Hållbar
vänskap!

• Miljövänlig
• Hudvänlig
• Dryg och ekonomisk
• Attraktiv design
• Svensktillverkad med kvaliet
och miljö i fokus

VÄN är en ny serie svensktillverkade,
skonsamma och miljöanpassade hygienoch rengöringsprodukter som är vänliga mot
både människor och miljö. Ett medvetet
val för alla som lever ett aktivt vardagsliv!
Produkterna säljs främst via föreningar,
skolklasser, utvalda återförsäljare och egen
webbutik
VÄNLIGA MOT MILJÖN
VÄN är alternativet för dig som tycker
det är viktigt att använda miljöanpassade
produkter som man mår bra av. All vår
tillverkning sker i Sverige med kvalitet och
miljö i fokus. Ingredienserna är noga utvalda
och biologiskt nedbrytbara.
VÄNLIGA MOT MÄNNISKAN
När man tvättar sig ofta blir innehållet i
produkterna extra viktigt! VÄN är alterna-

tivet för dig som är rädd om kroppen. Våra
produkter är milda och vårdande och vi
undviker onödiga tillsatser som till exempel
färgämnen. Vi har även sökt bättre alternativ till silikoner, parabener och mineraloljor.
Våra dofter är diskreta och passar alla i
familjen, oavsett ålder och kön. Unisex,
helt enkelt. Oavsett vad du väljer är känslan
densamma – rent och fräscht med ett mjukt
lödder.
VÄNLIGA MOT PLÅNBOKEN
VÄN räcker länge. När man lever ett aktivt
liv går det lätt åt stora mängder hygienprodukter. Alla våra produkter är koncentrerade och räcker länge. Det räcker med en
liten klick! Eftersom dofterna är neutrala
kan produkterna också användas av alla i
familjen och du slipper att köpa hem många
olika varianter.

Nedan finns hela VÄNs sortiment presenterat:
VÄN ORIGINAL SERIE: Milt parfymerad
med vår originalparfym som har en lätt blommig
och fruktig doft med en bas av mysk och sandelträ. Unisex doft.

VÄN SPORT SERIE: Milt parfymerad med
vår sportdoft som har en friskt ”grön” doft med
inslag av citrus och en bas av mysk, cedar och
sandelträ. Unisex doft.

DUSCHKRÄM: Rengörande, vårdande och
återfuktande duschkräm, mjukt löddrande.
BALSAM: Mjukgörande balsam som gör
håret följsamt, elastiskt och lättkammat samt
motverkar flygighet.
SCHAMPO: Milt, rengörande och återfuktande schampo för dig som tvättar håret ofta.
DEODORANT ORIGINAL, ALUMINIUMFRI: Mild, skonsam och effektiv deodorant
med återfuktande Aloe Vera.
HUDKRÄM ORIGINAL: Effektiv fuktighetsbevarande kräm med lugnande Aloe Vera och
närande avokadoolja.
PUMPTVÅL: Mild, skonsam och återfuktande tvål som håller dina händer mjuka även om
du tvättar dem ofta. Fräsch doft av Grapefrukt
och Mandarin.
HANDKRÄM: Vårdande handkräm med
aloe vera och jojoba-olja som återfuktar och
gör torra händer mjuka. Absorberas snabbt
av huden. Fräsch doft av Grapefrukt och
Mandarin.

DEODORANT SPORT, ALUMINIUMFRI:
Mild, skonsam och effektiv deodorant med
återfuktande Aloe Vera.
SPORTDUSCH: Rengörande, vårdande
och återfuktande kombinationsprodukt som
kan användas både som duschkräm och som
schampo. Vårdande ingredienser gör håret
lättkammat.
HUDKRÄM SPORT: Effektiv fuktighetsbevarande kräm med lugnande Aloe Vera och
närande avokadoolja.
FOTKRÄM MED MYNTA: Närande och
fuktgivande fotkräm för torra fötter. Innehåller
mjukgörande kokosfett, olivolja och bivax.
FOTSKRUBB MED MYNTA: Snäll men
effektiv fotskrubb (med pimpsten) som slipar,
mjukar upp och återfuktar trötta fötter.
LINIMENT SPORT: Liniment för snabbare
återhämtning, särskilt framtaget för dig som
idrottar. Med växelvärmande effekt. Absorberas snabbt av huden.
MASSAGEOLJA: Skön massageolja som är
lätt att använda och snabbt går in i huden.
Doftfri.

