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Vores historie
Spitalfields Market i London. I tre måneder 
åbnede vi en pop-up butik i Fields, og 
vi gjorde et forsøg på at åbne butik i 
Matthallen i Oslo. Vi tænkte stort og 
skiftede navn til Danica Skincare.

Senere tog vi på en uge lang 
iværksætterevent med Jesper Buch 
fra ‘Løvens Hule’ for at reflektere over, 
hvad der skulle ske i fremtiden. Vi indså, 
at vi kun havde tid og fokus på vores 
stade i Torvehallerne. Der var ikke tid og 
overskud til at udvikle vores virksomhed, 
så længe vi havde Torvehallerne på “fuld 
tid”. Der blev tænkt mange tanker, og vi 
søgte professionel rådgivning. Den 30. 
december 2017 lukkede vi vores stade i 
Torvehallerne efter en fantastisk periode 
på 6½ år med dejligt personale og søde 
kunder.

Hele 2018 brugte vi på at skifte design og 
få gang i vores nye webshop.
Allerede nu kan vi se, at 2019 bliver et 

rigtigt godt år. Vi slutter året med et 
stade i Københavns Torvehaller. Vi glæder 
os helt vildt til at komme tilbage til dette 
fantastiske sted og allermest til igen at 
stå foran vores kunder – i det virkelige liv.

Tak til alle dem, der gennem tiderne har 
kigget forbi.

Det hele startede med et besøg i en 
butik i Amsterdam, hvor vi prøvede 
virkningen af noget saltskrub. På det 
tidspunkt eksisterede saltskrub ikke som 
et hudplejeprodukt i Danmark. Vi syntes, 
det var dyrt og sagde: ”Det kan vi lave 
billigere og bedre selv,” og sådan blev 
det.

Fra starten stod det klart, at vores 
hudplejeprodukter skulle være af bedste 
kvalitet og give den bedste pleje af 
huden. Den skulle være allergivenlig, 
naturlig og være med få, gennemskuelige 
ingredienser. I Amsterdam købte vi noget 
mineralholdigt salt fra Det Døde Hav, 
og da vi kom hjem, eksperimenterede 
vi med at sammensætte forskellige 
salte og forskellige vegetabilske olier. 
Det blev hurtigt klart, at saltet fra Det 
Døde Hav gav langt den bedste virkning 
på huden. Vi købte et ton salt fra Det 
Døde Hav og tilsatte så den helt rigtige 
sammensætning af vegetabilske olier.

I 2007 fik vi for ”sjov” en stand på 
Ledreborg Livsstilsmesse. Alt blev udsolgt 
hver eneste dag, og vi producerede nye 
produkter om natten. Det samme gentog 
sig et par uger senere på haveudstillingen 
‘Mit hjem er mit slot’ på Frederiksberg. Vi 
sagde begge vores gode og vellønnede 
jobs op for at blive selvstændige og 
stiftede virksomheden saltskrub.dk. Det 
er nu 12 år siden.

De første fire år solgte vi vores 
hudplejeprodukter på messer og 
markeder over hele landet.  I 2011 
blev vi en del af et helt nyt, fantastisk 
Københavnerprojekt, da vi fik et stade 
i Københavns Torvehaller. Det var 6 
fantastiske år. Mindet om vores kunders 
begejstring, da de mærkede deres bløde 
hænder efter en saltskrub-behandling, vil 
vi huske resten af livet.

I to år og indtil Brexit kom på tale, kunne 
man dagligt købe vores produkter på Old 
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Torvehallerne
Danica Skincare er tilbage i 
Københavns Torvehaller fra 15. 
november til 29. december 2019.

Vi har en bod på pladsen mellem 
de to haller.

Vi glæder os!
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Kvalitetshudplejeprodukter 
uden vand i form af gode 
råvarer, allergivenlighed, 
enkelthed, renhed, økologi, 
ærlighed og naturlig skønhed 
har været vores styrende 
værdier.

Gode råvarer

Gode råvarer har været et must. Vi har 
altid forsøgt at vælge de bedste råvarer. 
For os har prisen på råvaren kun haft 
mindre betydning.

