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Um vörurnar

- Lífræn innihaldsefni
- Náttúruleg rotvarnarefni
- Ríkar af vítamínum og steinefnum
- Umhverfisvænar umbúðir
- Án skordýraeiturs
- Flestar vörur eru án parabena
- Ekki prófaðar á dýrum.

Gestgjafagjafir
Söluráðgjafar Volare bjóða upp á kynningar á vörum fyrirtækisins. Gestgjafi
hverrar kynningar getur fengið allt að fjórar gjafir fyrir að halda kynningu auk
þess getur gestgjafi valið sér allt að tvær vörur með 50% afslætti.
Ef sala fer yfir kr. 17.500 fær gestgjafi eina gjöf og getur valið úr bækling vörur
á verðbilinu 990 - 2.000.- ásamt einni vöru á 50% afslætti.
Ef sala fer yfir kr. 35.000 fær gestgjafi aðra gjöf og getur valið úr bækling vörur
á verðbilinu 990 - 3.000.- ásamt einni vöru á 50% afslætti.
Ef sala fer yfir kr. 60.000 fær gestgjafi þriðju gjöfina og getur valið úr bækling
vörur á verðbilinu 990 - 4.000.Ef sala fer yfir kr. 90.000 fær gestgjafi fjórðu gjöfina á verðbilinu 990 - 6.000.-

Dr. David Melumad
Dr. David Melumad framleiðandi Volare stofnaði fyrirtæki sitt árið 1979 og
hefur rannsakað virkni Aloe Vera og annarra náttúrulegra gersema í áratugi.
Fyrirtæki hans er einnig frumkvöðull í framleiðslu snyrtivara unnar úr Dauðahafinu. Dr. Melumad Pharma-fyrirtækið tengir saman kunnáttu og reynslu
þriggja kynslóða af jurtum, lyfjum og nýjustu vísindauppgötvunum.
Dr. David Melumad er húðsjúkdómafræðingur og með phd gráðu í lyfjaefnafræði. Hann er vel þekktur fyrirlesari og hefur einnig skrifað 14 bækur
um ýmsa þætti sem snúa að lyfjafræði og snyrtifræði. Tvær af bókum hans eru
notaðar við kennslu í snyrtifræði við háskóla í Ísrael.
Dr Melumad vildi byggja brú á milli snyrtifræði og húðsjúkdómafræði með
notkun á náttúrulegum efnum því flestir vita að notkun lyfja eins og stera og
sýklalyfja við húð og heilsuvandamálum gefa oft aukaverkanir. Markmið hans
var að ná betri árangri með náttúrulegum efnum og án aukaverkana.
Vörur Dr. Melumads koma ekki í stað læknismeðferðar.
Rannsóknarstofur Dr. Melumads eru vel þekktar fyrir sköpunargleði og notkun
á nýrri tækni. Mótaðar hafa verið sérstakar aðferðir í því skyni að varðveita hin
fjölmörgu virku efni, sem er að finna í sérhverri jurt og tryggja að áhrif þeirra
séu sem mest. Gæði framleiðslunnar eru mikil og hefur Dr. Melumad þróað
einstakar aðferðir til þess að halda styrk náttúrulegra innihaldsefna.
Öll jurtaseyði sem notuð eru í framleiðsluna eru meðhöndluð eftir ströngum
reglum og uppfylla kröfur EU.
Húð og heilsuvörur Volare hafa sýnt fram á einstakan árangur í meðhöndlun
húðsjúkdóma, bruna, sýkinga o.fl. Þær eru gerðar með það að markmiði að
hjálpa fólki að viðhalda góðri heilsu, auka vellíðan og fyrirbyggja sjúkleika.
Vörurnar innihalda lífræn innihaldsefni sem brotna niður í náttúrunni og eru
flestar vörurnar án parabena.

Aloe Vera græna línan
Aloe Vera Barbadensis sem notaðar eru í framleiðslu Dr. Melumads vaxa
á ökrum í Jórdandalnum, steinefnaríkasta jarðvegi í heimi. Plönturnar eru
handtíndar snemma morguns, laufin eru valin samkvæmt ströngustu gæðakröfum og þegar plantan kemur inn á rannsóknarstofu er hún prófuð aftur og
aðeins þau lauf sem standast gæðakröfur Dr. Melumad eru sendar áfram til
framleiðslu á Aloe Vera gelinu. Framleiðslan er einkaleyfisbundin og er
afrakstur margra ára rannsókna vísinda- og þróunardeildar Dr. Melumads.
Einstök aðferð sem fyrirtækið hefur tileinkað sér skemmir ekki þau virku efni
sem eru í gelinu. Niðurstaðan er hreint og virkt Aloe Vera gel.
Vara nr: 121

Aloe Vera gel

Innihaldsmagn: 50 ml.

Verð kr. 2.990.Stundum nefnt Apótek náttúrunnar. Róar,
græðir, veitir raka og kemur jafnvægi á
húðina. Skyndihjálpargel sem er hægt að
nota við ýmsum óþægindum á húð. Má fara
á viðkvæm sár. Hefur verið notað innvortis
með góðum árangri.