För ytterligare
information och
innehållsförteckning
se vår e-butik:
vansweden.se

TILLBEHÖR:
SPORTTVÄTTMEDEL: Specialutvecklat,
sporttvättmedel som effektivt gör rent funktionskläder och avlägsnar dålig lukt. Enzymbaserat och bioplogiskt nedbrytbart. Mild
parfym.
ODÖRSLUKARE: Påsar med en blandning
av aktivt kol och mineraler som neutraliserar
dålig lukt och absorberar fukt. Ger fräschare
träningsskor.

SORTIMENT, paket för 200 kr

200:per paket!

varav 50
kr gå
förening r till
en

PAKET 1

PAKET 1:O

Duschpaket med duschkräm,

Duschpaket med duschkräm,

schampo och balsam. Mild parfym.

schampo och balsam. Oparfymerad.

PAKET 2

PAKET 2:1

SPORTPAKET 2

Pumptvål och handkräm.

Två flaskor Pumptvål.

Paket med sportdusch/schampo och

Frisk doft av grapefrukt och

Frisk doft av grapefrukt

aluminumfri deo med fräsch sportig

mandarin.

och mandarin.

parfym samt doftfri odörslukare.

SPORTPAKET 3

SPORTMASSAGEPAKET

TILLBEHÖR 1.

Paket med sportdusch/schampo

Massageolja (doftfri) och Liniment,

Paket med fem stycken

med fräsch sportig parfym, flytande

100 ml

doftfria odörslukare.

sporttvättmedel samt doftfri
odörslukare.

För mer information se hemsidan, vansweden.se/butik/

SORTIMENT,
paket för 150 kr

150:per paket!

varav 37
kr gå
förening r till
en

TVÄTTPAKET 1

TVÄTTPAKET 2

FOTVÅRDSPAKET

Två flaskor med flytande sporttvätt-

Ett Sporttvättmedel, två Odörsluka-

Fotskrubb och Fotkräm

medel med mild parfym.

re (till 4 par skor)

med myntadoft.

HUDVÅRD ORIGINAL

HUDVÅRD SPORT

300 ml Duschkräm,

250 ml Sportdusch,

RESE/TRÄNINGSPAKETET
ORIGINAL. (R/T O)

100 ml Hudkräm

100 ml Hudkräm

1 Duschkräm, 1 Schampo,
1 Balsam, 3 x 100 ml.

RESE/TRÄNINGSPAKETET
SPORT (R/T S)

DUSCHKRÄM (D/D O)

SPORTDUSCH (SD/D S)

300 ml och Deo Original, 50 ml.

250 ml och Deo Sport, 50 ml.

3 x Sportdusch, 3 x 100 ml

För mer information se hemsidan, vansweden.se/butik/

Kampanjpaket!

25%
går till
föreningen

!

FÖRETAGSPAKETET (FÖP)
Nio valfria produkter av Pumptvål
och handkräm. Frisk doft av
grapefrukt och mandarin. 800:-

KAMPANJPAKET 1
Necessär med reseförpackningar, original:
1 Duschkräm 100 ml, 1 Schampo 100 ml,
1 Balsam 100 ml, 1 Deo 50 ml.
Levereras i VÄN låda 390:- (ord. pris 450:-)

KAMPANJPAKET 2

KAMPANJPAKET 3

Necessär med reseförpackningar, sport:

Paket med 2 Pumptvålar och 1 handkräm.

3 sportdusch 100 ml, 1 deo sport 50 ml.

Levereras i VÄN låda.

Levereras I vän låda

280:- (ord. pris 327:-)

390:- (ord. pris 450:-)

VÄN Sweden, Box 177, 551 13 JÖNKÖPING
Tel: +46 (0)734-353682, info@vansweden.se, www.vansweden.se