Allergivenlighed

Fra starten har det været vigtigt for os at 
tilbyde parfumefri produkter af hensyn til 
de mange, der har allergi. Derfor fås alle 
vores produkter parfumefri. Vælger du et 
produkt med duft, er det uden allergener, 
også kaldet 26-stoffer.

Enkelthed

Når vi tænker forenkling, betyder det 
få, gennemskuelige ingredienser. Vores 
produkter kan bruges til mere end en 
ting, for eksempel kan en kropsolie 
bruges til krop, massage og hår. Shea 
Butter kan  bruges til hænder, fødder, 

læber, krop og hår. I dag har vi behov for 
enkel og overskuelig hudpleje. Færre og 
enklere produkter, som passer ind i tidens 
ånd.

Renhed

Alle vores produkter er uden 
problematiske tilsætningsstoffer, så vores 
kunder kan føle sig sikre og trygge. Vores 
produkter er uden vand, farvestoffer og 
konserveringsmiddel.

Økologi

Som årene er gået, er vi blevet mere 
og mere økologiske. Vores sortiment af 
økologiske produkter vil fortsat stige. 
Langt de fleste af vores produkter er 
baseret på 100% økologiske olier.

Ærlighed

Vi har mange års erfaring med vores 
produkter, så vi kender deres styrker og 
ved, hvordan de virker på huden. Derfor 
sætter vi stor pris på at møde vores 
kunder ansigt til ansigt på messer og 
markeder. Hvis det ikke er muligt, står 
vores telefoner altid åben. Vi har gennem 
de sidste 12 år opbygget en stor, fast 
kundekreds, og vi er taknemmelige for, at 
vores kunder i stor udstrækning anbefaler 
vores produkter til venner, naboer og 
andet netværk.

Naturlig skønhed

”Jeg bruger vores ansigtsolie med havtorn hver morgen 
efter badet, når huden er varm og fugtig. Jeg er glad for 
den naturlige opstramning og glød, olien giver. Jeg elsker 
også at skrubbe mig en til to gange om ugen i ansigtet 
og på kroppen, så føler jeg mig ren og lækker blød. Jeg 
tænker over at spise sundt, få frisk luft og rum til mig 

selv, og det gør jeg nu blandt andet ved at dyrke yoga.”

Alice

Kun det bedste 
er godt nok
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Vi har bevidst valgt, at vores 
ansigtsprodukter skal være 
parfumefri, baseret på de 
bedste, plantebaserede olier, og 
de skal selvfølgelig være 100% 
økologiske. Kun det bedste er 
godt nok til ansigtet. Vi lægger 
vægt på gode, næringsrige 
vitaminer, antioxidanter og 
omega-fedtsyrer. 

Vores erfaring er, at de bedste 
vegetabilske olier giver huden den 
rette fedtbalance. Det betyder, at vores 
vegetabilske ansigtsolier kan bruges på 
alle hudtyper.

”Ansigtet afspejler vores virkelige liv. Når 
du plejer huden i dit ansigt med naturlige, 
vegetabilske olier, er dit liv stadig synligt 
for den, du står overfor, men du er bare 
meget smukkere.”

Vi anbefaler at bruge ansigtsolierne en til 
to gange om dagen. Olierne dækker det 
fulde behov for god ansigtspleje. Kan dog 
suppleres med vores ansigtsskrub en til to 
gange om ugen.

Økologi til 
ansigtet
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Selvforkælelse af 
krop og fødder
Skab dit eget spa hjemme 
hos dig selv. Find noget 
afslappende musik, tænd nogle 
levende lys, tag dig et dejligt 
varmt brusebad. Massér den 
velduftende saltskrub ind i hele 
kroppen og på fødderne, oplev 
roen og glæden i dit indre. Skyl 
saltresterne af under bruseren, 
og mærk, hvordan din hud er 
blød og lækker.

Forkæl dig selv med saltskrub en til to 
gange om ugen, og de andre dage, hvor 
tiden er mere knap, kan du bruge en af 
vores lækre olier til krop og/eller fødder.