Vara nr: 105

Aloe Vera gel forte

Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 3.490.Skyndihjálpargel sem dregur úr kláða af
völdum flugnabits. Vinnur gegn óþægindum
í húð, til dæmis psoriasis, kláðaexemi og
ofnæmi. Einnig gott við hlaupabólu og sólbruna.
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Aloe Vera græna línan
Vara nr: 201 og 201 b

Aloe Vera safi

Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 1.990.-

Öflugur safi til inntöku. Fullur af vítamínum. Bæði til með og án
c-vítamíns. Aloe Vera safinn hefur að geyma fjölda lífrænna og
náttúrulegra efna og inniheldur ein matskeið á dag, á fastandi
maga, ráðlagðan dagskammt af vítamínum.
Aloe Vera safinn er búinn til úr kvoðu Aloe Vera plöntunnar og hvorki kemísk efni né hiti
er notaður við vinnsluna. Safinn styrkir ónæmiskerfið og virkar vel við ýmsum kvillum, til
dæmis vefjagigt, ristil og magavandamálum, mjólkuróþoli, sýkingum, astma,
sveppasýkingu og þynnku.
Vara nr: 141

Aloe Vera sjampó

Innihaldsmagn: 500 ml.

Verð kr. 2.690.Hreinsar hárið á mildan og virkan hátt.
Gerir það ferskt og gljáandi.
Gott fyrir þurran hársvörð.

Vara nr: 142

Aloe Vera hárnæring
Innihaldsmagn: 500 ml.

Verð kr. 2.690.Verndar hárið gegn sliti og þurrk.
Hárið verður mjúkt, viðráðanlegt og fær
heilbrigðan gljáa.
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Aloe Vera græna línan
Vara nr: 103 (fyrir mjög þurra húð)
Vara nr. 104 (fyrir normal/þurra húð)

Aloe Vera rakakrem
Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 4.490.Einnig til í 50 ml. umbúðum
Vara nr. 0103 (fyrir mjög þurra húð)
Vara nr. 0104 (fyrir normal/þurra húð)
Verð kr. 1.890.-

Frábært rakakrem á allan líkamann.
Bæði fyrir börn og fullorðna. Mjög
ríkt af vítamínum A, B og E. Hefur
reynst vel á barnaexem og psoriasis.
Einnig gott sem dag- og næturkrem
og undir farða.

Vara nr: 188

Aloe Vera varasalvi

Vara nr: 200

Kamfóruhandáburður
Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 1.690.Sérstaklega góður
handáburður við
liðverkjum og liðagigt.
Verkjastillandi.
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Innihaldsmagn: 7 gr.

Verð kr. 1.790.-

Verndar og græðir
þurrar og sprungnar
varir. Fyrirbyggir
þurrk. Inniheldur
sólarvörn nr. 15.

Aloe Vera græna línan
Vara nr: 101
Vara nr: 186

Aloe Vera hreinsistifti

Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 1.590.-

Aloe Vera handáburður

Innihaldsmagn: 100 gr.

Verð kr. 1.590.Kemur í veg fyrir þurrk,
heldur höndunum mjúkum
og vinnur gegn öldrun
húðarinnar.

Einstakt og
næringaríkt
hreinsistifti til
daglegrar notkunar í
andliti.
Gott á fílapensla.

Vara nr: 183

Aloe Vera roll-on

Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 2.390.-

Vara nr: 185

Náttúruleg virkni til
lyktareyðingar. Setur
ekki bletti í föt og
er mjög drjúgt. Ertir
ekki viðkvæma húð.

Vara nr: 179

Aloe Vera antiperspirant
Innihaldsmagn: 50 ml.

Verð kr. 2.990.-

Langtímavörn gegn
svita og óæskilegri
lykt.
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Aloe Vera roll-on natural
Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 2.390.-

Náttúruleg virkni til
lyktareyðingar. Setur
ekki bletti í föt og
er mjög drjúgt. Ertir
ekki viðkvæma húð.
Hlutlaus lykt.

Aloe vera græna línan
Vara nr: 139 (með rakakremi fyrir þurra húð)
Vara nr: 140 (með rakakremi fyrir normal/þurra húð)

Aloe Vera ferðasett

Innihaldsmagn: 3x100 ml. 1x50 ml og 1x60 ml.

Verð kr. 5.490.-

Ferðasett sem inniheldur sjampó, hárnæringu, sturtugel og rakakrem (50 ml.) úr
Aloe Vera grænu línunni og hreinsigel úr sjö
jurta línunni. Kemur í þægilegum og
hentugum poka fyrir ferðalagið, í sundið,
ræktina eða sumarbústaðinn.
Vara nr: 408

Vara nr: 182

Innihaldsmagn: 70 ml.

Innihaldsmagn: 250 ml.

Aloe Vera body lotion

Gyllinæðagel

Verð kr. 2.190.-

Verð kr. 4.690.-

Hefur jákvæð áhrif á
gyllinæð. Kremið er
auðugt af hreinum jurtahlutum sem m.a. hafa
bólgueyðandi, herpandi,
róandi og æðaþrengjandi
áhrif. Kremið inniheldur
hvorki paraben né Sodium Lauryl Sulfate (SLS).
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Rakagefandi og
mýkjandi body
lotion. Gott
eftir sólbað.
Róar og kælir.

