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CHEWY FRUITS SOUR - TUTTI FRUTTI 
Tillåt oss presentera Tutti Fruttis nya skummis – Chewy Fruits Sour! En skumpåse 
innehållande sursockrade marshmallows i smakerna päron, passion, ananas och 
självklart den unika Tutti Frutti-smaken. Chewy Fruits Sour är en veganprodukt 
som endast innehåller naturliga färg- och smakämnen, den fräscha smaken kom-
mer istället från naturliga aromer. En perfekt påse till sommarens alla godistillfäl-
len! (Chewy Fruits Sour kommer i både 120g och 70g).

MAJSPUFFAR MED CHOKLADÖVERDRAG - SUPER FUDGIO 
(EKO)
Krispiga puffar med ett ljuvligt tjockt överdrag av vegansk ljus choklad av rismjölk 
och kokosmjölk. Påminner om Malteser men utan mejeri och annat onödigt! Des-
sutom är de både glutenfria, ekologiska och palmoljefria.

HANDTILLVERKADE CHIPS MED OST OCH LÖKSMAK 
- BRITISH CRISP CO
Ost- och lökchips utan mejerier? Ni som har varit prenumeranter ett tag vet att det 
är fullt möjligt, och denna gång bevisar ytterligare ett nytt märke - British Crisp Co, 
att det blir minst lika gott om inte godare när det är veganskt!

PEANUT BAR - MERIDIAN
Meridian sticker ut med sina bars då de till skillnad från många andra bars har 
ett högt proteininnehåll som kommer naturligt från ingredienserna i baren. De är 
glutenfria, veganska och riktigt goda. Perfekta som mellanmål för extra energi eller 
en recovery bar efter träning då de tack vare proteinet och kolhydraterna hjälper 
kroppen och musklerna att återhämta sig.

SALTED CARAMEL MALLOW BAR - MALLOWPUFFS 
Tänk dig en bar med härlig mjuk luftig vegansk marshmallow och ett överdrag av 
mörk belgisk choklad, och en lagom gnutta salt karamellsmak - då har du Mallow-
Puffs Mallow Bar. Ja, himmelskt är det rätta ordet.

TAKE IT CHEESY KIKÄRTSPUFFAR - HIPPEAS (EKO)
Storfavoriten Hippeas är tillbaka och de är nu ekologiska och ostigare än någonsin. 
Men självklart fortfarande veganska! Goda som tusan och blandar nostalgi med 
nytänkande då de påminner om ostbågar men är gjorda av kikärter och quinoa.

FIZZY RHUBARB LÄSK 330ML - DALSTON
Vad är mer passande i juniboxen än en svalkande läsk med äkta rabarber? Galet 
god läsk tillverkad på äkta ingredienser, sötad med rörsocker och innehåller min-
dre socker än liknande drycker. Avnjut kall direkt ur burken för maximal njutning.

OINKY SOFTY MAGIC KONJAC SPONGE - CORPORE 
SANCTUM
En rosa konjacsvamp i söt grisförpackning. Konjacsvampen rengör huden på 
djupet och har en helt fantastisk förmåga att döda bakterier och ge huden lyster 
då den stimulerar blodcirkulationen och nya hudceller. Konjac tillverkas av den 
japanska växten Konnyaku som är rik på mineraler, oxidanter och naturlig fukt. Du 
kan antingen använda den med annat rengöringsmedel eller bara som den är. Om 
du använder ett rengöringsmedel, använd mindre än vanligt då svampen kommer 
löddra upp det lättare.

ROUGE SMINKBORSTE - PHB ETHICAL BEAUTY
En vinklad rouge sminkborste som passar perfekt för att applicera både pressade 
och lösa puder och highlighter. Tillverkad av veganska material, ekovänlig, cruelty 
free, mjuk och skonsam mot huden.

IMPECCABLE PRIMER - LONDON COPYRIGHT
En fantastisk, lättviktig, silikonfri, återfuktande primer som slätar ut och ger en 
riktigt fin bas för foundation. Den skonsamma men effektiva mineralrika krämen 
slätar ut fina rynkor och porer och hjälper sminket att sitta längre och bättre. 
Parabenfri och cruelty-free.

EYELINERPENNA - PHB ETHICAL BEAUTY
En prisbelönt ekologisk eyeliner som är berikad med växtoljor och vax som ger 
näring samtidigt som de är pigmenterade och varar länge. Glider på mjukt för en-
kel och korrekt applicering, är resistent mot vatten samtidigt som den är snäll mot 
känsliga ögon. Fri från nanopartiklar, parabener, vismutoxiklorid, talk, formaldehyd, 
mineraloljor, fyllmedel, gluten, doft, konserveringsmedel och GM-ingredienser. 
Obs: innehåller mandelolja/nötolja.
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