
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONSBLAD 
TORRA INGREDIENSER I TVÅL 

 



 

 

 

Lektion 2 
  
Vi går igenom:  
 
TORRPRODUKTER 

• Vilka leror är bra i tvål? 
• Vitaminer och mineraler 
• Gör kryddor någon nytta i tvålen?  
• Kolloidalt havre, bönor och ris. 
• Skillnaden mellan kallrörd och varmrörd tvål. 

 
 

 
Leror 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lera är en av de äldsta råvarorna inom naturkosmetika som än idag används för dess 
lindrande verkan. Vi västerlänningar använder leran i förfinad form i tvål. 
Lerorna finns i olika färger och användningsområden  
 
Leror används för att suga upp och torkar ut, lindra eksem och solsveda och sägs också 
stimulera blod- och lymfcirkulationen. Särskilt de röda lerorna har haft högt anseende sedan 
antiken på brännskador och blodflöden. 
 

Kosmetisk lera 

Blanda kosmetisk lera med vatten eller annan flytande vätska. Kosmetisk lera kan även 
användas som tandkräm eller schampo, och naturligtvis tillsättas i en tvål!  
 



 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper och sorter 

• Grön lera har sin färg tack vare den stora mängden divalent järn. Leran utvinns från 
flinta och aluminium i Frankrike och verkar allra bäst på oljig hy, kombinations hy, och 
hud som drabbats av akne, eksem eller psoriasis. Grön lera har desinficerande, 
lugnande, avfettande och rengörande egenskaper. Leran passar inte känslig eller torr 
hy, men fungerar däremot mycket bra på mogen hy då den sägs minskar rynkornas 
synlighet. 
 

• Röd lera har liknande egenskaper, men fungerar mildare än sin gröna variant. Röd lera 
absorberar talg och orenheter, stärker blodkärlen, och motverkar rodnad på grund av 
akne. Leran passar oljig hy, känslig hy och hy med synlig blodkärl. Detta gör att huden 
får en len och fräsch känsla. 
 

• Gul lera skiljer sig från röd lera på ett enda sätt: innehållet av järnoxid som finns i 
mycket högre utsträckning. Leran passar oljig hy, kombinationshy, hy med akne, och 
åldrande hy. 
 
 

• Vit lera, även känd som vit kaolinlera, har sammandragande, vårdande och läkande 
egenskaper. Detta gör att den passar torr och känslig hud. Leran ger huden lindring, 
främjar läkande av sår och ger huden en jämnare ton. Vit lera finns i form av jordansk 
lera och rysk lera från Anapa. Den senare versionen stimulerar hudens 
kollagenproduktion och minskar rynkornas synlighet. 



 

 

 

 

 

• Rosa lera är en kombination av röd och vit lera, i proportionerna 1:2. Denna lera 
rekommenderas till personer med känslig, ömtålig hy och till allergiker. Leran lugnar 
trött hy samt rengör porerna och minskar deras synlighet. 
 
 

• Blå bentonitlera passar oljig hy, aknedrabad hy, hudinflammationer, eksem och 
psoriasis. Leran absorberar, jämnar ut rynkor och minskar celluliters synlighet. 
Dessutom förser den huden med syre och gör hyn ljusare och fastare. 
 

• Rhassoul, eller röd marockansk lera, är ett brunröd med starkt absorberande 
egenskaper. Denna lera passar personer med oljig hy och akne. Leran reglerar 
talgkörtlarnas produktion, har en mattgörande effekt, och ger huden en fräschare 
look. Dessutom sägs leran motverka håravfall, vilket gör leran till en revolutionerande 
produkt för hår och hårbotten. 
 

• Ljusgul lera  är rik på mineraler och har avfettande egenskaper. Därför passar den 
personer med oljig hy och akne. Leran gör huden ljusare, ger en fin lyster, motverkar 
pigmentfläckar och jämnar ut hudtonen. 
 

• Kanadensisk glaciärlera är en skonsam lera som passar flera olika hudtyper. Leran 
återfuktar, fyller på mikronäringsämnen, stimulerar blodflödet, mjukgör och jämnar ut 
hudtonen. 
 

• Svart lera utvinns ur Döda havet. Precis som grön lera kan den rengöra hudens porer. 
Därför passar den oljig hy, oren hy, hy med akne, hy som producerar för mycket talg, 
och personer med för mycket olja i T-zonen. 
 

