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Duftlys

Munkholm er et dansk familieejet firma, 
som i mange år har produceret et bredt og 
bæredygtigt sortiment af håndlavede sæbe, 
bade- og bodyprodukter. 

Vi anvender kun de fineste naturlige og 
gerne økologiske vegetabilske ingredienser 
og de reneste æteriske olier i vores  
plejeprodukter. Ved at udnytte de naturlige 
ingrediensers egenskaber, har vi skabt  
effektive produkter, der hjælper dig med  
at holde din hud sund og frisk, men frem 
for alt, er de miljøskånsomme og fantas-
tiske at bruge. Med andre ord, Munkholm 
er luksus for krop og sjæl.

Kontakt os
Ønsker du at bestille fra vores katalog eller 
har du spørgsmål til vores sortiment så ring 
til os på tlf. +45 5943 5152 eller send en 
email til tina@tinamunkholm.dk

Skabt af
naturlige

ingredienser



004
Sæber



005

# 4156 # 4151 # 4143 # 4149

100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  

Poppy rose Pink Champagne Rosensilke Blåbær
Skøn sæbe med rosa ler og let 
exfolierende valmuefrø, dejlige 
æteriske olier der får den til at 
dufte af en blanding af friske 
urter og sødmefulde blomster. 
Virker beroligende og afslappende 
på huden.

Håndlavet sæbe med frækt 
sammensat blomsterduft med et 
strejf af citron, der får duften til 
at boble.

Håndlavet sæbe med rødt ler, der
giver den et ekstra silkeblødt 
skum, som gør den særdeles vel- 
egnet til barbersæbe. Den skøn-
neste duft af nyudsprungne roser 
og varm vanille.

Håndlavet sæbe med tørrede 
blåbær, der gør den let skrub-
bende. Dejlig duft af friske bær.

# 4109

# 4153

# 4127 # 4102 

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  

Morgenfrue

Grafitti

Lavendelrose

Håndlavet sæbe med morgenfrue-
blomster, tilsat kamille, der virker 
betændelseshæmmende og sår-
helende.

Håndlavet sæbe med et frisk pust 
af eucalyptus, der er kendt for 
at virke bakteriedræbende og 
opfriskende.

Håndlavet sæbe med beroligende
lavendelolie og hele lavendel-
blomster. Virker antibakteriel. Håndlavet sæbe med en dejlig gammeldags  

rosenduft, og et drys fine tørrede rosenblade.

Frk. Rose



# 4130 # 4157 # 4159 #  4111 

100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  

Lakrids Poppy mint Footscrub Gartner
Håndlavet sæbe med stjerneanis,
som har en antibakteriel 
virkning på huden. Selve duften 
af stjerneanis virker afslappende, 
og blev i gamle dage brugt mod 
hysteri.

Skøn sæbe med grønt ler og let
exfolierende valmuefrø, dejlige
æteriske olier der får den til at 
dufte frisk og ren.

Sæbe med pimpsten til fødderne,
skrub med sæben direkte på 
hælene.

Håndlavet sæbe med pimpsten, 
der hurtigt sliber snavs af dine
havehænder. Sæben er tilsat 
eucalyptus og citron, den 
fremmer sårheling og virker 
bakteriehæmmende.

006

# 4154 

100 / 1200 g.  

Sæbe med en dejlig blanding af æteriske olier, 
Patchouli der virker rensende og opstrammende,  
lavendel der virker bakteriehæmmende og  
afslappende.

Aventgarde

# 4121 

# 4147 

#  4123

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  

Barber

May Chang

Havens Drøm

Håndlavet sæbe med en frisk duft 
af cedertræ og grape. Sæben er 
tilsat kinesisk ler, der får bladet 
til at glide lettere på huden.

Håndlavet sæbe med May Chang
iblandet små stykker af citrus-
firling. Virker sammentrækkende,
bakteriehæmmende, opfriskende 
og rensende. Velegnet til acne-hud.

Håndlavet sæbe med lavendel og
rosmarin, virker beroligende og
bakteriehæmmende på huden.



# 4129 

100 / 1200 g.  

Håndlavet sæbe med flere gode æteriske olier, virker
sammentrækkende, rensende og bakteriehæmmende.
Da denne sæbe laves af afskæringer fra vores produktion 
kan den afvige meget fra billedet

Retro



# 4108 # 4138 

100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  

Lavendel Månedans
Håndlavet sæbe med beroligende
lavendelolie og hele lavendel- 
blomster. Virker antibakteriel.