Aloe vera græna línan
Vara nr: 181

Vara nr: 400

Aloe Vera sturtugel

Aloe Vera nuddkrem

Innihaldsmagn: 350 ml.

Innihaldsmagn: 125 ml.

Verð kr. 2.590.-

Verð kr. 3.990.-

Freyðandi, milt og
sápulaust sturtugel. Mjög gott fyrir
viðkvæma húð.
Vara nr: 180

Aloe Vera sturtugel deodorant
Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 2.990.-

Sturtugel sem hreinsar, veitir raka
og er gott fyrir þá sem svitna mikið.
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Blanda af virkum olíum sem
örva blóðrásina, minnka verki og
mýkja upp stirða vöðva eftir
líkamlega áreynslu. Mjög gott
við beinhimnubólgu.

Sjö jurta línan
Vandlega samsett blanda af jurtum og vítamínum sem gefur öflug og jákvæð
langtímaáhrif. Einstakar aðferðir eins og kaldpressun er notuð við vinnslu
jurtanna á rannsóknarstofu Dr. Melumad. Aðferðirnar tryggja að jurtirnar haldi
sínum náttúrulega styrk til að ná hámarksvirkni. Jurtirnar sjö eru: Aloe Vera,
kamilla, ginseng, piparmynta, morgunfrú, salvia og sólhattur.
Vara nr: 560

Sjö jurta hreinsigel

Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 2.990.Einnig til í 60 ml. umbúðum
Vara nr. 0560
Verð kr. 1.290.Mild og örugg hreinsiaðferð, sérstaklega gerð til að hjálpa þér að halda
viðkvæmasta líkamshluta þínum
hreinum, frískum og lyktarlausum.
Dagleg notkun kemur jafnvægi á
náttúrulegt sýrustig þessa viðkvæma
svæðis.
Vara nr: 559

Sjö jurta hreinsigel

Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 2.990.-

Mildari útgáfa af vöru nr.
560. Sérstaklega gott fyrir
ungar stúlkur og barnshafandi
konur.
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Sjö jurta línan
Vara nr: 564

Vara nr: 565

Innihaldsmagn: 100 ml.

Innihaldsmagn: 100 ml.

Sjö jurta handáburður

Sjö jurta fótakrem

Verð kr. 2.190.-

Verð kr. 2.890.-

Góður handáburður sem eykur rakainnihald húðarinnar. Góður fyrir þurrar
og sprungnar hendur. Hentar öllum.

Gott fyrir þreytta fætur. Nærir og
eykur rakainnihald húðarinnar. Gengur
auðveldlega inn í húðina.

Vara nr: 569

Sjö jurta hunangsmaski
Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 2.990.-
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Frábær maski sem eykur
rakastigið í húðinni. Gott að bera á
þurr svæði. Notist einu sinni í viku.
Hafa á í 10 - 15 mínútur.

Sjö jurta línan
Vara nr: 541

Sjö jurta easy shave fyrir konur
Innihaldsmagn: 150 ml.

Verð kr. 3.190.Frábær vara fyrir þá sem hafa ekki átt samleið
með raksápum. Gerir húðina svo mjúka að
það finnst varla þegar rakvélinni er strokið
eftir henni. Mjög drjúgt. Inniheldur E vítamín.
Rakagefandi. Gott að nota Aloe Vera gel eftir
rakstur til að koma í veg fyrir kláða.

Vara nr: 539

Sjö jurta sótthreinsandi handáburður
Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 1.890.-

Verndar húðina og inniheldur sótthreinsandi efni gegn sjúkdómsvaldandi
örverum. Viðheldur rakastigi húðarinnar.
Vara nr: 557

Sjö jurta antiperspirant gel
Innihaldsmagn: 50 ml.

Verð kr. 2.990.Gefur langvarandi vörn gegn óþægilegri lykt
og svita undir höndum. Minnkar svitamyndun
og setur ekki bletti í föt. Mjög drjúgt. Frábær
ilmur, bara fyrir hana.
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Plantoral línan
Plantoral línan er hönnuð til að hámarka hreinlæti munnsins. Aðeins bestu
jurtahlutarnir eru notaðir, þar á meðal kamilla, salvia, lakkrísrót, piparmynta,
Aloe Vera gel og castorolía. Vinnur gegn bakteríum og tannsteini.
Engin sykur og ekkert flúor.
Vara nr: 405

Herbal tannkrem

Vara nr: 404

Innihaldsmagn: 100 ml.

Herbal munnsprey

Verð kr. 2.390.-

Inniheldur sérvalin
jurtaþykkni og náttúruleg
innihaldsefni. Ferskt og
gott bragð. Inniheldur ekki
flúor, sykur eða vatn. Aloe
Vera djúsinn er notaður í
stað vatns.
Unnið í samvinnu við
tannlækna.

Innihaldsmagn: 15 ml.

