asiatiskt päron

hemp seed oil kaolin

green tea shea butter

acai berry extract cucumber extract

goji berry extract ginger extract

Grönt te är rikt på antioxidanter och har bevisats förbättra hjärnans funktion.



TOUCH 
OF SUMMER 

sunless  moisturizer  col lect ion
Hempz Touch of Summer ger din hud en gyllene solkysst nyans 

samtidigt som huden återfuktas. Går snabbt in i huden och  
förstärker gradvis din egen hudton. Maximal effekt uppnås 

efter bara en vecka. 

• Berikad med 100% ren naturlig, hampafröolja 
• Ger en huden gyllene nyans som gradvis  

förstärker din egen hudton
• Vårdar och återfuktar huden
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

ALOE VERA:  
Läkande och lugnande för huden. Återfuktar  
och förebygger för tidigt åldrande.

SÖTMANDELOLJA:  
Återfuktar och mjukgör huden. 

Doft: Svag doft av bär

touch of  summer fair / medium tones 
235 ml

Ger en gyllene solkysst nyans samtidigt som 
huden återfuktas. Kan användas dagligen och 
passar alla hudtyper.

AFTER SUN 
COOLING SPRAY

body hydrator
Återfuktande after sun spray som verkar skönt kylande på  

huden efter solbad. Innehåller Hempz unika Superfruit  
Hydro-Sun Complex™ som lugnar, reparerar och motverkar 

solstressad och fjällande hud. 

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Lugnar och återfuktar huden efter solbad
• Parabenfri, glutenfri, 100% vegan, THC-fri

MENTHOL: 
Svalkar och lugnar huden. Efterlämnar en  
fräsch känsla.

SUPERFRUIT HYDRO-SUN COMPLEX ™: 
Med aloe vera och fruktextrakt som lugnar  
och återfuktar. 

Doft: Persika

after sun cooling gel & body hydrator
250 ml

Återställer hudens fuktbalans efter solbad. Mot-
verkar torr, fjällande och solskadad hud.



ULTRA MOISTURIZING
HERBAL LIP BALM

bath & body products
Återfuktande läppbalsam med 100% naturlig hampafröolja. 

Berikad med naturliga extrakt som bibehåller läpparnas  
fuktbalans, reducerar fina linjer och ger läpparna en härligt 

vårdande mjukhet.

• Berikad med 100% ren, naturlig hampafröolja 
• Mjukgör läpparna och reducerar fina linjer
• Bibehåller läpparnas fuktbalans
• Glutenfri, 100% vegan, THC-fri

SHEASMÖR:  
Lugnar och mjukgör huden. 

HAMPAFRÖOLJA:  
Rik på essentiella fettsyror som är viktiga för  
hudens återfuktning, hälsa och välmående.

Doft: Söt citrus

ultra moisturizing herbal lip balm
14 g

Återfuktar, mjukgör, skyddar och vårdar läpparna.

HERBAL SHAMPOO
& CONDITIONERS

hair  products
Fuktighetsgivande hårvårdsserie  

skapad i Hempz fem underbara signaturdofter;  
Pomegranate, Original, Vanilla Plum, Triple Moisture  

och Blushing Grapefuit & Raspberry Crème.
Alla produkter är färgbevarande och berikade med  

100% naturlig hampafröolja. 

hempz herbal shampoo & conditioner
265 ml / 1000 ml

Vårdande, återfuktande och färgbevarande 
schampo och balsam.



Moduline AB, Sockenvägen 112, 784 36 Borlänge, 
0243 - 880 90, info@moduline.se 

www.moduline.se

Broschyr:    Eva Johansson och Martina Ekert ©