Håndlavet sæbe med en roman-
tisk blomsterduft med undertoner 
af chokolade.

# 4148

# 4140

# 4122

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  

Patchouli

Orange Skum

Urtesæbe

Skøn sæbe med en fantastisk 
duft af Patchouli og et par andre 
fine dufttoner. Patchouli har i 
årtusinder været kendt for sin 
pragtfulde, mystiske og forførende 
duft.

Ga. Et ad mo di corerum quae 
inctentur acepuditae comnita 
tassini bla numqui sitatiatqui 
rehenda sequi de

Håndlavet sæbe med 
brændenælde, morgenfrue, 
kamille og lavendel. Virker 
rensende opfriskende,
afslappende, helende, 
bakteriehæmmende og 
beroligende på huden.

008

# 4110 

100 / 1200 g.  

Håndlavet sæbe med brændenælder, citron  
og pebermynte. God til tør og fedtet hud.  
Virker sammentrækkende og rensende.

Brændenælde

håndsæbe er både 
dekorativt og naturligt 

velduftende

Brug alle 
sanserne



009

# 4101 # 4107 # 4103 #  4150

100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  

Mandel White Lady Jasminsæbe Moler
Håndlavet sæbe med appelsin,
pebermynte og honning. Virker
fugtgivende, opstrammende og
bakteriedræbende.

Håndlavet sæbe med en skønt 
duft at pebermynte, rose og 
kryddernellike. Sæben virker 
bakteriehæmmende. 

Håndlavet sæbe med en rigtig
romantisk sommerduft.

Håndlavet sæbe med en frisk duft 
af dejlig frisk skovbund, hvor 
duggen netop er faldet.

# 4125 

100 / 1200 g.  

Håndlavet sæbe med honning, bivoks og mælk. 
Virker fugtgivende og nærende på huden.

Honningmælk

# 4112

# 4126

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  

Citrusfirling

Royal Baby

Håndlavet sæbe med 4 forskellige
citrusdufte. Citron, appelsin,
Grape og mandarin. Sæben 
virker bakteriehæmmende og 
opfriskende.

Håndlavet meget mild babysæbe 
med et stort indhold af olivenolie 
og shea smør, som virker meget 
blødgørende. Sæben er ikke tilsat 
duft. Også god til tør hud.



Så sæben passer

Håndlavet sæbe er ideel til daglig pleje under bruseren eller til håndvask.
Vores sæbe er lavet efter en meget gammel tradition, hvor en base 
(også kaldet lud) blandes med skønne olier, når de blandes sker der en  
kemisk reaktion kaldet forsæbning, derefter tilsætter vi f.eks. urter, blom-
ster, honning og guddommelige æteriske olier. Sæben hældes i store træ-
forme og hærder i minimum 24 timer, derefter skæres den i mindre stykker 
og lægges til modning, hvilket tager yderlige ca. 4 uger, derefter er den klar 
til at blive solgt. Da dette er et håndværk kan der forekomme afvigelser  
i udseende og vægt.

Alle sæber leveres enten som hel stang (ca. 1200 g) eller som udskåret 
(12 stykker), hvor der medfølger spyd, toplabel, løse labels og poser.
Du kan også købe sæber i stykker (100 g) med papir- og/eller plast- 
label. I ægte vintagestil finder du stykker pakket i brunt papir og 
sejlgarn, med vintage-label. (Vintage-label ikke vist på billede) 

010



# 4142 # 4119 # 4118

100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  100 / 1200 g.  

Skovdug Kaffe/Marcipan Kaffe/Vanille
Håndlavet sæbe med 54 mio. år
gammelt moler fra øen Fur.
Indeholder æteriske olier, der 
virker sammentrækkende,
bakteriehæmmende, opfriskende 
og rensende.

Håndlavet sæbe med friskmalet 
kaffe og marcipanduft. Sæben  
er den perfekte køkkensæbe, da 
kaffe fjerner andre dufte, f.eks. 
løg og fisk, og så virker den 
antibakteriel.

Håndlavet sæbe med friskmalet 
kaffe og en anelse vanille. Sæben 
er den perfekte køkkensæbe, 
da kaffen fjerner andre dufte, 
f.eks. løg og fisk, og så virker den 
antibakteriel.

# 4145

100 / 1200 g.  