• Lila lera liknar röd lera till egenskaperna. Tack vare sin färg används lila lera i 
färgterapi. Den gör huden mjukare och lenare, samt ger den en finare lyster. 
Produkten är framtagen för torr hud och normalhy. 

 
 
 
 



 

 

TILLFÖR VITAMINER 

 
Det går att tillföra vitaminer i tvålen på olika sätt, genom 
naturliga råvaror eller tillverkade vitaminer. T.ex D-vitamin 
tillverkas genom att man löser ut ett ämne, ett förstadie till  
D-vitamin, ur lanolin som är fett från fårull, det vill säga ull från 
levande får som klippts. Det ämnet förändras sedan kemiskt 

och aktiveras genom att utsättas för ultraviolett (UV) ljus. Samma process som finns i vår hud. 
 

A-VITAMIN/BETAKAROTEN 
A-vitamin är avgörande för sunt hår och hjälper till att förebygga och hela hudinfektioner. Det 
motverkar också torr hud, mjäll och rynkor och skyddar mot solskador, en viktig förutsättning 
för en sund hud! 
A-vitamin kan motverka utslag och torr och rynkig hud, glanslöst hår och mjäll, orenheter, 
akne och inte minst trötta ögon. 
Syntetiskt A-vitamin tillverkas vanligtvis via kemisk syntes, en bakteriell fermentation i olika 
steg. 
 

B-VITAMIN 
B-vitamin främjar hudens ungdomliga glöd. Vitaminet är också viktigt för ett sunt hår. B-
vitamin motverkar fett hår, mjäll, torr hud, rodnad och irritation, tidiga rynkor, och 
inflammerade sprickor vid näsa och mungipor. 
 

C-VITAMIN 
C-vitamin och proteiner är nödvändiga för bildandet av kollagen som håller huden ung och 
elastisk. C-vitamin reglerar talgproduktionen så att huden inte torkar ut. De bidrar till att 
förebygga rynkor och sprängda blodkärl samt kan hindra att håret bryts av. C-vitamin ger en 
fastare hud och medverkar till en snabbare läkning av sår. Vidare hjälper C-vitamin till att 
reglera produktionen i fettkörtlarna så att huden inte torkar ut. 
Askorbinsyra kan syntetiseras ur glukos av de flesta växter och djur.  

 
E-VITAMIN 
E-vitamin hjälper till att skydda huden mot för tidigt åldrande. E-vitamin förebygger också torr 
glanslös hud, leverfläckar, att man tappar hår och får mjäll och främjar blodcirkulationen och 
läkning av sår. E-vitamin förlänger hållbarheten på oljorna. 
Framställs syntetiskt så att de överensstämmer kemiskt med naturliga genom att tokoferoler 
förestras med syror. 

 
  



 

 

MINERALER 
Mineraler är också viktiga såsom vitaminer när det gäller att bevara fin hud.  

 
Vad är mineraler? 
Mineraler är icke-organiska föreningar och måste tillföras eftersom kroppen inte tillverkar 
dessa själv. Mineraler delas in i två grupper: 
Mineraler: Dessa behöver vi stora mängder av och de fungerar som byggstenar i kroppen. 
Gruppen omfattar kalcium, fosfor, kalium, svavel, natrium, klor och magnesium. 
Spårämnen: Järn, zink, selen, krom, fluor, jod, kobolt och koppar kallas spårämnen. Detta 
beror på att vi behöver dessa i små mängder.  
 
 
Järn är viktigt för friska naglar, hudens färg och hårväxt. 
 
Jod främjar sunt hår, naglar och hud. 
 
Kalcium och fosfor - taget tillsammans - stärker naglar. Kalcium hjälper mot oren hud och  
revitaliserar en glanslös, trött hud. 
 
Kalium bidrar till att upprätthålla en sund hud och förhindrar vätskeansamlingar. 
 
Koppar är viktigt för hudens och hårets pigmentering. Koppar har betydelse för bildandet av 
elastin i bindvävnaden. Elastin är ämnet som gör huden smidig. Koppar ingår också i enzymer 
som skyddar kroppens celler mot fria radikaler. 
 
Krom förbättrar cirkulationen och bidrar därmed till sunt hår och sund hud. 
 
