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SAMMANFATTNING FÖR NATURBALANS BUTIK 

På Naturbalans har vi ett brinnande intresse för miljö och hälsa och därmed faller det sig naturligt 

för oss att arbeta med produkter som värnar om båda delar. Det gäller både personlig hälsa och 

planetens hälsa – hälsa på såväl mikronivå som makronivå. 

Miljöfrågor är mycket viktiga för oss, hela vår affärsidé handlar ju om att skapa naturlig balans. För 

oss är miljöfrågor inte bara tomma ord. Ska vi värna om miljön så måste vi göra det i alla avseenden. 

Genom att hela tiden ha värnandet om miljö och hälsa i fokus eftersträvar vi att göra så små avtryck 

som möjligt med vår försäljningsverksamhet. 

Vårt motto är: Hand i hand med naturens egen strategi. 

PRODUKTER 

Innehållet i våra produkter är alltid väl genomtänkt.  

Vi strävar alltid efter att innehållet i våra produkter ska uppnå följande kriterier: 

• Ekologiskt och hållbart producerat 

• Tillverkat genom naturliga processer 

• Miljövänligt och nedbrytbart 

• Korta transporter 

Dessa kriterier är av olika skäl inte alltid möjliga att uppnå. Till exempel tillverkas en del av de 

råvaror vi använder endast i länder långt bort. I vissa fall är de ekologiskt producerade 

ingredienserna så dyra att slutprodukten skulle bli osäljbar eller betydligt otillgängligare för 

konsumenten. 

BUTIKSEMBALLAGE OCH FÖRPACKNINGAR 

FÖRPACKNINGAR 
Vi har noggrant tänkt över våra förpackningar och vidtagit åtgärder för att dessa ska vara så 

miljövänliga som möjligt.  

Våra fodertillskott 

Vi har valt att slopa doseringsskopor eftersom dessa är tillverkade av plast. Vi har valt att använda 

enkla förpackningar varav majoriteten är 100% komposterbara, alternativt återvinningsbara.  

Plastflaskor 

Våra plastflaskor är tillverkade i material som har återvunnits och som kan återvinnas, om och om 

igen. 
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BUTIKSEMBALLAGE 
Vi packar våra varor i kartonger som tillverkas av återvunnet material. För utfyllnad/stötskydd 

använder vi dels miljövänligt papper samt sparat material (som kan bestå av plast) från inkommande 

leveranser. Vi eftersträvar alltid att använda så lite emballage som möjligt. 

KEMIKALIER 

I våra flytande hud- och pälsvårdsprodukter ingår tensider/surfaktanter. Vi väljer att endast använda 

nedbrytbara tensider/surfaktanter med minsta möjliga miljöpåverkan. 

FRÅGOR 

Frågor om vår miljöpolicy är alltid varmt välkomna. 

 

Kontaktperson:  
Anne-Li Strand 
Adress 
Ållekulla 1056 
283 96 Killeberg 

Organisationsnummer: 556756-2854 
Telefon: 0479 80026 
E-post: info@naturbalans.se 
Internet: www.naturbalans.se 

 


