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THE TRADITION OF GIVING  
Give from the heart 



Jag läste nyligen (jag erkänner: på min 
mobil) att människor i genomsnitt är online 
åtta timmar per dag. Nyheter, email, 
WhatsApp, nätshopping – hela världen ligger 
för våra fingertoppar. Men åtta timmar? Det 
är mer än de flesta av oss sover per natt. I 
det oändliga flödet av information stöter 
vi ibland på något som får oss att reflektera 
över vad som verkligen är viktigt. Som en 
artikel som jag läste för några veckor sedan, 
skriven av en sköterska som arbetar med att 
vårda människor i livets slutskede. Artikeln 
belyste sådant som många i livets slutskede. 
Artikeln belyste sådant som många i livets 
slutskede ångrade. ”Jag önskar att jag inte hade 
arbetat så mycket och att jag hade ägnat mer 
tid åt att vara med mina nära och kära” och 
”Jag önskar att jag hade hållit kontakten med 
mina gamla vänner”, var några av de saker 
som kom upp. Idag är vi upptagna med att 
jaga karriärframgångar i hopp om att uppnå 
frihet att ägna oss åt det som verkligen gör 
oss lyckliga. Men den här jakten kan ofta få 
den rakt motsatta effekten, att den får oss att 
försumma det som är viktigt, som kvalitetstid 
med vänner och familj. Jag tycker själv att det 
är en utmaning att hålla balansen, men med 
julen kommer tid för eftertanke, och tid för att 
dela med sig av sig själv till sina nära och kära. 
Så låt oss försöka ge varandra tid i jul, umgås 
på riktigt och lägga ned mobilen och vara 
omtänksamma. Dela med dig av ditt ljus. För 
det är ditt ljus som lyser upp världen. 

Raymond Cloosterman,
grundare och VD, Rituals

Lys upp  
DIN Vä R LD
Hur mycket tid lägger du på din 
mobil och andra elektroniska prylar?



Sprid ljus, och mörkret kommer försvinna av sig självt

Desiderius Erasmus

Lys upp  
DIN VäR LD



LäR k äNNA  
THE RITuAL OF LIGHT

Låt ditt ljus stråla 
på nytt med vår 
limited edition 
kroppsskrubb. 
195kr. | 375g Vårda din hud 

med detta härligt 
återfuktande 
duschskum

90kr. | 200ml

Med inspiration av 
naturen, fyller vårt 

Light the Way doftljus 
ditt rum med ett varmt, 

gyllene sken.  
Brinntid 50 timmar.

215kr. | 290g

För en väldigt 
unik badritual i 
vinter, föryngra 
din kropp 
och ditt sinne 
med vårt 
utsökt lyxiga 
badskum.
150kr. | 500ml



Du väljer själv hur länge 
- 5, 10, 15 eller 20 minuter. 
Att bara meditera fem 
minuter per dag är 
tillräckligt för att du ska 
återfå kontakten med 
kropp och sinne, var som 
helst, när som helst. 

Oavsett var du är och 
oavsett hur upptagen 
du är, försök alltid att 
avsätta en stund för dig 
själv – för det är ditt ljus 
som lyser upp världen.

Meditation i farten

1.  Dämpa ljuset. Tänd några vackra ljus. 
2.  Ställ en timer på fem minuter…
3.  Rikta din uppmärksamhet inåt. Försök att rensa tankarna och låt dina 

bekymmer försvinna iväg. 
4.  Bestäm dig för att vara här och nu – var närvarande. Slappna av. Känn 

in din kropp och rummet runt dig. 
5.  Andas med lugna och djupa andetag, in och ut, nerifrån magen. Håll 

andningen långsam och obehindrad.  
6.  Föreställ dig en glödande boll med vitt ljus ovanför ditt huvud. 
7.  Tänk nu att ljus strömmar från bollen, in genom toppen av ditt huvud. 
8.  Förställ dig att ljuset flödar genom din kropp ända ner till fötterna. 

Allt eftersom ljuset sprider sig, föreställ dig att det glöder när det når 
olika kroppsdelar och organ i din kropp, samtidigt som det rensar och 
ger dig energi. 