Magnesium är viktigt för att motverka hudförändringar och för tidigt bildande av rynkor. 
 
Mangan bidrar till att hålla håret sunt. 
 
Selen upprätthåller hudens elasticitet och förebygger mjäll. Det bidrar också till att skydda 
huden mot solskador. 
 
Svavel hjälper till att hålla hår, hud och naglar friska. Skyddar också mot dermatit, eksem och 
psoriasis. 
 
Zink hjälper till att förhindra rynkor, torr hud och bristningar och är viktigt för läkandet av sår. 
Zink förebygger också att man tappar hår.  
  



 

 

NATURLIGA KÄLLOR TILL VITAMINER OCH MINERALER 
Vitaminer och mineraler finns i de flesta matvaror och en varierad kost borde ge dig de 
mängder du har behov av. 
 
A-vitamin/betakaroten Ägg, morötter, gröna bladgrönsaker, tomater, papaya, pumpa, melon, 
aprikoser och mango 
 
B-vitamin Öljäst, gröna bladgrönsaker, nötter, baljväxter. 
 
C-vitaminer Citrusfrukter, cantaloupemelon, kiwi, jordgubbar, gröna grönsaker, tomater, 
potatis 
 
E-vitaminer Vetegroddar, mjölk, sparris, broccoli, rosenkål, smör, äggula, bladgrönsaker, 
olivolja, sojabönor, solrosolja och andra växtoljor 
 
Järn Äggulor, mörkgröna bladgrönsaker, torkade frukter och baljväxter och fullkornsvete 
 
Jod Jodiserat salt, tång och växtoljor 
 
Kalcium och fosfor Mejeriprodukter, fullkornsvete, bladgrönsaker, kornprodukter, sojabönor, 
solroskärnor, valnötter, fruktsafter. 
 
Kalium Bananer, citrusfrukter, torkad frukt, kaffe, råa grönsaker, kiwi, baljväxter, jordnötter, 
potatis och te. 
 
Koppar Bladgrönsaker, svamp, nötter, russin och fullkorn. 
 
Krom Öljäst, majsolja, och fullkorn. 
 
Magnesium Mandlar, äpple, aprikoser, bananer, kli, majs, mejeriprodukter, fikon, grapefrukt, 
citroner, råg, bladgrönsaker och sojabönor. 
 
Mangan Bananer, kli, äggulor, bladgrönsaker, baljväxter, nötter och fullkorn 
 
Selen Sparris, kli, broccoli, kyckling, äggulor, mjölk, tomater, fullkorn. 
 
Svavel Kli, rosenkål, kål, ägg, svamp, nötter, ärtor och bönor, vetegroddar. 
 
Zink Öljäst, ägg, baljväxter, svamp, lättmjölk, pumpa- och solroskärnor, spenat och fullkorn. 
 

  



 

 

Kryddor och malda ingredienser 
 

 

 
 
Gurkmeja motverka fria radikaler, förebygga oxidation i hudcellerna och därmed motarbetar 
förtida hudåldrande. 
 
Ingefära används inom hudvården för sina anti-inflammatoriska och lugnande egenskaper 
samt för sin kraftfulla antioxidanteffekt - ingefära innehåller mer än 40 olika antioxidanter! 
 
Kaffe avlägsnar både skonsamt och effektivt döda hudceller och orenheter så att huden känns 
och ser smidigare och fräschare ut. 
 
Kakao innehåller antioxidanter som hjälper bland annat din hud att hålla sig ung och fast 
längre. 
 
Kanel påverkar blodcirkulationen, rikt på antioxidanter och har antibakteriella och 
antiinflammatoriska egenskaper, vilket gör att den passar lika bra i badrummet som i köket. 
Sägs vara bra mot acne och stora porer. 
 
Kummin Är bra på hud och hår, där det främst används i kampen mot akne, solskador och i 
förebyggande syfte av de som vill hålla huden ungdomlig och håravfall. 
 
Paprika är fyllda med vitamin C, speedar upp kollagenproduktionen och gör både hår och hud 
starkare och friskare. 
 
