
till våra ekologiska, svanenmärkta
& närproducerade hotellprodukter.

VÄLKOMMEN



DHARMAZONE Svensk, ekologisk naturkosmetik

Vi erbjuder sedan 2007 produkter till SPA, Hotel, Resorts och försäljning till slutkonsument. Högkvali-
tativa svenska produkter som ger ett mervärde till gästen. Produkterna är prisade och har vid ett flertal 
tillfällen blivit nominerade i olika tävlingar. Produkterna är inspirerade av den skandinaviska naturen och 
innehåller bland annat handplockade hjortron, äppeljuice samt svensk havre. I sortimentet finns produkter 
som är ekologiska och produkter certifierade svanen, allt utifrån era behov. Alla produkter tillverkas i 
Skandinavien.

För att kunna erbjuda hotellanpassade lösningar som är både smidiga och tidsbesparande, utan att 
därmed tumma på designen, har vi sedan 2007 kontinuerligt arbetat tillsammans med housekeeping i vårt 
utvecklingsarbete.

Produkterna är mycket dryga vilket är bra både för ekonomin och vår gemensamma miljö. Vi använder 
bara återvunnen plast och har refillsystem. Hos oss får du även en personlig och bra service med hög 
tillgänglighet och snabba leveranser. Du kan välja att få produkterna levererade direkt från vårt lager eller 
genom PAC produktion och NORES.

DHARMAZONE är ett proffsigt företag med trevliga produkter,  fantastiskt bemötande och förstklassig service.
                 Petra, Brösarps Gästgiveri & SPA
 

Efter mycket letande för att hitta rätt produkter till vårt hotell 
där varje produkt skall hålla en hög standard, fastnade vi för 
Dharmazone. Det visade sig vara rätt val – våra kunder älskar 
produkterna. Dessutom är service, leveranser och bemötande 
fantastiskt bra! Kan verkligen  rekommendera både företaget 
och produkterna. 
                                           Gina Romland, Villa Gina Österlen 

Vi är så nöjda med Dharmazones svenska, ekologiska, väl- 
doftande produkter i lyxig förpackning med stilren hållare som 
sprejades i en färg som vi efterfrågade. Vi har börjat sälja pro-
dukterna i vår reception, då våra gäster har varit nöjda med 
produkterna och intresserade av att köpa med sig. Tina och 
Peter har uppfyllt alla våra krav på en engagerad leverantör.              
                       Renata Chibba, Best Western Plus Time Hotel 



View strip

DISPENSERS

VEGAN LINE

DHARMAZONE

• VEGAN LINE äkta naturkosmetik med ekologiskt innehåll

• JUST SAY NO äkta naturkosmetik med ekologiskt innehåll

• NORDIC CONSCIOUSNESS certifierad SVANEN

• SPA PRODUKTER till ”gör-det-själv” ritualer

• VÄGGFÄSTEN i rostfritt stål, tillverkade i Sverige

• AMENITIES

SPA PRODUKTER

AMENITIES

Enkelt byte av flaska,
smidigt utan spill.



Vegan Line

Våra mest prisade produkter som gästerna gärna köper med sig hem. Schampot nominerades 2018 till bästa 
schampoo av Organic Beauty Awards och 2020 nominerades vårt Eco All Over Miracle Butter till bästa 
body butter. Passar genom sin prisbild och SPA-känsla bäst på Resorts, SPA-resorts och High End hotel.

Serien består av en hel serie från topp till tå. Speciellt hotellanpassad sortiment finns i form av duschpro-
dukter, lotion samt SPA produkter i små tuber.

Produkterna är ekologiska och naturliga med en härligt frisk doft av citrongräs och lime. Produkterna är 
mycket dryga genom snål dosering och förpackningarna tillverkade av återvunnen plast.

30 ml tuber • 400 ml flaska med pump• 1 000 ml flaska med pump till SPA/relax duschar • 5 000 ml 

dunk för refill (Hair & Soap endast) • Tillbehör: väggfästen av rostfritt stål till pumpflaskor samt lim för 

montering. Produkter till Spa och hudvård.



Just Say NO

Säg NEJ (!) till silikoner, parabener, och syntetiska starka sulfater i din hår- och hudvård. Detta är vårt 
senaste tillskott till våra omtyckta naturliga, veganska och ekologiska produkter. Doften är en blandning 
av de eteriska oljorna patchouli, lavendel med ytterligare krydda från svartpeppar. Resultatet är en varm, 
lugnande och välgörande doft med inslag av trä. 

Passar lika bra om du är kvinna eller man. Alla förpackningar är tillverkade av återvunnen plast. Liksom 
våra andra serier är dessa produkter mycket dryga.

400 ml flaska med pump • Tillbehör: väggfästen av rostfritt stål till pumpflaskor samt lim för montering.



Nordic Consciousness

Våra svanencertifierade produkter som många gäster fortsätter att efterfråga efter att ha kommit i kontakt 
med produkterna på ett hotell. Passar genom sin prisbild och känsla bäst på hotell som vill erbjuda sina gäster 
högkvalitativa, svenska produkter som är certifierade Svanen. Produkterna är mycket dryga, pumpen 
doserar endast 1,5 ml och konsistensen är utformad för att produkten inte ska ”rinna mellan fingrarna”.

Neutral, mild doft med inslag av grönt, blommigt och lite hav. Fri från allergener för att passa även era 
känsliga gäster. Alla förpackningar är tillverkade av återvunnen plast.

30 ml tuber • 400 ml flaska med pump • 5 000 ml dunk för refill (Soap, Hair & Body).

Tillbehör: Tillbehör: väggfästen av rostfritt stål till pumpflaskor samt lim för montering.



