
Power of plants 
in perfect harmony



– exklusiva, resultatinriktade hudvårds- 
produkter tillverkade i Sverige. 

 
Med över 30 års erfarenhet är grundaren  
och produktutvecklaren Gunilla Brunell en  

pionjär inom växtbaserad hudvård.

WISE ekologiska produkter är framtagna genom  
att noga undersöka hur varje växt, olja och ört bidrar  
till hudens välmående. Inga råvaror från petrokemisk  

industri eller animaliska ingredienser är tillåtna  
i WISE produkter.

WISE hud- och kroppsvård utvecklades av  
Gunilla Brunell, tillsammans med Axelsons välrenommerade  

hudterapeutskola och är i grunden ett renodlat salongsmärke.  
Med våra kompletta hudvårdsserier kan du skapa  

din egen magiska hudvårdsrutin.

1998 lanserades WISE som ett  
professionellt salongsmärke helt 
baserat på botaniska ingredienser.

Gunilla Brunell är utbildad aroma-, 
och hudterapeut och kommer  
från en tradition av tre genera- 
tioner kvinnor som gått före  
och lärt henne om växternas 
helande kraft.

“När jag reflekterade över vad  
generationer av kvinnor i min släkt 
lärt mig och hur dagens hudvård 
produceras insåg jag att vi tappat 
bort ursprunget till naturlig skönhet. 
Med våra professionella hudvårds-
produkter låter vi dig ta del av ett arv 
som utvecklats under århundraden.” 

 Gunilla Brunell



Ansiktvård Deep Cleansing milk 100 ml
Rengör din hud på djupet med verksamma ingredienser som anti-
septiskt enbär, talgbalanserande ho-olja och palmarosa som stärker 
bindväven. Mixen av oljor tar bort smink och föroreningar och ger 
en balanserad och ren hud. Följ upp med Wise Clarifying Toner för 
att bygga upp en stark och tålig fuktbarriär och missa inte vår mjuka 
Jojoba Face scrub. 
För alla hudtyper. 
Vinnare i Beauty short list 2021 och 5 getingar i Expressen. 

Gentle Cleansing milk 100 ml
Rengör försiktigt, avlägsnar både make up och luftföroreningar  
utan att störa din huds naturliga skydd. Innehåller lugnande 
lavendel, fräsch apelsin och rosmarin som ger dig en sval och  
lugn hy. Följ upp med Wise Protecting Toner för en stark fuktbarriär.
För känslig hy

Clarifying toner (Mist) 100 ml
Tångbaserat ansiktsvatten i sprayflaska som återfuktar och ger din 
hy skydd och lyster. Innehåller mjölksyrans klargörande egenskaper 
och doftar friskt av enbär och palmarosa som har stärkande effekt 
på bindväven och ger en matt men gnistrande klar hy. Följ upp med 
Wise Face Cream Calming Rose eller Face crème antiage neroli.
För alla hudtyper.

Protecting toner (Mist) 100 ml
Skyddande ansiktsvatten i sprayform som lugnar huden. Innehåller 
alger och mjölksyra som som stärker fuktbarriären som skyddar 
huden. En behaglig doft av apelsin och lavendel gör den perfekt för 
dagligt bruk på känslig hy. Följ upp med Wise Face cream sensitive, 
Face creme calming rose eller Face serum calming rose. 
För känslig hy.

EDITOR’S CHOICE

Följ alltid upp din rengöringsrutin med  
dagkräm och serum eller balm. 



Anti age serum Lime flower & Broccoli oil 30 ml
Reparerande ansiktsolja med utslätande effekt som stärker
bindväven. Innehåller antioxidanter och mer än 50 olika fettsyror 
från broccolifrö-, tistelolja och lindblomma med uppmjukande 
och återfuktande effekt. Med sin milda doft av varm klorofyll och 
försommar, lindrar den även all slags stress. För mera fukt, använd 
tillsammans med Magic drops hyaluronic acid. 
För mogen hy.

Face serum Calming Rose 30 ml
Innehåller äkta ros. Rosen har en djup lugnande effekt på stressad, 
irriterad hy eller rosacea. Med näringsrika växtoljor från bland annat 
aprikos- och tistelfröolja fylls huden på med antioxidanter och fukt 
och bidrar till en slät, vacker hy med lyster. Doften av äkta ros går 
inte att ta miste på och ger en doftupplevelse varje dag. Applicera 
med masserande rörelser på ansikte, hals och dekolletage. För 
ännu mera glow, lägg två droppar Wise Magic drops hyaluronic acid 
under serumet. 
För fuktfattig, normal och känslig hy. 