Saltskrub til hele kroppen med salt fra 
Det Døde Hav og vegetabilske olier

Vi har valgt at bruge salt fra Det Døde 
Hav i vores saltskrub til krop og ansigt. 
Dette salt indeholder flest mineraler, som 
er til gavn for pleje og fornyelse af huden. 
Saltet renser, blødgør, heler og giver fugt 
til huden. Udover saltet indeholder vores 
saltskrub til hele kroppen mandel-, kokos- 
og abrikoskerneolie. Det er normalt 
ikke nødvendigt at bruge creme, lotion 
eller olie efter en saltskrub-behandling. 
Saltskrubben findes i flere forskellige, 

allergivenlige duftvarianter. Dufte er kilde 
til gode oplevelser og erindringer. Med 
vores to helt nye dufte Aura og Magi har 
vi forsøgt at skabe nogle dufte, der taler 
til vores følelser. 

Økologisk krops- og massageolie med 
eller uden duft

Brug olien i stedet for en bodylotion, men 
bemærk, at olien er meget drøj i brug, 
så derfor skal der ikke bruges ret meget. 
Den kan bruges på både våd og tør hud, 
og vi anbefaler at bruge olien efter et 
bad. Olierne kan fås i samme dufte som 
saltskrubben.

Andre olier til krop og fødder

I vores webshop findes flere gode olier 
til krop og fødder. Vi har for eksempel en 
lækker, økologisk bodycreme, som er blød 
som flødeskum. Vi har en ren økologisk 
shea butter, en økologisk mandelolie og 
en decideret fodolie.

Dufte i vores saltskrub og i vores 
økologiske krops- og massageolie

Aura, Citrus, Eukalyptus, Gredo, Magi, 
Patchouli, Rose, Sandeltræ, Vanille
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Vi har voksne børn, der lever 
med allergi. Derfor ved vi, at 
særligt følsom hud kræver 
særlig hudpleje. Vi ved også, at 
allergi kan være så voldsom, at 
der kræves medicin, som ikke 
kan bruges i en uendelighed 
uden at gøre skade på kroppen. 
Derfor har det været vigtigt for 
os at udvikle hudplejeprodukter, 
som kan minimere brugen af de 
skadelige medikamenter.

Man beskytter huden bedst ved at give 
den fedtstof, og derfor plejer vi at sige, 
at jo mere tør din hud er, jo mere fed, 
vegetabilsk olie skal du bruge.

Hvedekimolie ser vi som den bedste olie, 
fordi den har en særligt høj fedtprocent. 
Derudover anbefaler vi at bruge et 
produkt med mineralholdigt salt fra 
Det Døde Hav på grund af de mange 
mineraler og den rensende virkning.

Vi kan anbefale følgende produkter, der 
slet ikke indeholder vand eller parfume, 
til særligt tør, følsom hud, eksemhud og 
ikke mindst psoriasis.

Økologisk ansigtsskrub
Med salt fra Det Døde Hav.

Saltskrub til særligt tør hud
Indeholder hvedekimolie og salt fra Det 
Døde Hav, nem at bruge i brusebadet.

Kropsolie til tør hud
Indeholder blandt andet Hvedekimolie.

Mineralholdigt salt fra Det Døde Hav
I poser, til brug i for eksempel badekar og 
fodbade.

Økologisk Shea Butter
God olie der heler, renser og beskytter 
huden. Kan bruges direkte på rød hud.

Bodycreme
Blød og lækker at bruge på følsom hud.

Vi tror, økologi er kommet 
for at blive og er glade for, at 
efterspørgslen stiger og stiger. 
Vi vil også gerne yde vores 
bidrag til en renere verden. 
Derfor har vi selvfølgelig 
også en serie af økologiske 
hudplejeprodukter med 100% 
økologiske, vegetabilske olier.

Vi tilbyder følgende økologiske produkter:

Økologisk ansigtsskrub
Med mineralholdigt salt fra Det Døde 
Hav, økologisk hybenkerne-, argan- og 
kokosolie.

Økologisk ansigtsolie
Vi har 3 forskellige:

Økologisk ansigtsolie med havtorn.
Økologisk hybenkerneolie.
Økologisk Arganolie.

Økologisk saltskrub
Med mineralholdigt salt fra Det Døde 
Hav, økologisk mandel-, abrikoskerne- og 
kokosolie.

Økologisk krops- og massageolie
Med økologisk mandel- og arganolie.

Derudover er vores bodycreme, shea 
butter, læbebalsam og mandelolie 
ligeledes økologiske.

