Magical Konjac Sponge Family

Skin Mood Magical Konjac Sponge – en trefaldig vinnare
Magical Konjac Sponge har i Finland blivit belönad tre gånger som årets bästa produkt. Den finska
kosmetik prenumerationsboxen LivBox prenumeranter röstade år 2014 fram en Top 10 lista med de
bästa produkterna on Magical Konjac Sponge tog plats 3. Samma år röstade den finska eko
kedjebutiken Ruohonjuuris personal fram sina Top 5 produkter och svampen var en av favoriterna.
Den tredje och finaste priset kom 21.10.2016 på Finlands största skönhetsmässa, I Love Memässan,
där Föreningen för Hälsobutiker valde svampen till den bästa hudvårdsprodukten 2017.

Varför Skin Moods Magical Konjac Sponge är det bästa valet för din hud
På marknaden finns en hel del olika Konjac svampar och för konsumenter är det svårt att veta vilken av
svamparna man borde välja. Även om det står Konjac Sponge på paketet kan innehållet vara något helt annat.
Utåt kan produkten se ut och kännas precis lika, men i användning märker man att den sönderfaller snabbare,
det uppstår mögel i den och den kan innehålla överraskande ingredienser som man inte kan upptäcka med
bara ögat. Till exempel kan en del svampar innehålla tungmetaller. På Magical Konjac Sponge har
tungmetallstest (SGS Heavy Metal Test report) gjorts, vilket visar att de inte innehåller tungmetaller så som
kadmium, bly, arsenik eller kvicksilver. Eftersom det även har hittats ftalater och plaster i en del svampar har
dessa svampar testats så att de inte innehåller något överflödigt (Phthalates content requirement in Annex XVII
Items 51 & 52 of the REACH Regulation (EC) no. 1907/2006 & amendment no. 552/2009 (formerly known as
Directive 2005/84/EC)). Med tanke på dessa faktum är det en av tillverkarens viktigaste uppgifter att producera
en svamp med hög kvalité och på alla sett se till att den är säker att använda och följer alla regleringar.

EU lagstiftning för hygien- och rengöringstest
Magical Konjac Sponge är tillverkad enligt EU:s lagstiftning för hygien och rengöringstest och har det EU
standardiserade certifikatet Microbial Contamination  BP / EP & USP 61 / 62. Med detta försäkrar man sig om
att svampen inte innehåller bakterier, mögel och jäst som inte skall finnas i den.

Fri från konserveringsmedel
Svampen säljs torrpackad, vilket betyder att den inte behöver konserveringsmedel. Eftersom svampar som är
packade i en vätska ändå torkar efter första användningen, ville vi erbjuda en, enligt oss, bättre lösning som
inte har onödiga kemikalier. På detta sätt har vi även försäkrat oss om att svampen passar för människor med
känslig hy och för konsumenter som vill ha produkter med mindre kemikalier.

Svampens basfunktioner
Konjac Sponge är till 100% tillverkad av Konjac växtens rot. Den mjuka och skonsamma konsistensen rengör
huden varsamt. Svampen passar även för den mest känsliga huden. Feedback från kunder har varit positivt
även vid olika hudproblem så som couperosa, atopisk hy, psoriasis, seborroiskt eksem mm.
Alla svampar passar för hud med couperosa och svampen väljs enligt hudtyp. Likaså ifall kunden har psoriasis,
seborroiskt eksem eller någon annan form av eksem. För atopisk hud passar Aloe eller Puresvampen bäst och
för oren hud är Bambu Charcoal svampen det bästa alternativet. Kunder med rosacea får hjälp av alla
svampar, men vid svåra fall fungerar Aloe eller Bambu Charcoal bäst.
Svampen består till 100% av naturligt Glucomannan växtfiber från Konjacväxtens rot. I tillverkningen har man
inte använt sig av konserveringsmedel eller artificiella färgmedel. Svamparnas färg kommer från råämnena
som använts (bambukål/svart, aloe/grön). Svampen rengör på djupet och exfolierar varsamt döda hudceller
och lämnar ett näringsgivande och skyddande kolloidalt skikt på huden. Konjac Sponge rengörinssvampen är
biologiskt nedbrytbar, fri från färgämnen, mjuk, skonsam, naturligt djuprengörande samt hjälper till att
balansera hudens pH. Svampen innehåller vitaminer och mineraler som ger näring åt huden.
Svampens konsistens: vatten, protein, kolhydrater, lipider, natrium, kalium, kalcium, magnesium, järn, fosfor,
koppar, zink och selen. Innehåller vitaminerna A, B1, E, B2, B3.

Svampens huvudegenskaper







Rengör huden från smuts och talg, vilket resulterar i
att det uppstår mindre pormaskar.
Återfuktar huden naturligt
Exfolierar huden varsamt
Balanserar hudens pH
100% naturlig, fri från monserveringsmedel,
färgämnen och tillsatsämnen.
Återvinningsbar, komposterbar och miljövänlig

Användning








Fukta svampen väl före användning. Lägg svampen i varmt vatten och låt den suga till sig vatten tills
svampen är mjuk. Svampen suger snabbare till sig vattnet om du varsamt klämmer på den samtidigt.
Kläm ut överflödigt vatten före användning.
Rengör ansiktet och halsen med roterande rörelser antingen med bara svampen eller med valfritt
rengöringsmedel. Förutom smuts och talg avlägsnas även döda hudceller och huden djuprengörs.
Samtidigt piggas trött hud upp, blodcirkulationen ökar och huden förnyas.
Skölj svampen under rinnande vatten efter användning och kläm den torr (vrid ej). Häng upp och torka
på ett torrt och svalt ställe. Även om svampen i sig är antibakterisk, lönar det sig att tvätta svampen 2–
3 gånger i veckan med tvål och se till att det inte blir t.ex. rester av smink kvar i svampen. Behovet att
tvätta svampen beror på hur svampen används. Ifall ansiktet tvättas med svampen och
rengöringsmedel rengörs svampen då man sköljer av den.
Svampen håller flera månader (2–3 mån.), men som tumregel kan man säga att ifall svampen används
både morgon och kväll så håller den 2 månader, men om den används en gång i dagen så håller den ca
3 månader. Efter detta har svampen gett alla sina näringsämnen åt huden och den har inga vårdande
effekter.