Face cream anti age neroli 50 ml
Extra vitaminrik ansiktskräm som suddar rynkor och fina linjer. 
Innehåller upplyftande Neroliolja från apelsinblommans nektar som 
doftar magiskt och påminner oss om att vi är vackra oavsett ålder. 
Med massor av fukt och antioxidanter som ökar cirkulationen, 
hjälper denna kräm till att aktivera hudens celler, ge en fin struktur 
och vacker lyster.  En kräm som hyllar alla kvinnor i mogen ålder. 
Passar fint ihop med: Wise Antiage serum Lime Flower och Magic 
drops hyaluronic acid. 
För mogen och torr hy.

Face cream Sensitive 50 ml
En lugnande, antiinflammatorisk och näringsrik kräm som skyddar 
extra känslig, inflammerad eller stressad hy mot uttorkning och 
slitage. Innehåller växtoljor som avokado- och mandelolja och  
medicinalväxter som apelsin och lavendel som snabbt lugnar 
irritation, klåda eller rödflammig hy. Passar även den som har 
rosacea som behöver lite extra rik näring och skydd. Passar  
bra ihop med Face serum calming rose, Magic drops hyaluronic 
acid och vår fantastiska Glow mask. 
För extra känslig och torr hy.

Face cream Balance 50 ml
Face Cream Balance är en uppfriskande och sval fuktkräm som 
passar de flesta hudtillstånd. Innehåller lätta och lugnande oljor 
som solros-, jojobaolja och antiseptiska renande oljor som lavendel, 
palmarosa och rosmarinextrakt som minimerar porer, balanserar 
talgproduktionen och motverkar akne och blank hy. 
För normal, fet hy och akne. 

Face cream Calming rose 50 ml
Prisbelönta Face Cream Calming Rose innehåller näringsrika 
växtoljor av rosenfröolja, mandel-och sheasmör och förstås äkta 
ros, som har en särskilt lugnande effekt på torr, fnasig och känslig 
hy och rosacea. Ger en lugn, matt och slät hy med lyster och 
en magisk doft av ros. Vinnare i den engelska tävlingen Beauty 
Shortlist Awards 2021 och vinnare av årets bästa svenska eko- 
logiska ansiktsprodukt i Organic Beauty Awards 2017. För ännu  
mera fukt, följ upp med WISE Magic drops hyaluronic acid.
För normal, känslig hy och rosacea. 

Eye cream Anti age pomegranate 15 ml
WISE mycket lätta upplyftande ögonkräm skyddar den känsliga 
huden runt ögat.  Det mycket antioxidantrika granatäppleextraktet 
tillsammans med bland annat solrosolja och neroli, reducerar fina 
linjer, puffiga ögon och mörka ringar. Applicera helt nära ögat både 
över och under. För ännu mera fukt, applicera en droppe WISE 
Hyaluronic Magic Drops under ögonkrämen. 
För alla hudtyper, mogen, torr och känslig hy.

Night balm Calming rose 30 ml
Balm som stärker och förbättrar elasticiteten i huden och förebyg-
ger fuktförlust. Näringsrika växtoljor av nyponrosolja, mandel och 
sheasmör stärker bindväven, tillsammans med äkta ros och frank- 
incense förebygger och dämpar spruckna blodkärl. Innehåller inget 
vatten som kan frysa på huden. Fungerar därför som en extra hud 
mot vind och kylskador. Mycket terapeutisk också efter solning. 
Passar lika bra dag som natt. Låt balmet smälta mellan fingrarna 
och applicera sen. För ännu mera fukt applicera WISE Magic drops 
hyaluronic acid under balmet. 
För alla hudtyper utom fet hy och akne.
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Face balm Anti age lime flower 30 ml
Lindblomsdoftande balm som förebygger och suddar ut linjer på 
torr, mogen eller solskadad hy men passar alla hudtyper och åldrar. 
Används dag som natt, för att reparera, aktivera och ge näring. 
Balmets sammansättning av återuppbyggande botaniska oljor som 
kakaosmör och rosenfröolja innehåller en mängd viktiga fettsyror 
och verksamma medicinalväxter som olibanium och lindblom-
ma som stimulerar cellförnyelsen och motverkar att huden fjällar. 
Använd tillsammans med Wise Magic drops hyaluronic acid så har 
du ett långvarigt resultat på djupet! 
För mogen hy. 