Verð kr. 2.190.-

Ferskt og gott bragð.
Eyðir andremmu.
Gott til að minnka
nartþörf og gegn
þurrum hósta.
Drjúgt, hægt að
spreyja a.m.k. 150
skipti.

Vara nr: 403

Plantoral herbal munngel
Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 3.990.Háþróuð vara til alhliða umönnunar fyrir munninn. Aloe
Vera gelið og jurtaþykknin meðhöndla munn, tannhold
og tennur á náttúrulegan hátt. Gott við sárum og
skaddaðri slímhúð í munni.
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Vörur fyrir herra
Vara nr: 138

Ferðasett

Innihaldsmagn: 3x100 ml. 1x50 ml.

Verð kr. 5.690.Ferðasett sem inniheldur sjampó, sturtugel,
after shave og easy shave (50 ml.) úr sjö
jurta línunni. Kemur í þægilegum og
hentugum poka fyrir ferðalagið, ræktina,
húsbílinn eða sumarbústaðinn.
Vara nr: 178

Vara nr: 558

Aloe Vera antiperspirant gel

Sjö jurta antiperspirant gel

Innihaldsmagn: 50 ml.

Innihaldsmagn: 50 ml.

Verð kr. 2.990.-

Gefur langvarandi
vörn gegn óþægilegri
lykt og svita undir
höndum. Mjög drjúgt.
Þarf lítið magn.

Vara nr: 184

Aloe Vera roll-on

Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 2.390.-

Einstök blanda af
jurtaþykknum sem hafa
mikla og náttúrulega
virkni til lyktareyðingar,
án þess að erta
viðkvæma húð.
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Verð kr. 2.990.-

Gott fyrir menn með
mikla svitamyndun.
Gefur langvarandi
vörn. Þarf lítið magn.

Vörur fyrir herra
Vara nr: 551

Vara nr: 542

Sjö jurta sjampó

Sjö jurta easy shave

Innihaldsmagn: 500 ml.

Innihaldsmagn: 150 ml.

Verð kr. 2.790.-

Verð kr. 3.190.Tilvalið fyrir viðkvæma og
ertna húð. Inniheldur E-vítamín
og Aloe Vera gel sem næra
húðina. Einstök blanda af olíum
sem verja og smyrja húðina
Raksturinn verður auðveldur og
árangurinn frábær.
Vara nr: 187

Aloe Vera after shave

Gerir hárið glansandi. Er gott fyrir
hársvörðinn og gegn hárlosi.

Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 3.190.Herralegur ilmur sem kælir,
hressir og mýkir. Er gott
fyrir viðkvæma húð eftir
rakstur.

Vara nr: 548

Sjö jurta after shave

Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 3.390.-

Vara nr: 554

Sjö jurta sturtugel

Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 2.990.-

Milt, sápufrítt sturtugel
sem freyðir vel.

Gott og næringarríkt krem
til að nota eftir rakstur.
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Revitage
Ný vísindaþekking í baráttunni við hrukkur. Sérstaklega valdar jurtir til að ná
hámarksárangri. Inniheldur m.a. Cantella, Astatica og Gingko Biloba jurtahluta,
Aloe Vera, náttúruleg fituefni, seramið, collagen, elastin, E, B5 og C-vítamín.
Áhrifin eru eftirfarandi: Verndar utanfrumuefni (ECM), dregur úr hrukkum á
yfirborði húðar, veitir mjúka áferð, dregur úr öldrun, dregur úr öldrunarblettum,
eykur styrkleika og örvar nýmyndun.
Vara nr: 360

Vara nr: 361

Innihaldsmagn: 50 ml.

Innihaldsmagn: 50 ml.

Revitage dagkrem

Revitage næturkrem

Verð kr. 5.690.-

Einstakt dagkrem sem hefur jákvæð
áhrif á sýnilegar hrukkur.
Gefur húðinni raka og vernd.
Berist á nýhreinsað andlit
að morgni, eftir að serum hefur verið
borið á. Berist ekki á augnsvæði.

Verð kr. 5.690.-

Næringarríkt og virkt næturkrem sem
hefur jákvæð áhrif á sýnilegar hrukkur.
Berist á nýhreinsaða húð að kvöldi, eftir
að serum hefur verið borið á.
Berist ekki á augnsvæði.

Vara nr: 362

Vara nr: 355

Innihaldsmagn: 30 ml.

Innihaldsmagn: 35 ml.

Revitage botox dropar
Verð kr. 8.390.Botox áhrif, dregur
úr dýpt á sýnilegum
hrukkum. Berist á
augnsvæði og upp á
enni á nýhreinsaða
húð eða á allt
andlitið.

Nutra C Serum dropar
Verð kr. 8.390.Öflugir serum dropar
með C-vítamíni.
Droparnir færa húðinni
ljóma og vinna einnig á
örum og litabreytingum
í húð. Notist kvölds og
morgna, með eða án
andlitskrems. Hentar
öllum húðtegundum.
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Slökunarlínan
Ilmefnavörurnar hafa ótrúlega virkni á heilsu og líðan fólks, bæði andlega og
líkamlega. Slökunarlínan er sérstaklega framleidd til að hjálpa okkur að slaka á
og láta okkur líða vel.
Vara nr: 605

Vara nr: 618

Innihaldsmagn: 250 ml.

