
The Kerstin Florian Sustainability Statement 

Born in Scandinavia, I am inspired by nature and the intrinsic energy found in all things. I 
am dedicated to the movement to preserve the environment. For over 30 years I have 
researched cultures and natural resources all over the world to bring natural healing methods
and wellness to the modern spa environment. I have created holistic Spa products and 
treatments with the highest respect for authenticity and quality using the best natural ingredients:
including phyto essences, essential oils (wild crafted and organic), minerals, herbal 
extracts, algae, marine elements and wild crafted mud. 

I am committed to a long term strategy for sustainability. My guarantee is to manufacture 
high quality, safe and effective products and to use sustainable resources whenever 
possible and suitable.

Some of the things we are doing are to be conscience of our impact on the environment 
are:

Using Wild Crafted, Natural and Organic ingredients.

Formulating new products that are paraben free.

Following safe manufacturing practices within regulatory guidelines.

Using recyclable glass and plastic jars/bottles.

Using soy ink on printed boxes and collateral materials.

Using recyclable paper for our boxes that comes from certified sustainable forests—
  Forest Stewardship Council certified. (see FSC symbol on packaging)

Being focused and committed to health and sustainability.

Providing a safe working environment.

Being committed to finding ways to lesson our impact on the planet.

Everything good to you,

Kerstin Florian
President. 

Kerstin Florians vision 

Genom min uppväxt i Skandinavien har jag blivit inspirerad av naturen och den inre energi 
som finns i all materia. För mig är det viktigt att följa med i utvecklingen för att bevara vår miljö 
och omgivning. I över trettio år har jag undersökt olika kulturer och naturliga råvaror över hela 
världen för att återskapa naturens helande metoder och öka vårt välbefinnande för att passa 
dagens moderna spa-anläggningar. Jag har skapat holistiska spa-produkter och behandlingar 
med högsta respekt för äkthet och kvalité genom att använda de bästa naturliga ingredienser 
såsom växtessenser, aromaoljor (vilt växande och organiska), mineraler, örtextrakt, alger, 
marina ämnen och naturlig lera.

Jag har hängivit mig till en långvarig strategi för hållbarhet inom företaget. Jag garanterar att 
min framställning av produkter har den högsta kvalitén, att den är säker och baseras på stabila 
råvaror, när det finns sådana alternativ att tillgå.

För att visa vårt engagemang för miljön:
- använder vi vilt växande, naturliga och organiska ingredienser
- utesluter vi parabener vid formulering av nya produkter
- följer vi de reglerande riktlinjerna som finns för säker framställning
- använder vi återvinningsbart glas och plast i våra burkar, flaskor och tuber
- använder vi sojafärg till text vi trycker på kartonger och övriga trycksaker
- använder vi, till våra kartonger, återvinningsbart och certifierat papper för bevarande 

av skogar – Forest Stewardship Council (se FSC symbol på kartong)
- är vi fokuserade och hängivna en god hälsa och varaktighet
- gör vi vår arbetsmiljö säker
- hänger vi oss till att hitta vägar där vi kan minska vår påverkan på vår jord.

Allt gott till er,

Kerstin Florian
President/VD
KF International 