Særligt følsom hud

Økologiske 
produkter
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Produkter 
& priser

Økologisk ansigtspakke
Med denne ansigtspakke har du det 
bedste til ansigtet. Pakken består 
af en ansigtsskrub med meget fint, 
mineralholdigt salt fra Det Døde Hav 
og en valgfri ansigtsolie.

… med ansigtsolie
Ansigtspakke med økologisk 
ansigtsskrub og vores økologiske 
ansigtsolie med havtorn. Den bedste 
olie til ansigtet med havtorn-, 
hybenkerne- og arganolie. Den har 
en svag naturlig duft af havtorn og 
giver en fantastisk glød. 
Pris kr. 510,- spar kr. 60,-

… med hybenkerneolie
Ansigtspakke med økologisk 
ansigtsskrub og vores økologiske 
hybenkerneolie. En rigtigt klassisk 
god olie til ansigtet, hvis du ønsker 
at pleje og opstramme huden bedst 
muligt. En olie helt uden duft.
Pris kr. 440,- spar kr. 60.

… med arganolie
Ansigtspakke med økologisk 
ansigtsskrub og vores økologiske 
arganolie. En rigtigt god og nærende 
olie til ansigtet. Den anbefales, hvis 
din hud er tør og irriteret, og du 
ønsker at pleje og beskytte huden 
bedst muligt. En olie helt uden duft. 
Pris kr. 370,- spar kr. 60,-

Økologisk kropspakke
Økologisk saltskrub, en økologisk 
krops- og massageolie samt en 
kropssæbe. Du kan vælge en pakke 
parfumefri eller vælge en duft af 
Aura eller Magi. Aura er en let og 
frisk duft, og Magi har en magisk, 
orientalsk og mere krydret duft. 

Pris kr. 480,- spar kr. 60,-

Sæbepakke
En pakke bestående af en 
hårshampoo og en kropssæbe. 
Du kan vælge mellem duftene 
parfumefri, Aura eller Magi. 

Pris kr. 130,- spar kr. 40,-

Parfumefri økologisk ansigtsskrub

Med mineralholdigt salt fra Det Døde 
Hav blandet med vitaminrige olier.

Pris 100 ml. kr. 250,-

Du kan se og købe vores produkter på danicaskincare.dk

Saltskrub
Med salt fra Det Døde Hav.

Mange forskellige dufte.

Pris 200 ml. kr. 160,-

Økologisk saltskrub

Med salt fra Det Døde Hav.
Flere forskellige dufte.

Pris 200 ml. kr. 200,-

Parfumefri økologisk ansigtsolie
med havtorn

Pris 30 ml. kr. 320,-

Parfumefri økologisk 
hybenkerneolie

Fås også med Rose eller Esprit-duft.
Pris 30 ml. kr. 250,-

Parfumefri økologisk arganolie

 
Pris 30 ml. kr. 180,-

Parfumefri økologisk bodycreme
Blød som flødeskum.

Pris 100 ml. kr. 220,-

Parfumefri økologisk læbebalsam

Pris 15 ml. kr. 50,-

Kropsolie til tør hud
Med hvedekimolie

Pris 100 ml. 200,-

Saltskrub til særligt tør hud
Med salt fra Det Døde Hav

Pris: 300 ml. kr. 250,- / 

500 ml. kr. 320,-

Salt i pose
Salt fra Det Døde Hav

Pris: 1 kg. kr. 100,- / 

4 kg. kr. 320,-

Økologisk krops- og massageolie
Mange forskellige dufte.

Pris 100 ml. kr. 250,-

Parfumefri fodolie

Pris 100 ml. kr. 100,-

Parfumefri økologisk shea butter

Pris 100 ml. kr. 130,-

Parfumefri økologisk mandelolie

Pris 100 ml. kr. 120,-
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Emballage
Vi har i 2018/2019 forsøgt 
at finde en mere miljøvenlig 
emballage til vores 
hudplejeprodukter. En eventuel 
ny emballage skulle først 
og fremmest give mening 
miljømæssigt, derudover skulle 
emballagen være funktionel, 
tæt og se pæn ud.

