
AM Luonnontuotteet 

 

AM Luonnontuotteet är ett litet företag som vill ta tillvara vad naturen har att bjuda på. Vi är 

helt övertygade om att kemikalier aldrig kan vara bra för vår hud, våra barn och vår natur. 

Långt förre historiens början har människan tagit tillvara av naturens resurser. Läke-växter 

har hjälpt människan att överleva och övervinna svåra sjukdomar genom tiderna. 

 

Örter hör till de äldsta läkemedlem och används från genaration till genaration... 

 

När läkemedelsindustrin kom minskade intresset för örtkunskap och dess användning. 

Kemiska och syntetiska salvor och mediciner blomstrade i kapp med deras biverkningar. 

Reklamen på det perfekta medlet gjorde att människor slutade ifrågasätta sig vad produkten 

egentligen innehållert. 

 

Men nu till AM... Intresset för naturen ,örter har varit självklar sak för oss. Men starten från 

intresse till företag kom då en intensivkurs ordnades i ” Tillverka egen eko kosmetik” 

ordnades. Efter kursen visste vi direkt YES... drömmen var sann, det var det här som vi ville 

göra! Vi läste, studerade om örter, vegetabiliska oljor, eteriska oljor... varje dag... och nätter! 

Så började vi koka, beställde in ekologiska råvaror, flaskor mm. Efter 2 års tillverkning var 

det dags att grunda företag. 

 

År 2000 grundade vi företag. Som litet företag är det ibland svårt och byråkratiskt att hitta 

information och få praktisk hjälp. Det gäller även inköp av råvaror, flaskor mm. eftersom 

det krävs att man köper in stora volymer och mängder. 

 

Flera skolningstillfällen har det ordnats som vi deltagit i bla Sverige eftersom Finland ännu 

inte ger samma möjligheter till undervisning. 

 

Positiva saker i en litet företag är att man får vara ”sin egen” uppleva frihetskänslan att få 

styra företaget i egen takt. Samtidigt får vi ta alla beslut själva, vilket ibland kan vara 

positivt. Att ha tillgång till inblick över hela företaget är även en styrka som är viktig. 

Känslan av att kunna styra sin egen dag tex en paddlingutflykt, skogspromenad är en stor 

tillgång. 

 

I dag år 2014 är AM naturprodukter ett företag inom specialbranchen, vi är stolta och glada 

att vi hittat vår nich och samtidigt kan erbjuda dig, våra barn och vår miljö det bästa från 

naturen! 

 

Välkommen och bekanta er med våra produkter i aulan! 

 

 

 