Innihaldsmagn: 200 ml.

Baðolía

Body lotion

Verð kr. 3.190.-

Verð kr. 2.490.-

Ilmurinn ásamt heitu
vatni veitir djúpa og góða
slökun. Gott fyrir börn sem
eru mjög virk til að fá ró í
kroppinn fyrir nóttina.
ATH: Ofnotkun á
viðkvæma staði getur
valdið ertingu. Ekki ætlað
sem nuddolía.
Yndislegt að bera á sig fyrir
svefn. Veitir slökun og almenna
vellíðan. Gott fyrir fullorðna og
börn sem eiga erfitt með svefn.

Vara nr: 607

Ilmstifti

Innihaldsmagn: 4,25 gr.

Verð kr. 1.690.-

Vara nr: 611

Gott við kvíða og vanlíðan af ýmsu tagi, t.d.
prófkvíða. Einnig gott að nota fyrir þá sem eiga
erfitt með svefn, jafnt börn sem fullorðna. Þunnt lag
borið á úlnlið, þunnt húðsvæði á bak við eyru og
undir nef. Við miklum kvíða er gott að halda stiftinu
fyrir neðan nef og anda djúpt að sér í nokkra stund.
Einnig hægt að bera stiftið á koddaver ungra barna
til að hjálpa þeim að ná slökun. Ilmurinn svífur inn í
líkamann og gefur ró og vellíðan.
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Happy ilmstifti

Innihaldsmagn: 4,25 gr.

Verð kr. 1.690.-

Berið á þunn
húðsvæði, t.d.
púls og háls.

Spa pleasure línan
Náttúruleg leið til að róa bæði líkama og sál. Uppistaðan eru jurtir og olíur,
Dauðahafssalt, rosemary, lavender, rósailmur, sítrus, passion, bláber, schisandra
jurtahluti, kókos, kókoshnetu, repju og möndluolíu. E og C vítamín.
Vara nr: 631

Vara nr: 632

Innihaldsmagn: 500 gr.

Innihaldsmagn: 500 gr.

Dauðahafsilmsalt Rosemary mint
Verð kr. 2.890.-

Dauðahafsilmsalt Lavender
Verð kr. 2.890.-

Dauðahafs ilmsöltin eru frábær
í baðið. Hjálpa til við að dæla
þreytunni úr líkamanum og auka
blóðflæðið. Snilld í fótabað eftir
daginn. Inniheldur 100% hreint
Dauðahafssalt.

Vara nr: 635

Nuddhjarta

Innihaldsmagn: 50 gr.

Vara nr: 634

Verð kr. 1.190.-

Andlitshreinsir

Innihaldsmagn: 225 ml.

Verð kr. 2.990.-

Öruggur og mildur
andlitshreinsir.
Engin sápa og ekkert
alkohól. Fyrir allar
tegundir húðar. Þvæst
auðveldlega af.
Þægilegur í sturtunni.

Fyrir sprungna og mjög þurra húð.
Hjálpar til við skurði sem koma
vegna þurrks. Inniheldur blöndu af
olíum, vaxi og butter sem bráðnar
auðveldlega við líkamshita. Frábært
til að nudda upp úr. Inniheldur engin
rotvarnarefni og þvæst auðveldlega
af.
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Spa pleasure línan
Vara nr: 644

Spa body soufflé

Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 3.790.-

Létt blanda innihaldsefna
sem gefa mjög góðan raka.
Gengur hratt inn í húðina,
sem verður silkimjúk.
Notist eftir bað og sturtu.

Vara nr: 647

Spa body scrub

Innihaldsmagn: 250 gr

Verð kr. 4.890.-

Mjög öflugur body scrub
sem inniheldur virkar
olíur, Dauðahafssteinefni,
sykurkristalla, gingseng
rætur í duftformi og Rosa
Canina. Má nota á allan
líkamann en ekki í andlit.
Húðin verður silkimjúk.
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Krakkalínan
Byrjaðu snemma að kenna barninu allt um gott hreinlæti og gerðu baðferðina
að skemmtilegum leik. Línan inniheldur vítamín og hreinar jurtir, sápulaust
sjampó og sérstök innihaldsefni sem hafa jákvæð áhrif á hár, hársvörð og
líkama barnsins. Umbúðirnar eru líka skemmtilegar og krúttlegar fyrir flotta
krakka.
Vara nr: 306

Memi sjampó

Vara nr: 309

Verð kr. 2.890.Flóðhesturinn Memi gerir
hárþvottinn að skemmtilegum leik. Rósmarín
kjarninn gerir það að
verkum að hársvörðurinn
er ekki lengur áhugaverður
fyrir lýs.

Innihaldsmagn: 420 ml.

Innihaldsmagn: 390 ml.

Popi freyðibað
Verð kr. 2.890.-

Froskurinn
Popi býr til
froðu sem
gaman er að
baða sig í.