Vi kunne ikke finde noget bedre 
alternativ end vores PET-krukke med 
aluminiumsliner til vores saltskrub. 
Krukken skulle først og fremmest være 
tæt ved køb, så saltskrubben ikke løber 
ud. Det var ikke muligt at finde en refill-
pose, der var tæt nok. Glas er tungt at 
sende, går let i stykker og kan være skyld 
i en ulykke, hvis glaskrukken tabes på et 
badeværelsesgulv. Af hensyn til udseende 
og ensartethed har vi valgt at udskifte 
det sorte låg med et sølvlåg.

Som det er i dag, giver det ingen mening 
at udskifte vores emballage til hverken 
genbrugsplast eller bionedbrydelig plastik. 
Kun ren plastik kan genanvendes til ny 
plastik eller omdannes til olie. Der vil 
altid være olierester i vores emballage, 
og derfor kan vores emballage ikke 
genanvendes som det er nu.

Vi har udskiftet flaskerne til vores dyre 
olier. Vi har valgt en såkaldt airless-flaske 
med pumpe. Den er mere praktisk og 
forlænger oliernes holdbarhed.

Vi har skiftet design på vores labels 
og har valgt at trykke den på hvid 
polyester for at forlænge etikettens pæne 
udseende. Vi er opmærksomme på, at 
vores farvede olier kan ses på labelen, 
hvis ikke flasken rengøres hver gang.

Vi følger løbende udviklingen i emballage, 
der anvendes til kosmetik og håber, vi en 
dag kan bidrage til et endnu bedre miljø. 
Husk, at det er mest miljørigtigt at lægge 
vores tomme emballage sammen med 
brandbart affald.

Hånd- og kropssæbe

Pris 500 ml. kr. 90,-

NYHED!
NYHED!

NYHED!

Hårshampoo

Pris 400 ml. kr. 80,-

Mineralholdig hårshampoo

Pris 200 ml. kr. 90,-

Ansigtssæbe 25 g.

Pris kr. 25,-

Appelsin, fyrrenåle og nellike

Pris kr. 50,-

Birk og enebær

Pris kr. 50,-

Enebær og brændenælde

Pris kr.  50,-

Fyrrenåle og hyldeblomst

Pris kr. 50,-

Geranium og rose

Pris kr. 50,-

Kamille og fyrrenåle

Pris kr. 50,-

Lavendel og morgenfrue

Pris kr. 50,-

Sort fodbad

Pris kr. 130,-

Turkis fodbad

Pris kr. 130,-

Duft- og massagelys

Pris kr. 250,-

Mild & Nordisk

Pris kr. 50,-

Ansigtssæbe 50 g.

Pris kr. 40,-

Ansigtssæbe 50 g. 6-pack

Pris kr. 160,-
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Her kan du møde os
2019

15. november til 29. december 
Københavns Torvehaller.

8. og 9. november
Julemarked på Kragerup Gods i Ruds 
Vedby.  

1. og 2. december 
Julemarked på Grønnessegaard i 
Halsnæs.

2020

Kristi himmelfartsferien 21. til 24. maj
Som altid kan du møde os på 
Livsstilsmessen på Ledreborg Slot.

Pinsen, 28. maj til 1. juni
Som altid er vi på ‘Mit Hjem er mit Slot’ 
på Frederiksberg.

15. til 16. august
Tisvilde Yogafestival 

Torup Marked i Halsnæs hele sommeren
Gennem hele sommeren kan du finde 
os hver anden lørdag på Torup Marked i 
Halsnæs, lige ved Dyssekilde Station.

Butik i Frederiksværk
Ønsker du at besøge vores lille butik, som 
ligger på vores fabrik i Frederiksværk, 
skal du på forhånd ringe til os på 29 89 
14 71.

Webshop og forhandlere
Derudover kan du altid finde os på 
danicaskincare.dk, her kan du se og købe 
alle vores produkter, se vores forhandlere 
og vores andre aktiviteter.

Sociale medier
Hvis du vil opdateres løbende om 
nyheder, vil vi opfordre dig til at følge 
os på Facebook og/eller Instagram. Vi 
kommer med opslag en til to gange om 
ugen.

Kontakt
Du er altid velkommen til at ringe til os på 
29 89 14 71 for spørgsmål, køb og 
vejledning.