9.  Slappna av och njut av stunden medan du avslutar din meditation.

DET VITA 
LJusETsMEDITATION
Med den här fem minuter långa meditationen, kommer du 
känna energin flöda i kropp och sinne. Meditera på det 
här sättet några gånger per vecka (eller varje dag!). 



VäLJ DIN RITuAL
Nu finns alla ritualer i alla gåvosets-storlekar.
Du kan hittar hela sortimentet på rituals.com

THE

RITUAL SAKURA 

Fira varje dag som en ny början med vår 

avkopplande ritual. Pris: 695kr

THE

RITUAL OF HAMMAM

En renande ceremoni för kropp och sinne. 

Pris: 695kr

THE

RITUAL OF DAO 

Denna lugnande ritual är vägen till inre 

avkoppling. Pris: 695kr

THE

RITUAL OF SAMURAI

Uppfriskande ritual som tar fram ditt bästa jag.

Pris: 695kr

THE

RITUAL OF LAUGHING BUDDHA

Le och världen ler tillbaka med denna 

uppiggande ritual. Pris: 695kr

THE 

RITUAL OF ARYUVEDA

Skapa inre  harmoni och få fram din naturliga 

skönhet med denna balanserande ritual. Pris: 695kr



Våra gåvoset finns i olika kombinationer och priser 
Både för honom och henne (small, medium, large & XL)

GIFTSET XL

Innehåller ett lyxigt urval av hem- och 

kroppsprodukter. Pris: 695kr

GIFTSET LARGE
Ett prisvärt gåvoset med många produkter i 

fullstorlek. Pris: 435

GIFTSET SMALL

Prova en hel ritual i resestorlek.

Pris: 215kr

GIFSET MEDIUM

Innehåller sköna produkter både i fullstorlekar och 

resestorlekar. Pris: 325kr

VäLJ DIN sTORLEk 



Lys upp DIN VäRLD
LäGG NER MObILEN

Julen är en perfekt tid för värdefull kvalitetstid 
med våra familjer och vänner. Att tända vårt unika 
smartphone-ljus blir en påminnelse om att släppa 
den digitala världen och istället umgås med dem som 
verkligen räknas. 

Gör som vi och var närvarande i jul, och dela ljuset 
med dina älskade. 
 #shareyourlight 

Se mer på Rituals.com/shareyourlight



THE RITuAL OF sAkuR A
Med inspiration från den årliga 

körsbärsblomsfestivalen, så ger vår Sakura-
ritual varje dag en känsla av nystart.

Vår himmelskt krämiga 
badskum innehåller 

väldoftande körsbärsblom och 
avslappnande rismjölk. 

150kr I 500ml

Löddrande 
Zensationel 

duchshskum är 
lyxig och 
supermild 

mot huden 
 90kr I 200ml

För en otroligt mjuk och 
väldoftande hud, inkludera 

vår superlyxiga Magic 
Touch kroppskräm i din 

ritual 
195kr I 229ml

Exfoliera varsamt 
och rengör din 
hud med vår 
mjukgörande 
och lugnande 
risskrubb 
110kr. 1 150ml

Vår säng- och 
kroppsmist omsluter 

dig i sin milda doft för 
lyckliga dagar och sött 

doftande nätter 
180kr. I 50ml

Med sin tvålfria formula 
och fuktgivande 
egenskaper ger denna 
handtvätt daglig vård till 
dina händer.
90kr I 300ml



THE RITuAL OF 
LAuGHING buDDHA

Touch of 
Happiness är 
en vårdande 
kroppskräm 

som mjukgör din 
hud och har en 
doft som piggar 

upp  
hela dagen.

170kr | 200ml

Med sin 
uppiggande 
doft, förvandlas 
Happy Buddha 
duschskum till 
ett lyxigt skum 
som tillför en dos 
av lycka till din 
rengöringsritual.
90kr | 200ml

Lycka på flaska 
finns faktiskt! För 
en stärkande 
rengöring, 
använd Fortune 
Oil, en vårdande 
duscholja.
90kr | 200ml

Gör din hud glad 
genom att exfoliera 
och rengöra den 
med Fortune Scrub 
en gång i veckan.
110kr | 150ml

Använd 
Happy Mist 
light bed & 
body mist 
varhelst du 

vill ha ett 
stänk av 

lycka.
180kr | 50ml

Hitta gläden i vardagen med vår 
uppgiggande Laughing Buddha-ritual fylld 

med sprakande citrusdofter.



