
NOVEMBER 2019  VILLANYTT.SE 105104

Det lilla familjeföretaget 
Ax & Lin, sökte länge 
efter en hudprodukt 
som kunde uppfylla 
ovanlig många krav. 
Grundaren, Cecilia 

Pålsson, berättar om hur de fann 
Gaia i Australien och gjorde den 
tillgänglig för svenskar.

–Via en kontakt i Australien fick vi 
tips om Michelle Vogrinec som skap-
at en unik salva, från valda råvaror 
på deras ekologiska lantbruk. 

Bakgrunden var att hon hade en 
son med stora hudproblem, men han 
tålde varken parfymer, färgämnen 
eller konserveringsmedel. Salvans 
egenskaper var fantastiska och däri-
från utvecklades flera produkter.

Vissa av produkterna från Gaia 
har särskilt utvecklats för män, 
gravida kvinnor och bebisar. 

–Ja, det saknades länge på den 
svenska marknaden för kunder som 
krävde etiskt, ekologiskt och total 
frånvaro av riskabla medel.  

NATURLIGA OCH SMARTA 
BESTÅNDSDELAR
Några naturprodukter från Gaia 
som svenskarna tycks vara särskilt 
nöjda med är den djuprengörande 
peelingkrämen, Scrub, för herrar. 
Innehållet består dels av krossade 
valnötskärnor, trollhassel och nässel-
extrakt, och den är helt utan fosfater. 
Beståndsdelarna i alla Gaias produk-
ter är ett riktigt spännande kapitel: 

–Vissa produkter är exempelvis 
baserade på den urgamla medic-
inalväxten Gotu Kola. Den anses 
kunna bromsa hudens åldrande, 
stärka hudens bindväv och elastic-
itet, och den förbättrar läkandet av 

Sjyst och naturlig hudvård  
för bebisar, män och gravida
Letar du kanske efter den perfekta gåvan att ge till någon men kan inte 
komma på vad? Varför inte passa på att ge bort en minnesvärd upplevelse 
istället för en pryl? En sak kanske man använder ett tag men sedan glöm-
mer man bort den. Men får du till exempel en present i form av en upplev-
else, som att hoppa fallskärm eller köra en Ferrari eller Lamborghini en dag, 
så kommer du att komma ihåg det för resten av livet.  

bristningar och ärr. Gravidoljan, 
Pure Pregnansy oil, innehåller dels 
vetegrodsolja som kan balansera 
upp både torr och fet hud. Dessutom 
består oljan av uppstramande nypon-
rosolja som gör huden stabil och fast, 
förklarar Cecilia Pålsson.

KRÄVER FRÄMST FUNKTION
Cecilia Pålsson understryker att kon-
sumenter alltid ska kräva utmärkt 
funktion, i första hand. Därför är 
hon särskilt glad över att kunderna 
återkommande väljer Gaia, efter att 
ha testat. Konsumtionen blir alltså 
sjyst och hälsosam även om man 
väljer utifrån funktion, menar Cecilia 
och tar ett exempel:

–Våtservetterna, Bamboo Baby 
Wipes, är gjorda av 100 procent 
nedbrytbar bambutrasa. Skön och 
effektiv, medan bambuodlingar ger 
mest syre till atmosfären, i förhål-
lande till investering.  Och, bambu är 
ju dessutom huvudfödan för Pandan, 
avslutar Cecilia.
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HÄLSA & VÄLMÅENDE LIVSSTIL

MER BALANS, ENERGI OCH VÄLBEFINNANDE I DITT LIV 
I dagens samhälle finns lite tid för återhämtning och det är lätt att kroppen hamnar  

i obalans på grund av stress och oro som i in tur leder till värk, sömnlöshet och  
olika typer av sjukdomar. Men vill du bryta den onda cykeln finns hjälp att få. 

TEXT LINDA JOHANSSON  HEMSIDA WWW.ANNAONLIGHT.SE 

En frisk kropp är en kropp 
i balans och en sjuk kropp 
innebär bara att någon 
del av kroppen vibrerar 
i en annan frekvens i 
förhållande till resten av 

kroppen, berättar Anna, som driver 
hemsidan AnnaOnlight, som arbetar 
med att behandla personer med energi- 
balanseringar på distans. 

Behandlingen börjar med att hon 
läser av hur energin ser ut i kroppen 
hos patienten för att ha det som ut-
gångspunkt. Därefter balanserar Anna 
energin och antecknar alla ställen där 
hon behöver fokusera mer. När det är 
klart, går hon tillbaka från början och 
jobbar mer noggrant på dom område-
na som behöver mer uppmärksamhet 
och balanserar, rensar och fyller på 
med ny energi. 

– Därefter integreras behandlingen 
i cirka en vecka innan det är dags 
för del två. Då fortsätter jag med 
att skapa balans och jobbar med de 
frågor som klienten vill att vi jobbar 
med, berättar hon. 

Anna är baserad i Malmö, men jobbar 
på distans så klienten kan finnas på 
andra sidan jordklotet. Och hon har 
också genomfört lyckade energibalans- 
eringar med klienter i Australien och 
USA. 

Hennes klienter är personer som på 
olika sätt vill må bättre, få mer energi, 
och bli av med värk. 

Fördelarna med att få en energibal-
ansering är att den skapar mer balans 
i kroppen. Den fungerar helt enkelt 
bättre. Man får mer ork, slipper olika 
besvär, sover bättre, får mer energi 
och ett mer balanserat liv. 

En behandling fortsätter att integre-
ras efter att behandlingen är avslutad, 
då man kan säga att man möblerar 
om på energierna. Ibland känner man 
väldigt mycket i kroppen i samband 
med en behandling eller strax efter 
eller mer efter några dagar. Det kan 
variera från person till person och 
från gång till gång. Det finns inget rätt 
sätt i hur man ska uppleva en behand- 
ling och det är bra att dricka vatten 
efter en behandling, avslutar Anna. 


