


PureLab ehf.

● PureLab ehf. var stofnað 2018 og verksmiðjan er staðsett í Suðurnesjabæ

● Viðskipta- og vöruþróun hefur tekið um tvö ár og er SPROTA-vörulínan sú fyrsta

sinnar tegundar sem framleidd er á Íslandi.

● PureLab ehf. leggur metnað í að framleiða hágæða CBD vörur og er SPROTA-

vörulínan dæmi um það. Blöndun CBD við kollagen, hýalúronsýru, skvalín og fleiri

innihaldsefni veita vörunum æskilega eiginleika.

● PureLab ehf. selur vörur til fimm landa og vöxtur fyrirtækisins hefur verið mikill

undanfarið.

● Vörurnar eru allar án ilm- og litarefna.



Cannabidiol (CBD)

● CBD hefur verið notað til heilsubótar í þúsundir ára

● CBD-ið sem notað er í SPROTA-vörulínuna frá PureLab ehf. er svokallað

broad spectrum CBD og er án tetrahydrocannabinols (THC). Að öðru

leiti inniheldur hún alla aðra eiginleika sem svokölluð Full Spectrum olía

hefur.

● CBD hefur m.a. verið sýnt fram á að hafa bólgueyðandi, slakandi,

verkjastillandi og fleiri eiginleika

● CBD olía er bæði notuð útvortis sem og innvortis um heim allan



Kollagen

● Kollagen í húðfrumum sér um að viðhalda teygjanleika húðarinnar.

● Magn kollagens í húðfrumum okkar minnkar með aldrinum

● Rakastig og teygjanleiki kollagensins versnar með aldrinum

● Hægt er að fá unglega húð með því að bera kollagen í olíum og kremum beint á

húð



Hýalúronsýra

● Hýalúronsýra er hinn náttúrulegi rakagjafi húðarinnar.

● Stór hluti af hýalúronsýru líkamans má finna húðinni og er mikilvæg til að

viðhalda heilbrigði húðarinnar.

● Hátt hlutfall hýalúronsýru og kollagens er lykilþáttur í ungri og sléttri húð.

Hýalúronsýran binst vatni og heldur þannig kollageninu við kjöraðstæður.

● Þegar við eldumst missir líkaminn hæfileikan að halda þessum efnum í réttum

hlutföllum sem svo veldur þurrki og hrukkum.



Skvalín

● Skvalín eykur upptöku á CBD í gegnum húðina 10-40x.

● Skvalín hentar öllum húðtegundum og hefur bólgueyðandi virkni á flestar bólgur

og roða, s.s. bólur, exem, psoriasis o.fl.



Body Lotion

Hentar vel óháð kyni

Kremið hentar öllum húðgerðum og er nærandi fyrir húð

Inniheldur CBD, skvalín, kollagen, hýalúronsýru og önnur vel 

valin efni sem gefa húðinni það sem hún þarf til að haldast 

ung og fersk.

Innnihaldsefni (á ensku): Aqua, Squalane, Limnanthes alba (meadowfoam) seed oil, Cetearyl

alcohol, Butyrospermum parkii (shea) butter, Glycerin, Glyceryl stearate citrate, Cannabis sativa

(hemp) seed oil, Sodium PCA, Hydrolyzed collagen, Cannabidiol, Sodium hyaluronate, Tocopheryl

acetate, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Xylityl sesquicaprylate, Sodium cetearyl sulfate,

Caprylyl glycol, Xanthan gum, Sodium gluconate.

200mg af CBD í 100ml flösku



Andlitskrem

Hentar vel óháð kyni

Sömu aðalefni og er í body lotion-inu. 

Inniheldur CBD, skvalín, kollagen, hýalúronsýran en önnur 

innihaldsefni eru sérvalin til notkunar í andliti.

Innihaldsefni (á ensku): Aqua, Squalane, Glycerin, Rosa canina (rose hip) seed oil, Cetearyl

alcohol, Vitis vinifera (grape) seed oil, Glyceryl stearate citrate, Simmondsia chinensis (jojoba)

seed oil, Sodium PCA, Hydrolyzed collagen, Cannabidiol, Sodium hyaluronate, Tocopheryl

acetate, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, Xylityl sesquicaprylate, Caprylyl glycol, Sodium

cetearyl sulfate, Sodium gluconate, Xanthan gum.

200mg af CBD í 50ml flösku



Serum

Húðserumið okkar inniheldur aðeins sjö innihaldsefni.  

Hvert þeirra er sérvalið vegna eiginleika þeirra

Öflug vara með háu CBD hlutfalli. 

Innihaldsefni (á ensku): Squalane, Rosa canina (rose hip) seed oil, Simmondsia chinensis

(jojoba) seed oil, Cannabidiol, Bisabolol (natural), Tocopheryl acetate, Helianthus annuus

(sunflower) seed oil.

400mg af CBD í 30ml flösku



Húðolía

Aðeins 2 innihaldsefni.  

CBD og MCT olía  - Ekkert annað

Styrkleiki CBD olíunnar er 9%.

Innihaldsefni (á ensku): Cannabidiol (CBD oil), medium-chain triglycerides (MCT oil)

2.500mg af CBD í 30ml flösku