Ekologiska och naturliga 
SPA produkter för ”gör det själv”
ritualer

Amenities

Lämpliga för SPA och relaxavdelningar.
Går även att få i ”storpack” om så önskas.

VIP gäster – för att erbjuda gästen ett
mervärde på hotellrummet

Passar utmärkt som mervärde i
konferenser/gruppaktiviteter

Ett basutbud med nödvändigheter för att tillgodose 
gästens behov. Byts ssuccessivt ut till plastfritt.

Sykit • Duschmössa • Hygienset • Skoputsvante

Tandborstkit • Badsalt • Rakkit • Handtvål



Veganskt

Vårt V-löv innebär att produkten är vegansk. Den 
innehåller garanterat enbart ingredienser från 
växtriket.

EkologisktVeganskt Unisex Inga
djurtester

Inga
parabener

Naturligt Svanen-
märkt

Symbolen med ett provrör som är överstruket inne-
bär att produkten är fri från parabener eller andra 
hormonstörande ämnen. 

Inga parabener

EkologisktVeganskt Unisex Inga
djurtester

Inga
parabener

Naturligt Svanen-
märkt

Svanenmärkt

Symbolen visar att produkten är miljöcertifierad.  
Svanen och du kan känna dig trygg om du är 
allergisk. 

EkologisktVeganskt Unisex Inga
djurtester

Inga
parabener

Naturligt Svanen-
märkt

Inga djurtester

Kaninen med ett streck över sig innebär att varken 
produkten som helhet eller någon av ingredienserna 
i produkten är testade på djur.

EkologisktVeganskt Unisex Inga
djurtester

Inga
parabener

Naturligt Svanen-
märkt

Ekologiskt

Symbolen vid produkten innebär så många ingre-
dienser som möjligt är ekologiskt odlade. Många av 
dessa växer vilt i norra Skandinavien och är plockade 
för hand.

EkologisktVeganskt Unisex Inga
djurtester

Inga
parabener

Naturligt Svanen-
märkt

Unisex

Denna symbol visar att produkten passar lika bra 
oavsett om du är man eller kvinna. 

EkologisktVeganskt Unisex Inga
djurtester

Inga
parabener

Naturligt Svanen-
märkt

Naturligt

Denna symbol med ett löv i mitten innebär att 
produkten i sin helhet är naturlig. 

EkologisktVeganskt Unisex Inga
djurtester

Inga
parabener

Naturligt Svanen-
märkt

Vår symboler garanterar och 
kommunicerar den höga kvalitén.



Hållbarhet + DHARMAZONE = Sant

Alla våra produkter är närproducerade i Skandinavien. Vi väljer att använda enbart återvunnen plast som 
kan återvinnas en gång till. Skulle någon av våra tuber av någon anledning hamna i naturen har vi som en 
säkerhetsåtgärd tillsatt bioenzym som gör att plasten snabbt kan brytas ner.

Vår produktion är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001:2015,ISO 22716:2007, ISO 9001:2015 
samt ISO 17025:2017. Stora delar av elenergin får vi från den egna solcellsparken.

Uppvärmt spillvatten återvinns och går tillbaka in i uppvärmningssystemet.



Private Label/White Label

Vi har under många år skapat unikt designade
produkter med högkvalitativt innehåll. 
Vi tar gärna fram ett förslag åt er.

Retail slutkonsument

Dharmazone är ett varumärke som växer kraftigt 
gentemot slutkonsument på den internationella 
marknaden. Sortimentet utökas ständigt med nya 
högkvalitativa produkter. Tillverkat i Skandinavien 
med råvaror hämtade direkt från vår underbara natur. 
Utöver hotellsortimentet finns ett växande utbud av 
hudvårds- och doftprodukter vilket många av våra 
hotell erbjuder till försäljning. 

Besök vår hemsida dharmazone.se  för att läsa mer om vårt varumärke.

Vegan Not tested Parabens free Natural Nordic Swan

Kragerø Resort valgte Dharmazone sine produkter grunnet 
kvalitet og leveransedyktighet. Det var viktig for oss å kunne 
lable produktene etter vårt eget ønske- samtidig som vi med 
Dharmazone står sammen om et kvalitetsprodukt og således 
felles merkevare. 
                                         Kim A. Øverland, Fredensborg Fritid  



Historien om DHARMAZONE

Tanken om rena, skonsamma och ekologiska produkter som bygger på beprövad kunskap tog form redan 
2005. Tinas erfarenhet av hudvård inom sjukvården och Peters arbete som miljöingenjör och den gemen- 
samma passionen för hudvård, natur och ren miljö var starten på en fantastisk resa. Produkterna har sedan 
2007 funnits på SPA, resorts och wellnesscenters. Både i Sverige och andra länder.  

Tillsammans med kosmetologer utvecklar vi produkter som läker, vårdar och ger näring till huden både 
långsiktigt och hållbart.  

Vi använder återvunnen plast till våra förpackningar, vi utvecklar produkter med många funktioner, lämp-
liga att kombinera och som passar till dig oavsett om du är kvinna eller man.  

Vår vision är att bidra till klokare konsumtion, renare miljö, god hälsa och omtanke om varandra. Äkta 
ekologisk hår- och hudvård som är bra både för din hälsa och vår gemensamma miljö. Naturkosmetik med 
ursprung direkt ur naturens läkande kraft. För att må bra måste vi alla ta ett ansvar… För oss själva, för vår 
miljö och för varandra.

0430-23 789
contact@dharmazone.se

DZ Wellness AB • Salagatan 23 • 753 30 Uppsala • Sverige • dharmazone.se • 

Tina & Peter

Med ledorden äkta, flexibilitet och engage-
mang gör vi alltid vårt bästa för att finna en 
optimal lösning för just dina behov.