Magic drops hyaluronic acid 15/30 ml
WISE fuktserum för alla hudtyper att använda 7 dagar i veckan. 
Använd som den är eller applicera under dagkräm, ansiktsserum, 
balm och ögonkräm. Den aktiva ingrediensen hyaluronsyra har 
förmåga att binda stora mängder fukt, cirka 1000 ggr sin egen vikt. 
Går ner på djupet och fyller på fuktdepåerna i dermis och slätar ut 
huden. En ”MÅSTE HA” i den dagliga hudvården. Tips: lindrar på en 
gång om du bränt dig i solen. 
Passar alla hudtyper.

Jojoba scrub 50 ml
Vår peeling avlägsnar skonsamt döda hudceller och blockerande 
talg, så att din hy kan ta emot näring och fukt bättre. Innehållet av 
mjuka naturliga vaxkorn från jojobabusken och verksam palmarosa 
gör huden slät och ren på djupet. Applicera på ansikte, hals och 
dekolletage en till två gång i veckan efter användning av WISE 
rengöringsmjölk. För ytterligare hydrering följ upp med Wise  
Magic drops Hyaluronsyra och gärna Face balm limeflower.
För alla hudtyper

Glow mask 50 ml
Lyxig fuktmask med sheasmör, vit mineralrik lera och botaniska 
verksamma ingredienser som geranium, ylang och palmarosa som 
ökar mikrocirkulationen och återställer fuktdepåerna på djupet.  
Ger en slät och fin yta med massor av glow, därav namnet. För 
bästa resultat använd 2 till 3 gånger per vecka, gärna med en 
droppe Magic drops hualuronic acid under.
För mogen, torr, känslig och fet hy.

Lip Balm 4,5 g
WISE Lip Balm innehåller inget vatten som kan frysa på läpparnas 
tunna hud och fungerar därför som en skyddande barriär mot vind, 
fukt, kyla och efter solning. Innehåller skyddande växtfetter som 
sheasmör, kakaosmör, jojoba och bivax som förutom skydd även 
ger vacker lyster. Läppbalsamet är helt naturellt och doftfritt, vilket 
gör att du kan smörja det också på andra känsliga områden och  
på envisa eksm, där det ofta fungerar väldigt bra.
Passar alla hudtyper.



Kroppsvård

Wise kroppsprodukter är speciellt gjorda för 
ekonördar och för dig som är extra noga med 
att ge din kropp förstklassig näring och extra
energi. Du få en mjuk hy med lyster!

Extra energibooster för  
torr och trött hy.

Body wash Wild flower 150/200 ml
En ekologisk, mild och återfuktande duschtvål med lyxig doft  
av ylang ylang, pelargon, apelsin och patchouli. Milda löddrande 
sockertensider som utvunnits ur bland annat kokosnöt. Rengör utan 
att förstöra kroppens syddande bakterieflora. Endast en halv tesked 
räcker till hela kroppen. Avsluta med Wise Body oil Ylang ylang eller 
Wise Body lotion lime flower.
Passar alla hudtyper även känslig hy.

Body lotion Lime flower 150 ml
Wise bodylotion innehåller de finaste botaniska oljorna från bland 
annat olivkärnoljans squalene som ger fukt på djupet. Vitaminer och 
AHA-syra ger extra lyster och gör huden sammetslen. Verksamma 
ingredienser av lindblomma och frankincense, vilket förutom den 
fantastiska doften, stärker elasticiteten i huden. Idealisk för hud som 
snabbt torkar ut eller lätt får torra eksem. För ”krokodilskinn”, blanda 
med WIse Body oil Ylang ylang så får du trippeleffekt på torr hy.
Passar torr, fuktfattig hy, torreksem.

Body oil Ylang Ylang 150 ml
Återfuktande kroppsolja med långtidsverkande ”gloweffekt” på 
torr fjällande hy eller ”krokodilskinn”. Wise Body Oil Ylang ylang 
innehåller ekologisk kallpressad sötmandel- och tistelolja som  
tillför huden viktiga fettsyror och främjar fuktnivån i cellerna.  
Med verksamma botaniska oljor av ylang ylang, pelargon, apelsin 
och patchouli får din hy vacker lyster och känns som sammet.  
För ännu mer boost blanda med Wise Body lotion Lime flower  
och vår återfuktande Body wash Wild flower i duschen.
Passar alla även torr och känslig hy.

Deo Super Effective 60 ml
Wise helt naturliga deodorant innehåller alun och antiseptiska 
botaniska oljor som håller dig fräsch hela vägen från morgon till 
kväll. En storsäljare och unisexprodukt med citrusdoft. 
Passar alla hudtyper. 



WISE Organic Skin Lab AB
Sjöbjörnsvägen 66B

117 67 Stockholm, Sweden
Tel: 070-779 48 89

Email: info@wiseorganic.se
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