Vara nr: 307

Luli hárnæring

Innihaldsmagn: 400 ml.

Vara nr: 305

Verð kr. 2.890.-

Snigillinn Luli inniheldur rósmarín kjarna
sem fælir frá lýs. Gott
að láta liggja í hárinu
í 1-2 mínútur og skola
svo úr. Einnig hægt að
nota sem flókasprey,
þá pumpar þú tvisvar í
spreybrúsa og fyllir upp
með vatni, hristir og þá
ertu komin með flott
flókasprey.
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Coco sturtugel

Innihaldsmagn: 370 ml.

Verð kr. 2.890.-

Coco sturtugelið gerir
húðina mjúka og hreina.

Fyrir börnin
Dagleg notkun á barnavörum Dr. Melumad er besta umönnun fyrir barnið þitt.
Vörurnar eru unnar úr hreinum jurtum og vítamínum, sérstaklega til að mæta
þörfum viðkvæmrar barnshúðar. Vörurnar eru ofnæmisprófaðar og parabenfríar. Hentar einnig fyrir alla með mjög viðkvæma húð.
Vara nr: 300

Baðolía

Innihaldsmagn: 440 ml.

Verð kr. 3.290.-

Olía sem byggir upp verndandi
himnu sem hjálpar húðinni að viðhalda raka. Olían hefur þann eiginleika að hverfa fljótt inn í húðina.
Lítið magn út í baðið og húðin verður
silkimjúk. Smitar ekki út frá sér.
Einnig góð sem nuddolía og til að
meðhöndla skán í hári ungra barna.

Vara nr: 304

Bossakrem

Innihaldsmagn: 100 gr.

Verð kr. 1.690.-

Frábært krem sem er fyrirbyggjandi fyrir bleyjuroða/
exem. Feitar jurtaolíur og
zink verndar húðina fyrir
óþægilegum þurrki. Má
nota á allan líkamann.
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Dauðahafslínan
Vara nr: 220

Vara nr: 231

Innihaldsmagn: 300 ml.

Innihaldsmagn: 300 ml.

Dauðahafs sjampó

Dauðahafs flösusjampó

Verð kr. 2.990.-

Verð kr. 3.290.-

Háþróuð formúla sem
eykur steinefnainnihald
hársins og veitir því á
sama tíma raka. Viðheldur
náttúrulegu útliti hársins.
Mælt með að nota einnig
næringu.
Einkaleyfisvara.

Vara nr: 221

Dauðahafs hárnæring
Innihaldsmagn: 300 ml.

Verð kr. 2.990.-

Hárið fær steinefni og
næringu frá Dauðahafinu.
Ver hárið fyrir sól, gerir
það silkimjúkt og
glansandi.
Einkaleyfisvara.
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Þetta háþróaða leir flösusjampó
er notað til að hamla flösumyndun. Frábært sjampó þegar
þú átt við flösuvandamál eða
önnur vandamál að stríða í
hársverði.
Einkaleyfisvara.

Dauðahafslínan
Dauðahafslínan er samsetning af steinefnum úr Dauðahafinu, salti, svarta
leirnum og Aloe Vera geli sem unnið er úr laufum Aloe Vera plöntunnar sem
vex í steinefnaríkum jarðvegi í Jórdandalnum. Þökk sé einstökum aðferðum
sem notaðar eru við vinnslu steinefnanna, þau örva og virkja ensím sem eru
nauðsynleg til lífrænnar uppbyggingar á collageni og elastin. Þessi tvö prótein
eru helstu byggingarefni bandvefs sem hafa áhrif á þéttleika og teygjanleika
húðarinnar. Þau viðhalda þannig og hafa áhrif á ásýnd og heilbrigði húðarinnar.
Vara nr: 223

Vara nr: 226

Innihaldsmagn: 50 ml.

Innihaldsmagn: 30 ml.

Dauðahafs aloe vera gel
Verð kr. 2.890.-

Dauðahafs augngel
Verð kr. 5.290.-

Eitt af elstu fegrunarkremum heims. Minnkar
óþægindi, kemur jafnvægi
á húðina og veitir henni
raka. Gott á ör.
Einkaleyfisvara.

Vara nr: 224

Róar og kælir viðkvæmt
svæði í kringum augu.
Dregur úr pokum undir
augum.

Dauðahafs ceramid cerum
Innihaldsmagn: 15 ml.

Verð kr. 8.290.Bætir eiginleika og útlit
húðarinnar á virkan hátt.
Gerir húðina sléttari og
minnkar ör. Viðheldur raka í
húðinni í 12 klst.
Frábært á þurr augnlok og exem á
augnlokum.
Einkaleyfisvara
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Dauðahafslínan
Vara nr: 219

Dauðahafs andlits leirmaski
Innihaldsmagn: 100 ml.

Verð kr. 3.590.-

Mýkjandi, nærandi og
djúphreinsandi maski
sem gerir húð þína fríska,
mjúka og sterka. Berið á
og látið liggja í 15 mínútur. Skolið af. Notið einu
sinni í viku.
Einkaleyfisvara.
Vara nr: 235

Dauðahafs body scrub
Innihaldsmagn: 200 ml.

