Tvålarna är tillverkade av ekologisk rapsolja från
Skaraborg och mjukgörande Fair Trade paranötolja.
Flora:
Viktoria:

Villa Viktoria är en vacker
parkvilla byggd 1882 som bostadshus för kurortens gäster.
Är numera ett annex till hotell
Bellevue
Helt oparfymerad och utan
parnötolja för de känsligaste.

Villa Flora är byggd 1882.
I dag är den en del av
hotellannexet.
Ljuvlig rosendoft av
eteriska oljor

Guldkroken:

Götha:

Villa Guldkroken är en
parkvilla byggd 1885,
redan då för gästlogi.
Blommig jasmindoft av
eteriska oljor.

Villa Götha är en vacker parkvilla från kurortstiden, belägen i
Hjo Stadspark.
Används idag som ”dagis”.
Med rosmarin för en lätt
skrubbeffekt och eteriska oljor
för sinnet.

Villa Olga byggdes 1883.
Användes troligen som
mejeribostad. Idag är det
privat bostad.
Eteriska oljor av lavendel & svartpeppar.
Verkar uppiggande på
trötta muskler!

Fördärvet:

Fördärvet låg i gamla
parken, där serverades
fika och andra förfriskningar.
Lätt skrubbande tvål
med kaffe och choklad.
Perfekt som kökstvål då
den neutraliserar dofter.

Eira:
Villa Eira byggdes 1892
som läkarpaviljong för
Hjo vattenkuranstalt inrymmer idag vandrarhem.
Varm, afrodiserande kaneldoft av eteriska oljor.

Idun:

Villa Idun användes på
1880-talet för inkvartering
av gäster till Hjo vattenkuranstalt - är idag privatbostad
med välbevarad exteriör i
jugendstil. Doftsatt med eteriska blomoljor och doft av
vanilj. Verkar lungnande.

Svea:

Hjosand:

Den som en gång fått Hjosand i
skorna, återvänder.
Prova så får du se…
Lätt skrubbande tvål med vederkvickande doft av eteriska oljor:
rosmarin & eukalyptus.
Får igång blodcirkulationen!

Sternemann:
J.J.Sternemann
var trädgårdsmästaren som
anlade stadsparken i Hjo
Herrarnas
favorit doftar
trä och vanilj av
eteriska oljor.
(Passar lika bra
till kvinnor)

Olga:

S/S Trafik:

Trafik är en av Sveriges bäst bevarade
ångare. Hon kom till Hjo 1892. Trafikerar
fortfarande Vättern sommartid. Tvålen
innehåller trätjära av tall som av tradition
använts mot hudutslag.

Villa Svea byggdes 1892
för kurortsgästernas logi.
I dag finns här bl.a. Hjo
Museum.
Fräsch citrusdoft av
eteriska oljor.
Används med fördel till
fötter!

Namnen på tvålarna hämtar vi från
tiden då Hjo var en känd kurort.
Hjo vattenkuranstalt hade sina
glansdagar under slutet av 1800-talet.
Stadsparken med sina vackra
sekelskiftesvillor är uppbyggd under
denna tid och våra tvålar har fått
namn efter dem.
Parken ser så gott som likadan ut än
idag – väl värt ett besök.

