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MERAKI
EKSKLUSIVE, NATURLIGE OG  

ØKOLOGISKE INGREDIENSER

Meraki giver dig produkter til din  

daglige pleje fyldt med milde, nærende  

ingredienser, som er særligt udvalgt for 

deres positive kvaliteter, dokumenterede 

effekter og naturlige dufte.

Produkterne er designet og udviklet i 

Danmark og inspireret af skandinavisk 

æstetik – med kærlighed og respekt for 

naturens skatte. 

BADEANSTALTEN
TRADITIONELT PRODUCERET AF 

UDSØGTE RÅVARER

Badeanstaltens produkter er fremstillet  

af simple, men udsøgte råvarer som  

blødgørende vegetabilske olier,  

velduftende æteriske olier, urteudtræk, 

ler, havsalt og honning. 

Badeanstalten udvikler og producerer 

deres wellness- og hudplejeprodukter her 

i Danmark. Der anvendes gammeldags 
metoder, men tilsættes moderne viden 

og erfaring. Alle produkter produceres i 
hånden med inspiration fra den gamle 

badeanstalt, tidens trends samt den 

smukke danske natur. Produketerne er 
uden brug af syntetiske vaskeaktive stoffer 
og skumdannere. 

OLI’S
DET ØKONOMISKE VALG 

Oli’s består af en række lækre, velduftende 

og effektive produkter. Oli’s håndsæber er 
baseret på ren vegetabilsk sæbe og med 

ægte æteriske olier.  

Alle Oli’s flasker kan genfyldes direkte  
fra 2,5 liters dunke og er derved et  

økonomisk og miljøbevidst valg.

Sørg for daglig velvære, pleje til hænderne og skønne dufte på din arbejdsplads.  
Partneren kan tilbyde 3 lækre produktserier, der alle er produceret i  

Danmark og fremstillet af nærende ingredienser. 



OLI’S
PRODUKTSERIE
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HÅNDSÆBE,  
AGURK 
500 ml

Fremstillet med rent vegetabilsk 
indhold og med ægte æteriske 
olier. Mild duft af agurk.

HÅNDSÆBE, NATUR 
500 ml

Cremesæbe til følsom og let 
irritabel hud. Kan bruges til 
både hænder, krop og hår. 
Velegnet til hyppig håndvask.
Svanemærket.

HÅNDDESINFEKTION 
500 ml

85% gel, der sikre en god hånd- 
hygiejne ved at være kraftigt 
bakteriedræbende uden at  
virke udtørrende på huden. 

MESSING, MATSORT, MATHVID OG RUSTFRIT STÅL 
Passer til alle Oli’s 500ml flasker. 

VÆGOPHÆNG
 

  

OPVASK, LIME 
500 ml

Velduftende og højkoncen-
treret håndopvask, der  
efterlader et skinnende og 
blankt resultat. 

HÅNDSÆBE, 
GRANATÆBLE 
500 ml

Fremstillet med rent vegetabilsk 
indhold og med ægte æteriske 
olier. Mild duft af granatæble.

GENOPFYLDNING 
2,5 liter

Alle Oli’s håndsæber samt 
opvaskemiddel fåes i en 2,5 l 
dunk til genopfyldning.

HÅNDSÆBE, 
EUCALYPTUS 
500 ml

Fremstillet med rent vegetabilsk 
indhold og med ægte æteriske 
olier. Med duft af eucalyptus.

HÅNDSÆBE,  
CITRONGRÆS 
500 ml

Fremstillet med rent vegetabilsk 
indhold og med ægte æteriske 
olier. Frisk duft af citrongræs.
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HÅNDSÆBE,  
AGURK & MYNTE 
300 ml

Frisk og opløftende flydende sæbe 
baseret på forsæbet kokosolie. Frisk  
og opkvikkende duft af agurk og mynte. 
Højt indhold af blødgørende glycerin.

HÅNDCREME,  
INTENSIV SHEA 
100 ml

Fed og fugtgivende håndcreme med 
nærende sheasmør til ru og tørre hænder. 
Diskret duft af grape og rosmarin.

PARFUMEFRI 
HÅNDDESINFEKTION 
300 ml

Parfumefri gel med 70% alkohol.  
Dræber effektivt mikroorganismer.  
Tilsat fugtgivende glycerin. 

MESSING 
Materiale: messing

VÆGOPHÆNG
 

w: 61mm, h: 96mm HVID 
Materiale: galvaniseret stål 

HÅND- & BODYLOTION,  
HVID THE  
300 ml

Rig på antioxidanter der styrker hudens 
forsvar. Indeholder bl.a glycerin,  
mandelolie og kakaosmør. Ren og frisk 
duft af hvid the, citrus og ingefær. 

SORT 
Materiale: galvaniseret stål 

HÅNDSÆBE,  
AKTIVT KUL 
300 ml

Indeholder aktivt kul der har været  
behandlet med damp og kuldioxid ved 
700 - 900°c. Dufter friskt, sødt og syrligt  
af appelsin, citron og citrongræs.

HÅNDSÆBE,  
HVID THE 
300 ml

Baseret på forsæbet kokosolie og tilført  
ekstrakt af hvid te. Højt indhold af 
blødgørende glycerin. Duft af hvid te  
med lette citrus toner.
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LINEN DREW
490 ml

Indeholder økologisk aloe vera 
samt ekstrakt fra blåbær og 
brændenælde, der bidrager 
med plejende mineralske salte.

SILKY MIST
490 ml

Indeholder økologisk aloe vera 
og ekstrakt fra agurk og æble, 
der plejer og fugter huden.

MEADOW BLISS 
490 ml

Indeholder aloe vera samt  
ekstrakt fra havre og acerola- 
bær. Har friske duftnoter af 
citrus, verbena, mint og te.