 
  



 

 

 
 
 
Ris har i århundraden varit känt för sina egenskaper inom hudvård. Rismjöl består i princip 
av ren stärkelse, utan allergener, vilket gör att det ofta används bland annat i ansiktspuder 
och hudvårdsprodukter till barn. Riset ger näring till huden och har samtidigt en enormt bra 
förmåga att suga upp vätska. Det gör att ris passar perfekt för dig som vill bli av med olja och 
fett från huden.  
 
Tomater är den absolut bästa källan till antioxidanten lykopen, som i en tysk studie har visat 
sig göra din hud mer tålig mot solens UV-strålar och därför också hjälper till att hålla dig ung 
och vacker. Tomaterna är också rika på A-vitaminer, som minskar fettbildningen i huden och 
därmed risken för att få finnar. Sist men inte minst är tomater en bra källa till E-vitamin, som 
reducerar de skadliga effekterna på huden från tobaksrökning, fet mat och luftföroreningar. 
 
Salt är rik på mineraler och ger en härlig känsla då den både rengör och fräschar upp, 
samtidigt som den hjälper huden med fukt och är lätt exfolierande. Salttvålar är hårdare än 
andra tvålar och räcker länge och sägs lindrar besvär som bl.a allergi, atopi, akne, torr hud 
samt psoriasis. 
 
Sojabönor innehåller sojaprotein som ökar cellmetabolismen i hudcellerna och ger näring 
genom aminosyror. Det innehåller även mineralsalter och peptider som ökar den 
fuktighetshållande processen på hudytan och ger en anti-age-verkande effekt . Ger därmed 
mer "liv" till hudcellerna och revitaliserar huden samt verkar närande och skyddande. 
 
Kolloidalt – är kort och gott ett annat ord för finfördelat. När någonting är kolloidalt är det så 
pass finfördelat att du inte kan göra det på egen hand. Det är med andra ord extremt 
finfördelat. De minimala partiklarna gör att de tas upp extra lätt av huden.  

  



 

 

HAVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havre är nog betydligt mer bekant som ingrediens för de flesta. Havre innehåller många 
mineraler, vitaminer och antioxidanter. Kisel är t.ex. en ingrediens som ingår i havre, som 
aktivt stärker bindväven i huden. 
 
Kolloidatl havre har många fördelar för huden visar forskning, som har både anti-
inflammatoriska och lugnande egenskaper. Att havre är just kolloidalt gör det dessutom extra 
lätt att ta upp för huden. Låt oss förklara närmare varför just kolloidal havre är bra för huden 
– och vad begreppet egentligen betyder. 

Vi väver samman begreppen igen. Kolloidalt havre är således havre som finfördelats extremt 
noggrant, just för att huden ska kunna ta till sig ingredienserna på allra bästa sätt. Kolloidalt 
havre har många väldokumenterade egenskaper, däribland: 

Kollagenproduktionen i huden pågår i den så kallade läderhuden (i hudlager två, dermis). Det 
är kollagenet som ser till att huden hålls smidig och elastisk, och kollagenproduktionen är 
något som bland annat påverkas av stigande ålder (då sjunker den) samt livsstil. 

 

 

 



 

 

 

Kolloidalt havre innehåller betaglukan, peptider och essentiella fettsyror som alla är effektiva 
antioxidanter som främjar just hudens kollagenproduktion. Dessutom innehåller kolloidalt 
havre kisel, som är känt för att aktivt stärka bindväven i huden. Som bekant består vår 
läderhud av bindväv, som innehåller rikligt med just kollagen. 

Kolloidalt havre verkar dessutom lugnande för huden. Detta genom att havre innehåller 
särskilda avenantramider (en unik fenolisk antioxidant – som dessutom har anti-
inflammatoriska egenskaper, se nästa punkt). 
Har du känslig hy, dvs. hy som lätt blossar upp, stramar och kliar av sådant som kyla, mat, 
värme, alkohol kan kolloidalt havre därmed göra underverk som lugnande ingrediens. 
Speciellt händer, som är särskilt utsatta för väder och vind, kan till exempel må extra gott av 
detta. 