Vanille
Håndlavet sæbe med en dejlig sød
vanilleduft.

# 4114

100 / 1200 g.  

Håndlavet sæbe med skøn duft af varm kakao  
og et strejf af vanille.

Hot Chocolate

# 4104

# 4137

100 / 1200 g.  

100 / 1200 g.  

Skrubbert

Chai The

Håndlavet sæbe med havregryn, 
der sliber døde hudceller af.
Honning der tilfører huden fugt,
mandelolie der blødgører og ap-
pelsin der renser huden. Brug
sæben som skrubbe direkte på 
huden.

Håndlavet sæbe med en dejlig 
duft af en varm kop chai the 
med mælk.

011



# 44148 # 44110

# 44124 # 44138

500 ml. 500 ml.

500 ml. 500 ml.

Patchouli Citron & Pepermynte

Geranium Månedans

Dejlig luksuriøs og lidt eksotisk. Frisk pust af citron og pebermynte. 

 Lækker duft af rosengeranium. Blandet blomsterduft med et strejf 
af chokolade.

014
Flydende sæbe

Ekstra blødgørende sæbe du kan tåle at vaske dine hænder i mange gange i 
løbet af dagen, leveret i lækker glasflaske med pumpe, alle med nøje udvalgte 
æteriske olie der frembringer skønne dufte.

012



# 9201
# 2202

# 9206 # 9103

# 9204 # 9101

500 ml. 

500 ml. 500 ml. 

500 ml. 500 ml. 

Lavendel & Lime Spray til 
strygevand

Pebermynte & 
Lindeblomst

May Chang

Rosmarin & 
Citrus

Lavendel

Miljøvenlig og drøj opvaskemiddel.
Nem at påføre flaske. 

Nem at påføre flaske. 

Miljøvenlig og drøj opvaskemiddel.

Strygevandet sprayes på strygetøjet 
lige inden strygning. Giver lettere 
strygning og en dejlig diskret duft 
af citrusfrugt. 

Miljøvenlig og drøj opvaskemiddel.

Strygevandet sprayes på strygetøjet 
lige inden. Strygning, giver lettere 
strygning og dejlig diskret duft af 
lavendel. 

# 2200

Pumpe til 
flydende sæbe

013

Strygevand
Opvaskemiddel &



# 8102# 5305# 5304# 5301

# 8101

100 ml.250 ml.250 ml.250 ml.

100 ml.

Rosenvand

Lavendelvand

Fugter og plejer huden. Bruges 
som skintonic eller bare som et 
frisk pust. 

Virker beroligende på huden. Bruges 
som skintonic eller bare som et 
frisk pust. 

Silke & 
provitamin B5

Honning,
mandelolie og
provitamin B5

Brændenælde & 
provitamin B5

Meget mild shampoo, gør håret 
helt rent uden at udtørre. Plejer 
hovedbunden med vitamin B5 og 
styrker hårstrående. Tilsat æterisk 
olie af rosentræ.

Meget mild balsamshampoo, gør 
håret helt rent uden at udtørre.  
Plejer hovedbunden med honning 
og vitamin B5 og styrker hår-
stråene. Tilsat æterisk olie. 

Meget mild balsamshampoo gør 
håret helt rent uden at udtørre. 
Silke der plejer hovedbunden og 
vitamin B5 og styrker hårstråene. 
God til irriteret hovedbund og skæl. 
Tilsat æterisk olie. 

Ansigtsvand
Shampoo &

014



Shampooerne er lavet på 
sukkertensider der IKKE 

udtørrer hovedbunden, 
og er desuden tilsat silke som 

beskytter hvert enkelt hårstrå. 
Og Provitamin B5 som styrker 

håret og plejer hovedbunden.

Beskytter hvert
enkelt hårstrå



016

Saltscrub til brusebad eller karbad. Rør rundt i scrubben, tag en skefuld op 
og massér ind i huden, scrubben fjerner døde hudseller og sætter gang i blod-
cirkulationen. Saltet skylles af og huden er nu blød og lækker, der behøves 
ingen lotion eller creme efter brug. Leveres i lækkert genanvendeligt glas. Den 
røde gummiring er en engangs transportsikring, når glasset åbnes første gang, 
smides ringen ud og man har låget liggende løst på glasset. Findes i 2 størrelser:  
300g. og 600g. 

Saltscrub



# 5211

300 / 600 g.

Meget mild duft af blid og frisk havluft.