Verð kr. 1.990.-

Mildur og áhrifaríkur
skrúbb sem nota má á
allan líkamann, nema
andlit.
Einkaleyfisvara.

Vara nr: 230

Dauðahafs salt

Innihaldsmagn: 200 gr.

Verð kr. 1.590.-

Baðsalt af bestu gerð.
Gott bæði út í baðið og
fótabaðið.
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Skin support
Náttúruleg leið til að viðhalda raka og næra mjög þurra húð, sérstaklega fyrir
fólk með psoriasis og exem. Inniheldur hreinar grænmetisolíur: castorolíu,
kókoshnetuolíu og sheabutter olíu. Einnig: aloe vera gel, coriander, valört,
kamillu, víðir (willow bark) og fleiri náttúruleg innihaldsefni, steinefni úr
dauðahafinu, allantonin, propolis, glycerin og A vítamín.
Vara nr: 50

Vara nr: 52

Innihaldsmagn: 250 ml.

Innihaldsmagn: 100 ml.

Skin support rakakrem

Skin support blettakrem

Verð kr. 3.490.-

Verð kr. 3.490.-

Einstök uppskrift sérstaklega fyrir fólk með
psoriasis. Hönnuð til að
viðhalda náttúrulegum
raka húðarinnar. Húðin
verður vel nærð, mjúk og
slétt. Án ilmefna. Má bera
á allan líkamann. Berið á
1-4 sinnum á dag.

Veitir tafarlausa og
stöðuga lausn frá
hreistrun, flögnun,
kláða og ertingu.
Án ilmefna. Berist á
útsett svæði 1-4
sinnum á dag. Forðist
að bera á alvarlega
sprungin svæði.
Vara nr: 53

Verkjagel

Innihaldsmagn: 250 ml.

Vara nr: 190

Verð kr. 3.290.-

Panakosin

Innihaldsmagn: 112 ml.

Verð kr. 3.190.-

Inniheldur öfluga jurtablöndu úr morgunfrú, villtri
fjólu og blóðarfa. Græðandi
og gott á húðvandamál, t.d.
barnaexem. Dregur úr bjúg
og virkar vel á liðverki og
bólgur. Gott á rósaroða.
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Náttúrulegt gel sem hefur
mikla virkni á vöðvaverki, bólgur og
stirðleika í vöðvum og liðum.

Vörur fyrir fætur
Dagleg notkun á fótameðferðarvörum Volare mun hjálpa þér að yfirstíga
fótakvilla sem kunna að plaga þig. Til að mynda svita í fótum, bólgna og
þreytta fætur, sprungna húð og þurrk. Fótavörurnar innihalda náttúrulega virk
innihaldsefni: aloe vera, beewax, chamomile, peppermint, valört, shea butter,
calendula (morgunfrú) og salvía.
Vara nr: 162

Aloe Vera fótagel

Innihaldsmagn: 50 ml.

Verð kr. 2.690.-

Gel sem gengur vel inn í húðina. Virkar
vel til að halda niðri fótasvepp og losna við
sprungur á fótum. Kælir, hressir og dregur
úr þreytu í fótum.
Mjög gott við fótapirring.

Vara nr: 164

Emolliency fótakrem
Innihaldsmagn: 50 ml.

Verð kr. 2.990.-

Mjög virkt fótakrem sem við
daglega notkun mýkir hrjúfa,
þurra og sprungna húð.
Sérstaklega gott fyrir fólk
með sykursýki.
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Vörur fyrir fætur
Vara nr: 168

Vara nr: 170

Innihaldsmagn: 125 ml.

Innihaldsmagn: 100 ml.

Skósprey

Aloe Vera fótasmyrsl

Verð kr. 3.190.-

Verð kr. 4.490.-

Frábært í skó sem lykta
illa. Er sveppa og
bakteríudrepandi.
Spreyjað í skó á þriggja
til fjögurra daga fresti.

Fótasmyrsl sem græðir sprungur
og eyðir miklum þurrk á fótum.
Öflugt í baráttunni við sigg á
fótum. Inniheldur Aloe Vera gel,
Shea butter, E-vítamín og
alantoin.

Vara nr: 169

Tea tree krem

Innihaldsmagn: 15 ml.

Verð kr. 4.490.-

Náttúrulegt krem sem vinnur á
sveppum á tánöglum og sveppasýkingu á milli tánna. Ríkt af Tea
tree olíu, Aloe Vera og Timian.
Tea tree olían er þekkt fyrir sótthreinsandi áhrif í baráttunni við
sveppasýkingar.
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Sólarvörur

Of mikið af geislum sólarinnar getur valdið ótímabærri öldrun húðarinnar,
húðbruna og alvarlegum húðsjúkdómum. Besta vörnin er fólgin í vörum sem
nuddast ekki af fyrir áhrif svita eða vatns og hafa víðtæka sólarvörn.
Sólarvörur Volare eru vatnsþolnar og innihalda steinefnaríka sólarvörn á breiðu
geislasviði UVA og UVB. Volare býður þér einnig Aloe Vera after sun,
sólarstifti og varasalva.
Vara nr: 203/204

Vara nr: 205

Innihaldsmagn: 250 ml.