Kolloidalt havre är dessutom anti-inflammatoriskt, då havre som nämnts ovan innehåller 
särskilda avenantramider. Dessutom innehåller det betaglukaner (vattenlösliga fibrer) som 
även de är kända för att verka anti-inflammatoriskt. 
Betaglukaner återfinns ofta i produkter för torr, känslig och kliande hud. I en studie 
från International Journal of Cosmetic Science” (augusti, 2013) visades också att betaglukaner 
utvunna från havre kan vara fördelaktigt för att avlägsna fina linjer och rynkor, samt andra 
typer av hudproblem. De här forskningsrönen visar att betaglukanmolekyler kan tas upp i 
huden. Läkare och forskare har nämligen trott att det inte var möjligt men studien visar 
att betaglukaner effektivt kan tas upp utvärtes av huden.  
 
Fördelarna slutar inte än. När hösten knackar på dörren, vilket för många innebär en något 
torrare hud. Kolloidalt havre innehåller många essentiella fettsyror – som har en naturligt 
återfuktande effekt på huden. 

 
 
 

 
  



 

 

VARMRÖRD TVÅL 
 
 
Gör som kallrörd tvål men i kastrull och håll en temperatur på 50 grader under ständig 
omrörning. När tvålsmeten har fått en geléartad konsistens (kan ta mellan 1-5 timmar) för du 
över tvålsmeten till en tvålform. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Fördel: Varmrörd tvål går att använda direkt efter att den svalnat och stelnat. Du kan tillföra 
torra produkter som är mer känsliga för högt pH. 
Nackdel: Kladdigt och krångligt att få i tvålformen.  
 
 
Oftast löddrar varmrörd tvål mer, med större bubblor och vid lägre temperatur. Sällan drabbas 
den varmrörda tvålen av DOS. DOS är fria fettsyror i tvålen som har oxiderat. Eftersom tvål 
oftast överfettas finns det alltid en viss risk för DOS, men det går i de flesta fall att undvika. 
Genom att använder riktigt hållbara oljor som t.ex kokosolja, talg och ister så uppstår i princip 
aldrig DOS. 
 
Använder du dig av oljor med hög andel fleromättade fettsyror i din tvål behöver du tänka på 
att inte överfetta din tvål för mycket, och även tillsätta en antioxidant i tvålen, t.ex 
rosmarinsextrakt eller e-vitamin. Du doserar antioxidanten i samma dos som om du skulle 
tillsätta den till en oljeblandning, och du tillsätter den till oljorna innan du tillsätter luten och 
påbörjar förtvålningsprocessen. Antioxidanter räknas inte med i receptets 
förtvålningsmängder. Med rätt överfettning och antioxidant där det behövs ska du inte behöva 
drabbas av DOS.  
 
Kallrörd varmrörd tvål  
Det är en metod där man blandar båda metoderna. Nämligen att man gör en tvål enligt 
kallrördtvål metod, designar den hur man vill och häller i formen. Därefter ställs formen in i en 
varm ugn (50°C)  På det sättet lyftes färger i tvålen fram. Det är en metod som kan användas 
bara med värmetåliga ingredienser. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mättat fett är en fettsyreester där fettsyrans kolkedja enbart hålls samman av 
enkelbindningar. Ett mättat fett har högre smältpunkt än ett omättat fett, och de i kosthållet, 
särskilt i Nordeuropa, vanliga fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan 
omättade fetter oftast är vätskor (som då kallas feta oljor). 
 
Omättat fett är ett fett där det finns en eller flera dubbelbindningar i någon 
av fettsyrornas kolkedjor, det vill säga ett fett som innehåller omättade fettsyror. Omättat fett 
skiljer sig från mättat fett, som enbart har enkelbindningar i kolkedjan. Omättat fett kan 
antingen vara enkelomättat fett, med en dubbelbindning, eller fleromättat fett, med minst 
två dubbelbindningar. 
 
Fleromättat fett är ett fett där det finns minst två dubbelbindningar i fettsyrornas kolkedjor, 
det vill säga ett fett som innehåller fleromättade fettsyror. Fleromättat fett kan komma från 
växter, som t.ex. blommor. Fleromättat fett oxiderar lätt (härsknar) på grund av alla 
dubbelbindningar. Därför bör tvål med fleromättat fett även innehålla antioxidanter som 
skydd mot oxidationen.  
 
  



 

 

Vilken olja vill du använda? 
 
Aprikoskärnolja 
Egenskaper: Mycket mjukgörande, fuktgivande, stabilt krämigt skum. Vitamin A, C, E, linolsyra 
och oljesyra. För mycket kan göra tvål för mjuk. 
 