Havblik

017

# 5210

# 5251

# 5201# 5238

300 / 600 g.

300 / 600 g.

300 / 600 g.300 / 600 g.

Sandeltræ

Pink Champagne

LavendelMånedans

Let eksotisk og duft af mystik. 

Lækker blanding af æteriske olie, 
blomsterdufte med undertoner 
af citrus.

Beroligende duft af  
lavendelblomster.

Blandet blomsterdufte med et 
strejf af chokolade.



018

# 5248# 5230

# 5205

# 5207# 5202

300 / 600 g.300 / 600 g.

300 / 600 g.

300 / 600 g.300 / 600 g.

PatchouliLakrids

Citrus

SpringYlang - Ylang

Fantastisk luksuriøs let 
eksotisk duft.

Lækker duft af anis. 

Frisk. Let sødlig blanding af 
forskellige citrusdufte.

Dufter som dejligt forår, 
let sødlig men frisk.

Eksotisk lidt krydret 
blomsterduft.

Udsøgte Scrubs til  
brusebad eller karbad

Saltscrub



# 5102

100 g.

Facial scrub
Facial scrub med økologiskshea- 
smør og økologisk kokosolie der 
blødgører, plejer og beskytter huden.

019

# 5200-1

Engangs træske
Ideel til begge størrelser srcubs. 

# 5203

300 / 600 g.

Rose
Dejlig duft af sommerroser.

# 5206# 5249

300 / 600 g.300 / 600 g.

Kaffe og 
marcipan

Blåbær

Med friskmalet kaffe i skøn  
forening med lækker marcipan.

Dejlig duft af bær, let sødlig, med 
knuste blåbær.



Aromabad er en luksus badesalt, med 
en lille smule olie, sammensætningen 
af forskellige salte med et stort indhold 
af mineraler, gør at huden blødgøres 
og føles meget lækker efter et karbad. 
Kan også bruges til fodbad.

020
Aromabad

020

# 6203# 6201 # 6202 # 6205

# 6206

250 g.250 g. 250 g. 250 g.

250 g.

RoseLavendel Ylang - Ylang Citrus

Pebermynte og
Brændenælde

Aromabad er en lusuriøs badesalt 
med et rigt indhold af mineraler, 
samt blødgørende mandelolie der 
frigives når aromabadet kommes 
i vandet. 

Aromabad er en lusuriøs badesalt 
med et rigt indhold af mineraler, 
samt blødgørende mandelolie der 
frigives når aromabadet kommes 
i vandet. 

Aromabad er en lusuriøs badesalt 
med et rigt indhold af mineraler, 
samt blødgørende mandelolie der 
frigives når aromabadet kommes 
i vandet. 

Aromabad er en lusuriøs badesalt 
med et rigt indhold af mineraler, 
samt blødgørende mandelolie der 
frigives når aromabadet kommes 
i vandet. 

Aromabad er en lusuriøs badesalt 
med et rigt indhold af mineraler, 
samt blødgørende mandelolie der 
frigives når aromabadet kommes 
i vandet. 



020

# 6270

# 6270

500 g.

500 g.

Fransk middelhavssalt, Epson-salt, lidt mandelolie 
og masser af urter og æteriske olier. 
Rig på mineraler, virker blødgørende, skønne dufte, 
dejligt spabad.

Fransk middelhavssalt, Epson-salt, lidt mandelolie 
og masser af urter og æteriske olier. 
Rig på mineraler, virker blødgørende, skønne dufte, 
dejligt spabad.

Morgenfrue og 
Lavendel

Rose og
Orangeblomst

021

021

Saltbad



022
Kropspleje



# 1003

# 1001

40 g.

40 g.

Opstrammende, kan også bruges som let peeling, 
ved at arbejde masken rundt på huden med våde 
fingre. Ansigtsmaske, er pulver som hurtigt røres op 
med vand eller youghurt, den skal sidde i ansigtet 
10-15 minutter.

Jordbær

Mudder

# 1002

# 1004

40 g.

40 g.

Honning virker fugtbevarende. Ansigtsmaske, er 
pulver som hurtigt røres op med vand eller
youghurt, den skal sidde i ansigtet 10-15 minutter.

Mudder renser meget i dybden. Ansigtsmaske, er 
pulver som hurtigt røres op med vand eller 
youghurt, den skal sidde i ansigtet 10-15 minutter.