Innihaldsmagn: 250 ml.

Sólarvörn spf 15 og 25

After sun

Verð kr. 4.790.-

Verð kr. 4.290.-

Mjög drjúgt og gott krem fyrir alla
fjölskylduna.
Vara nr: 206

Sólarstifti

Innihaldsmagn: 20 gr.

Kemur í veg fyrir þurrk og
hindrar flögnun húðarinnar af
völdum of mikillar sólar. Dregur
úr óþægindum af völdum bruna.
Frískar, kælir, róar, mildar og
mýkir húðina að loknu sólbaði.

Verð kr. 3.590.-

Mjög þægileg vara til að hafa í vasanum
og bæta á viðkvæma húð í sólskininu.
Sérstaklega gott á viðkvæm svæði, t.d. í
andlit (nef og eyru), axlir og fótleggi.

28

Aðrar vörur
Vara nr: 107

Fíkju handkrem

Innihaldsmagn: 250 ml.

Verð kr. 3.190.-

Vara nr: 114

Unglinga bólustifti
Innihaldsmagn: 7 gr.

Verð kr. 1.990.-

Náttúrulegt handkrem sem mýkir sprungnar
og þurrar hendur. Gefur húðinni mikilvæga næringu. Inniheldur blöndu af
hreinum náttúrulegum virkum efnum, þar á
meðal dýrmætum grösum, olíum, B-vítamíni
og steinefnum úr Dauðahafinu. Veitir raka,
mýkir og verndar húðina. Þessi einstaka
samsetning frásogast strax í húðina og mýkir
hana klukkutímum saman. Hendurnar verða
ótrúlega mjúkar og fá fyllingu, endurnýjast
og verða unglegri í útliti.
Varan er hönnuð til að virka strax.
Stiftið myndar ósýnilega himnu sem á
virkan hátt dregur úr myndun á
fílapenslum og bólum.
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Aðrar vörur
Vara nr: 209

Vara nr: 2801

Innihaldsmagn: 235 ml.

Innihaldsmagn: 250 ml.

Einnar mínútu vax

Alhliða andlitshreinsir

Verð kr. 3.290.-

Verð kr. 3.990.-

Fljótleg og auðveld aðferð
til að fjarlægja allan
óæskilegan hárvöxt af
líkamanum.

Hreinsar húðina og
leysir upp farða á
sama tíma.
Veitir húðinni raka.
Auðvelt í notkun.
Má nota á augu og
andlit.

Vara nr: 1306

Vara nr: 1307

Vara nr: 1308

Innihaldsmagn: 80 ml.

Innihaldsmagn: 80 ml.

Innihaldsmagn: 80 ml.

Litað dagkrem
fantasy
Verð kr. 5.490.-

ljós

Litað dagkrem
Wonder
Verð kr. 5.490.-

millilitur

Litað dagkrem
Delight
Verð kr. 5.490.-

dökkur

BB krem jafnar út húðlitinn og þekur vel. Má segja að BB kremið sé mitt á
milli þess að vera meik og litað dagkrem. BB kremið inniheldur andoxunarefni.
Hentar vel yngri húð sem þarf ekki mikinn farða og einnig má nota BB kremið
sem primer þar sem það er mjög rakagefandi. Við bjóðum upp á þrjá liti.

30

Fyrir dýrin
Vara nr: 61

Vara nr: 62

Innihaldsmagn: 500 ml.

Innihaldsmagn: 500 ml.

Sjampó fyrir gæludýrið

Næring fyrir gæludýrið

Verð kr. 2.390.Verð kr. 690.- (60 ml.)

Verð kr. 2.390.Verð kr. 690.- (60 ml.)

Frábært sjampó fyrir gæludýrið.
Mjúkur og ilmandi feldur. Bleytið
feldinn og berið sjampóið á. Skolið
vandlega úr. Endurtakist eftir þörfum.
Eingöngu ætlað dýrum. Varist að
sjampóið fari í augu.

Frábær hárnæring fyrir gæludýrið.
Mjúkur og ilmandi feldur. Eftir að
hafa þvegið gæludýrið með sjampóinu
skaltu bera hárnæringuna á og nudda
það vel í feldinn. Látið vera í
3 mínútur og skolið úr.
Eingöngu ætlað dýrum. Varist að
næringin fari í augu.

Vara nr: 63/063

Gel á vöðva og fætur

Innihaldsmagn: 500 ml. (63) og 60 ml. (063)

Verð kr. 5.690.- (63) og 1.290.- (063)

Auðugt af náttúrulegum innihaldsefnum í
baráttunni við tímabundna strengi eða spennu í
vöðvum og sinum. Dregur úr stífleika og bólgum.
Auðvelt að bera á. Hefur langvarandi áhrif á
hreyfigetu. Inniheldur róandi blöndu af hreinum
ilmkjarnaolíum og bólgueyðandi lækningajurtum
sem örva blóðflæðið.
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