Arganolja 
Egenskaper: mjukgörande, Återfuktande, Lägger till hårdhet, Stabilt rikt skum 
Högt med vitamin A och E och antioxidanter. 
 
Avokadoolja 
Egenskaper: mjukgörande, Medium krämigt skum 
Högt i vitamin A, B, D och E oljesyra och palmitolsyra. 
 
Palmolja 
Egenskaper: Rengöring, lägger till hårdhet, stora bubblor 
Högt i vitamin E och antioxidanter som fytosteroler. 
 
Ricinolja 
Egenskaper: mjukgörande, fuktgivande, krämig skum med högstabila bubblor. 
90% ricinolsyra, som traditionellt har använts för att läka hudförhållandena. 
 
Kakaosmör 
Egenskaper: mjukgörande, Återfuktande, Lägger till hårdhet, Stabilt rikt skum 
Hög halt av vitamin E och andra antioxidanter. Det förtvålar inte helt, så det ger mer av sina 
egenskaper till tvål efter härdning. 
 
Kokosolja 
Egenskaper: Rengöring, lägger till hårdhet, stora bubblor i skum med stabila bubblor. 
Kan torka om det är över 45% av den totala oljan i en tvål OM du inte kompenserar genom att 
öka superfetthalten. Det gör en undertvål rengörande, hård tvål med stora bubblor. 
 
Druvkärneolja 
Egenskaper: Mycket mjukgörande, krämigt och stabil skum 
Högt i lioleinsyra, omega 6-fettsyror och antioxidanter. 
 
Hasselnötsolja 
Egenskaper: Återfuktande, Rengörande, Stabilt Medium Skum 
Runt om bra olja för tvål eftersom den rengör, återfuktar och skapar fina bubblor. 
 
Hampfröolja 
Egenskaper: Mycket mjukgörande, lite skum. 
Hög i vitamin A och E, men kan gå dåligt i tvål då oljan förtvålar snabbt. Använd som 5% eller 
mindre av totala oljor för en längre hållbar tvål. 
 



 

 

Jojoba olja 
Egenskaper: mjukgörande, fuktgivande, starkt stabilt skum 
Precis som bivax och kakaosmör förtvålas det inte helt och lämnar mer egenskaper för att 
återfukta torr hud. 
 
Ister 
Egenskaper: mjukgörande, lägger till hårdhet, stabilt krämigt skum 
Gör en bra, långvarig tvål. Var noga med att välja en naturlig källa. 
 
Macademia nötolja 
Egenskaper: mjukgörande, lägger till hårdhet, krämigt skum 
Högt i antioxidanter, oljesyra, omega 3 och omega 6 fettsyror. 
 
Mangosmör 
Egenskaper: mjukgörande, Återfuktande, Lägger till hårdhet, Krämigt skum 
Högt i vitamin A och C och antioxidanter. 
 
Neemolja 
Egenskaper: mjukgörande, Återfuktande, Lägger till hårdhet, Stabilt krämigt skum 
Lugnande, mild olja som används i tvålar som en antiinflammatorisk och antibakteriell olja. 
 
Olivolja 
Egenskaper: Mycket mjukgörande, låg rengöring 
Mjuk olja med små rengöringsegenskaper, men hög i antioxidanter (E-vitamin och 
polyfenoler). Gör en mycket mjuk tvål och blandas bäst med ett hårdare fett eller olja. 
 
Rapsolja 
Rapsolja är ett prisvärt alternativ för tvål och klimatsmart om du köper svensk rapsolja. Det 
producerar en balanserad tvål med krämigt skum. Det är också ett bra substitut för olivolja. 
Du kan använda raps med 15-100% i kall process och varmprocess.  
 
Sheasmör 
Egenskaper: mjukgörande, lägger till hårdhet, stabilt skum 
Ger en silkeslen känsla till tvålarna. Högt i vitamin A och E, fettsyror och mineraler. 
 
Söt mandelolja 
Egenskaper: Stabilt medium skum. Skonsam mot huden, har vitamin A och E och oljesyra och 
linolsyra. 
 
Talg 
Egenskaper: mjukgörande, rengöring, lägger till hårdhet, stabilt krämigt skum. Bra ingrediens 
för tvåltillverkning. Gör en bra, långvarig, rengörande och bubblande tvål.  
 
 
 
 
 