Maske med spirulina, virker dybderensende 
og blødgørende. Rig på forskellige B-vitaminer, 
beta-caroten og mineraler, bl.a. kalk, jern, magne-
sium, kalium og zink. Ansigtsmaske, er pulver som 
hurtigt røres op med vand eller youghurt, den skal 
sidde i ansigtet 10-15 minutter.

Honning

Grøn Alge

023



Salve & Læbebalsam
Creme

024

# 7207

# 7209

# 7204

# 7208

# 7206

# 7202

60 ml. 

60 ml. 

60 ml. 

60 ml. 

60 ml. 

60 ml. 

Mandelcreme

Pile bark creme

Rosencreme

Morgenfrue

Aftershave

Håndlotion

Fugtgivende ansigts creme med 
beskyttende silkeprotein der gør 
huden silkeblød og styrker
Hudens elasticitet. Indeholder 
naturlig vitamin A, B1, B2,
B6 og E. Til normal og tør hud.

Fugtgivende ansigtscreme, til 
fedtet og kombineret hud.  
Pilebark reducerer rødme og  
inflammation. Naturligt indhold 
af vitamin  A, B1, B2, B5, D og E.

Ansigtscreme til alle hudtyper. 
Kakao- og shea-smør der gør 
cremen meget blødgørende og let 
at fordele I ansigtet. Bivoks der 
binder fugten til huden. Naturligt 
indhold af vitamin A, B1, B2, B6
og E.

Ansigtscreme til alle hudtyper, 
er også velegnet til sår og rifter.
Virker regenererende, styrkende, 
beskyttende og blødgørende på 
hudlagene. Indeholder naturlig 
vitamin A, B1, B2, B6 og E.

Til mænd. Aftershavecremen kan 
benyttes til hele ansigtet, 
indeholder lækker kakaosmør der
gør den meget cremet og let at 
fordele i ansigtet, bisabolol der 
virker beroligende og sammen-
trækkende på den nybarberede 
hud. Kan også benyttes af kvin-
der efter barbering af ben.

Cremen genopbygger huden, med 
shea butter som virker meget 
blødgørende, trænger hurtigt ind 
uden at fedte, med naturligt 
indhold af vitamin A, B1, B2, B6
og E, Virker betændelseshæm-
mende og helende.



# 7212

15 ml. 

Øjencreme
Med ekstrakter af grøn the og morgenfrue der 
opstrammer og udglatter de små fuer omkring 
øjenområdet. Indeholder også Shea smør og 
kæmpenatlysolie.

025

# 8310

# 7205

# 8301

# 7201

15 ml. 

60 ml. 

15 ml. 

60 ml. 

Læbebalsam

Avocado

Super salve

Fed fodcreme

Læbebalsam med fugtgivende 
og blødgørende mandelolie, 
kakaosmør med naturlige
antioxidanter.

Fugtgivende ansigtscreme der 
hurtigt optages af huden uden 
at fedte. Til normal og tør 
hud. Denne creme indeholder 
avocadoolie som er kendt for at 
være anti-rynke og antibakteriel 
og naturlig vitamin A, B1, B2, 
B5, D og E.

Supersalve er til sår, rifter, læber,
neglebåndsmassage, og små 
barnenumser.

Fugtgivende fodcreme der hurtigt 
optages af huden uden at fedte. 
Indeholder shea butter som er 
meget blødgørende. Virker
bakteriehæmmende og helende. 
Naturligt indhold af vitamin 
A,B1, B2, B6, E.



# 4238

100 ml.

Månedans

Massageolien er blandet af flere gode  
olier, den er god at arbejde med, da den 
ikke trænger så hurtigt ind i huden. 
Kan også bruges som badeolie. 

Olie
Massage

026

# 4205# 4249

# 4203

# 4201

# 4204

# 4202

100 ml.100 ml.

100 ml.

100 ml.

100 ml.

100 ml.

CitrusBlåbær

Rose

Lavendel

Chokolade

Ylang - Ylang



027
Olien er sammensat så den hurtigt 

trænger ind i huden og blødgører,  
den er lettest at bruge på fugtig hud, 
hvor den vil blande sig med vandet. 

Kan også bruges til afrensning af  
make up. Den er specielt god til  

at fjerne mascara.

Body Oil

# 8124

# 8130# 8148

# 8121

100 ml.

100 ml.100 ml.

# 8122

100 ml.100 ml.