Låt oss presentera våra nya 
doftstickor, en speciell hjälp för att 

du ska finna glädje i hemmet. 

VåR NyA pRIVATE 
COLLECTION

Green Cardamom exklusiva 
doftljus från vår Private Collection 
ger ett varmt, gyllene sken. 
Kardemumma var omtyckt redan av 
de forna egyptierna som använde 
den i rökelse och parfym. 
Brinntid 60 timmar.
295kr | 360g

För doft som  
varar länge, 

Green Cardamom 
doftstickor 

från vår Private 
Collection fyller 
dina rum med 
en sofistikerad 

värme och 
skogsdoftande, 

söt krydda.
395kr | 450ml



Skäm bort kropp och själ – skapa din egen, 
personliga wellnessceremoni i hemmet med vår 
renande Hammam-ritual, som innehåller värmande 
eukalyptus och rosmarin

HAMMAN OLIVE SECRET
Ultraåterfuktande

duschpasta
90kr | 150 ml

HAMMAN HOT SCRUB
Kroppsskrubb med havssalt
195kr | 450 g

HAMMAM BODY MUD
Renande kroppsskrubb
110kr | 150 ml

SPARK OF HAMMAM
Återfuktande kroppslotion.
135kr | 250 ml

HAMMAM-spA HEMMA

Dröm dig bort till en Hammam med
vår lugnande Hammam Olive Secret duschpasta.
Massera in kroppen med pastan och skölj av med 
varmt vatten. Innehåller olivolja som mjukgör och 
förbereder huden för skrubbning samt eukalyptus 
som rengör på djupet.

Upplev vår Hammam Hot Scrubs värmande 
effekt och njut av en rengöring på djupet.
Massera in detta aromatiska havssalt på fuktig
hud, massera mjukt i cirklande rörelser och
skölj med varmt vatten.

Gör ceremonin fulländad med vårmjukgörande 
Hammam Body Mud för den allra djupaste 
reningen.
Massera in ett tuntlager lera på fuktig hud, låt det 
verka i ett par minuter och skölj sedan av. 
Innehåller mineralrik rhassoul-lera – berömd för att
 den drar ut gifteroch vårdar huden.

Skäm bort och återfukta huden med vår Spark of 
Hammam kroppslotion.
Intensivtåterfuktande och tas lätt upp av 
huden. Lägg påett generöst lager och massera 
försiktigt in det i huden innan du avslutar din 
hammamupplevelse.



The purpose of art  
is washing the dust  
of daily life off our souls
Pablo Picasso



I vinter har våra härliga nya produkter mjuka lager,  
glimrande lyster och lyxiga, himmelska dofter. 

säsONGENs GODbITAR



RENT OCH MjUKT
Ta hand om dina 
händer i vinter.

The Ritual of Ayurveda  
återfuktande handlotion 

95kr | 70ml

och vår mjukgörande  
Miracle Scrub
125kr | 70ml

LjUVLIG DOFT
Vår bästsäljande 

ritual finns nu också 
som ljuvlig rumsdoft. 

The Ritual of Sakura 
doftstickor

245kr | 230ml

PERFEKTA KLAPPEN
En uppskattad julklapp

Sakura gåvoset, Medium
325kr

BODYMIST
Bär med dig en uppfriskande 
och härlig rosdoft hela dagen. 

Shakra Water bed & body mist
180kr | 50ml

GLöDANDE KäNSLOR
Upplev de uppfriskande 

egenskaperna hos söt apelsin och 
kanelens raffinerade, varma arom.

The ritual of Light doftljus XL
425kr | 1000g

RENT LöDDER
Ett löddrande skum som 
både mjukar upp och 

vårdar huden.

Samurai Showerfaom 
90kr | 200ml



yOuR bODy.  yOuR sOuL.  yOuR RITuALs .

Rituals helps you slow down,
to find happiness in the smallest of things.
It is our passion to turn everyday routines

into more meaningful rituals.

® 