TANGLED WOODS 
490 ml

Indeholder ekstrakt fra multe- 
bær og økologisk mango. Har 
duftnoter af lavendel, sandel-
træ, pebermynte og timian.

BØRSTET SØLVFINISH 
100% rustfrit stål

VÆGOPHÆNG
 
Passer til 275 ml og  
490 ml flasker

l: 5.8cm,  w: 6.7cm, h: 5.8cm

NORTHERN DAWN 
490 ml

Plejende og fugtende sæbe  
der indeholder ekstrakt fra 
gulerod og persille samt  
økologisk aloe vera.

HARVEST MOON
490 ml

Indeholder ekstrakter fra  
kaktus, aloe vera og oliven, 
som giver næring og fugt.  
Frisk duft af kaktusblomst.

BØRSTET  
MESSINGFINISH 
100% rustfrit stål

NORTHERN DAWN 
Exfoliating soap, 275 ml

En let sæbe og scrub, der 
kan benyttes til daglig vask af 
hænder. Fjerner nænsomt døde 
hudceller og renser huden blidt.

PURE 
490 ml

Udviklet til sensitiv hud – uden 
parfume. Indeholder økologisk 
havre- og agurkeekstrakt og 
aloe vera. Svanemærket.

BØRSTET SORT FINISH 
100% rustfrit stål
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LINEN DREW
275 ml

Indeholder økologisk aloe vera, 
avocadoolie og kakaosmør, 
der plejer, fugter og blødgør 
hænderne – uden at fedte.

SILKY MIST
275 ml

Indeholder økologisk aloe 
vera, jojobaolie og kakaosmør 
og er til alle hudtyper. 

MEADOW BLISS 
275 ml

Plejende håndlotion med højt 
indhold af vitamin E. Friske 
duftnoter af citrus, verbena, 
mint og te.

TANGLED WOODS 
275 ml

Med skønne duftnoter af lav-
endel, sandeltræ, pebermynte 
og timian, er perfekt til daglig 
hudpleje.

NORTHERN DAWN 
275 ml

Indeholder økologisk aloe vera, 
mandelolie og kakaosmør, 
der plejer, fugter og blødgør 
hænderne – uden at fedte.

HARVEST MOON
275 ml

Ekstraktet fra kaktusblomst 
giver en frisk duft, mens den 
økologiske aloe vera og oliven 
nærer og fugter huden. 

PURE 
275 ml

Uden parfume til hverdags-
brug. Udviklet til sensitiv hud. 
Indeholder økologisk koko-
solie, solsikkeolie, kakaosmør 
og aloe vera. Svanemærket.
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WHITE TEA 
Roomspray, 100 ml

1 til 2 sprøjt giver en mild, har-
monisk og ren duft af hvid te.  

SANDCASTLES &  
SUNSETS 
Duftfrisker, 120 ml

Spreder en skøn og velduft-
ende duft med 7 duftpinde.

VERBENA DRIZZLE 
Duftfrisker, 240 ml

Dejlig og beroligende duft. 
Duftpinde af rattan.

NORDIC PINE 
Duftfrisker, 120 ml

Spreder en mild og sanselig 
duft med 7 duftpinde.

WILD MEADOW 
Duftfrisker, 180 ml

Duft med noter af grapefrugt, 
lemon, rose, magnolia og 
liljekonvaller samt musk.
Med 8 sorte pinde.

TIMBER HAZE 
Duftfrisker, 240 ml

Let og frugtig duft med noter 
af grøn citrus og blomsterne 
rose, storkenæb og jasmin. 
Duftpinde af rattan.

SHADOW LAKE 
Duftfrisker, 180 ml

Duft med noter af appelsin og 
bergamot samt blomsterne 
dai dai og petitgrain.
Med 8 sorte pinde.

SCANDINAVIAN  
GARDEN  
Duftfrisker, 120 ml

Spreder en mild og sanselig  
duft med 7 duftpinde.

VIVID SHADES 
Duftfrisker, 240 ml

Mild og afslappende duft. 
Duftpinde af rattan.

FOREST RAIN 
Duftfrisker, 180 ml

Duft med noter af appelsin, 
blomster, oleander og musk. 
Med 8 sorte pinde.

RAIN FOREST 
Roomspray, 100 ml

Naturinspirerede, blid og  
frisk duft, der skaber en 
velduftende atmosfære.

BERRIES 
Roomspray, 100 ml

1 til 2 sprøjt giver en mild duft 
af søde, friske bær.
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OPVASK
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FOREST GARDEN 
490 ml, 1000 ml

Mild, effektiv og Svanemærket  
opvaskemiddel. Har en fin duft med  
noter af pebermynte og lemon. 

PURE 
490 ml

Mild, effektiv og parfumefrit opvaske- 
middel. Svanemærket.

BLOMSSOM BREEZE 
490 ml, 1000 ml

Mild, effektiv og Svanemærket  
opvaskemiddel. Har en skøn duft af  
appelsin og citron.

OPVASKEBØRSTE 
NATUR ELLER SORTNISTRET  
l: 22 cm, w: 8 cm

Smuk og funktionel opvaskebørste med 

bambusgreb. Skaftet ligger godt i hånden 
og er forsynet med en snor.  
Børstehovedet kan udskiftes.

BØRSTEHOVEDER, SORT 
2 styks

HERBAL NEST  
490 ml, 1000 ml

Mild, effektiv og Svanemærket  
opvaskemiddel. Har en let duft med  
noter af salvie, citrus og musk.

DATURA,  
BØRSTE- OG SÆBEHOLDER  
Shellish grey

Opbevar opvaskemiddel og opvaske-

børste sammen. Lavet af lertøj med en 
grålig glasur.