Rosentræ

LakridsPatchouli

Neroli
Virker cellestimulerende, reduc-
erer rynker, ar og strækmærker. 
Er god til irriteret hud, hjælper 
med at bevare hudens smidighed 
og elastisitet og efterlader huden 
silkeblød.

Virker cellestimulerende, reduc-
erer rynker, ar og strækmærker. 
er god til irriteret hud, hjælper 
med at bevare hudens smidighed 
og elastisitet og efterlader huden 
silkeblød. 

Virker sammentrækkende og op-
friskende. Hjælper med at bevare 
hudens smidighed og elastisitet  
og efterlader huden silkeblød. 

Virker sammentrækkende og op-
friskende. Hjælper med at bevare 
hudens smidighed og elastisitet og 
efterlader huden silkeblød.

May Chang
Virker sammentrækkende og opfriskende.  

Hjælper med at bevare hudens smidighed og  
elastisitet og efterlader huden silkeblød. 

027



Olier 
Rene økologiske

# 4250

100 ml.

Babyolie
Massageolien er blandet af flere gode olier, den er 
god at arbejde med, da den ikke trænger så hurtigt 
ind i huden.

028

# 42002# 42003

100 ml.100 ml.

AbrikoskerneolieMandelolie
Mild halvfed koldpresset olie, til 
moden, tør og sentisiv hud, øger 
hudens elastisitet, kan bruges på 
både tør og våd hud. Kan bruges 
af nøddeallergiker.

Meget mild koldpresset olie. 
Virker sammentrækkende og 
opfriskende, hjælper med at 
bevare hudens smidighed og 
elasticitet og efterlader huden 
silkeblød.



Andre
Olier

# 4270# 4280

60 ml.60 ml.

Happy feetRenseolie
Lækker olie til blødgøring af hård 
hud på hælene. Smør olie på, 
tag en pose på foden, eller brug 
madfilm, tag så en sok over og 
sov med det natten over, gentag 
til fødderne er fine. Brug derefter 
vores fed fodcreme.

Mildt renseprodukt der skånsomt 
men effektivt fjerner mascara og 
anden make-up. Anvendes på et 
stykke hårdt opvredet vat.
Fedter ikke i øjnene.

Serum med kæmpenatlys-olie og 
granatæbleolie og en meget mild  
blanding af æteriske olier. Pleje til  
moden og sensitiv hud, cellefornyende,  
regenererende, nærende og opstram-
mende. 7-9 dråber, bruges inden dag-  
eller natcreme.

029

# 42001

100 ml.

Kokosolie
100% økologisk kokosolie. Meget blødgørende kokosolie til krop og 
hår, bruges som bodylotion, gerne på våd hud eller som massage- 
olie, plejer og beskytter. Til håret anvendes meget lidt olie, gnid  
det først ind i håndfladerne inden det masseres i håret.  
Er flydende ved temperaturer over 24 grader. 

# 4290 # 4292

30 ml. 30 ml.

Ansigtsserum Arganolie
Økologisk arganolie indeholder naturlig 
antiage og kraftig antioxidant. beskytter, 
plejer, styrker og genopbygger hud og hår. 
Gør huden spændstig og elastisk, god til 
forebyggelse af strækmærker.



030
Duftlys

Lækre duftlys, delikat parfumeret med  
naturlige æteriske olier. Brændetid ca. 50 timer.  

Nip altid vægen ned, så den højst er 1 cm.  
Derved opnår du et perfekt brændt  lys.

Tip: Tænd lyset 1-2 timer inden du får gæster, 
sluk lyset og læg låget på. Dit hjem dufter  

fantastisk når gæsterne ankommer.



# 11148 # 11104

# 11110

Brændetid ca. 50 t.Brændetid ca. 50 t.

Brændetid ca. 50 t.

Patchouli Chokolade

Sandeltræ

# 11137

Brændetid ca. 50 t.

# 11103

Brændetid ca. 50 t.

Æbleblomst

Chai The

# 11109

Brændetid ca. 50 t.

Jasmin

031



# 11120

#11154 # 11105

# 11152

# 11138

# 11149

Brændetid ca. 50 t.

Brændetid ca. 50 t. Brændetid ca. 50 t.

Brændetid ca. 50 t.

Brændetid ca. 50 t.

Brændetid ca. 50 t.

Lindeblomst

Lemongrass Ylang - Ylang

Forest

Månedans

Blåbær

# 11106 # 11128

Brændetid ca. 50 t. Brændetid ca. 50 t.

Jul Hyazint

032



# 11151 # 11102

Brændetid ca. 50 t. Brændetid ca. 50 t.

Pink Champagne Rose

# 11139

Brændetid ca. 50 t.

Kaprifolium

# 11153 # 11129

Brændetid ca. 50 t. Brændetid ca. 50 t.

Candy Cane Gardenia

# 11101

Brændetid ca. 50 t.

Lavendel

# 11145

Brændetid ca. 50 t.

Vanille

033



034
Diverse



# 1300

Store glas (2,5 l.) Super flotte til sæber. 
Der kan være 12 stykker sæbe i glasset. 
Løf låget for at dufte sæben i forretningen.

Glas



Håndklæder i 100 % kæmmet bomuld 570 g./m², kan vaskes ved 60° uden  
at miste form og farve. Super absorberende fra første vask. Vask ved 40°  
af hensyn til miljøet. Vask uden skyldemiddel, det ødelægger sugeevnen.
Håndklæderne er fremstillet på bæredygtig fabrik i Portugal, så de er  
som en del af EU underlagt strenge produktionskrav.

036
Håndklæder

# 01

Vaskeklud/Tvättlapp 30x30 cm. 
Gæstehåndklæde/gästhandduk 30x50 cm. 
Håndklæde/handduka 50x100 cm. 
Håndklæde/handduka 70x140 cm.

Hvid



#  04

Rosa
Vaskeklud/Tvättlapp 
30x30 cm. 
Gæstehåndklæde/gästhandduk 
30x50 cm. 
Håndklæde/handduka 
50x100 cm. 
Håndklæde/handduka 
70x140 cm.

# 05

# 03

# 02

Lime

Khaki

Granit

Vaskeklud/Tvättlapp 
30x30 cm. 
Gæstehåndklæde/gästhandduk 
30x50 cm. 
Håndklæde/handduka 
50x100 cm. 
Håndklæde/handduka 
70x140 cm.

Vaskeklud/Tvättlapp 
30x30 cm. 
Gæstehåndklæde/gästhandduk 
30x50 cm. 
Håndklæde/handduka 
50x100 cm. 
Håndklæde/handduka 
70x140 cm.

Vaskeklud/Tvättlapp 
30x30 cm. 
Gæstehåndklæde/gästhandduk 
30x50 cm. 
Håndklæde/handduka 
50x100 cm. 
Håndklæde/handduka 
70x140 cm.

037

Hvid



Leverinsbestemmelser
Salgs- &

038

# 01 # 05

# 02 # 06

# 04

# 07# 03

Leveringsbetingelser Restordrer

Betaling Transport

Levering

Reklamationer:Bankforbindelse      

Priser er excl. moms ab lager Holbæk. Ordrer under 
DKK 1500,00 vil blive tillagt et ekspeditionsgebyr på 
DKK 100,00. Min. ordrer er DKK 2.500,00 kr. ved  
1. bestilling fra nye kunder.

Bestilte varer, som ikke leveres, vil ikke automatisk  
blive eftersendt, men må bestilles igen. 
(Forekommer meget sjældent)

Udenlandske kunder:  Forudbetaling. 
Danske kunder:  førstegangskøb forudbetaling. 
Efterfølgende 14 dage netto.
Efter forfaldsdag tilskrives renter p.t. 2% pr. 
påbegyndt måned. 
Rykkergebyr DKK  100,-.

Vi sender med fragtmand, som næsten altid leverer fra  
dag til dag i Danmark.  
Hvis modtager ikke er på adressen, betaler modtager selv  
for genudkørsel og omkostninger herved.

Ved varens modtagelse SKAL evt. synlige skader på  
emballagen påføres fragtbrevet og Munkholm orienteres  
om dette indenfor 3 dage. Enten pr. telefon eller E-mail  
og med fotodokumentation. 

Umidelbart indenfor 1-2 uger. Da alle vores produkter 
er håndlavede, kan der i perioder forekomme længere 
leveringstid, specielt kort tid efter messer.  
Det beder vi om forståelse for.

Bedes rettet til vores kontor senest 3 dage efter  
modtagelsen af varerne.

Danske Bank
reg. nr. 3208 konto nr. 3286071244





Tværvej 5, 4300 Holbæk
Telefon +45 5943 5152

www.tinamunkholm.dk


