
Tuoksujen taikaa – 
Luonnollisia eteerisiä öljyjä hyvään oloon ja terveyden ylläpitoon

Herkän ihon hoito-setti isoille ja pienille (Set mild & sanft)
Kesän tuoksua luonnon parhailla antimilla:

• Extra Mild-shampoo
• Pehmeä Shea-vartalovoi (bio)

• Ensiapubalsami, 30ml
Tuotenumero: 19496 /€29,80 / setti

Luksusta 
kasvoille

Hyvää oloa 
koko perheelle! 

Feeling-spraysetti TRIO koostuu kolmesta erilaisesta, 
luonnonmukaisesta, huoneilmaa raikastavasta spraysta. 

Tunnelmasta riippuen voit valita tähän hetkeen 
sopivan tuoksun huoneilmaa raikastamaan! 
Happy, Suojelusenkeli tai Medicus! Happy tuo 

auringon sisätilaan, Suojelusenkeli rauhoittaa mieltä 
ja  Medicus desinfioi ja puhdistaa pöpöt pois! 

Tuotenumero: 19984 /€19,80 / setti

Aroma-Apteekki on jokaisen kotiapteekin  peruskivi 
kotikäytössä. Yksittäisillä öljyillä saa nopeasti ja 

luonnollisesti apua pieniin vaivoihin. Öljyt on pakattu 
kätevään ja kauniiseen puulaatikkoon ja mukana toimitetaan 

myös tarkat käyttöohjeet eri öljyjä varten. 
Aroma-apteekista löytyy seuraavat eteeriset öljyt: 
Eukalyptus 10 ml, laventeli 10 ml, niaouli 10 ml, 

piparminttu 10 ml sekä teepuu roll-on 10ml
Tuotenumero: 19903 /€29,80 / setti

Trio-sprayt 
huoneilman 
raikastamiseen

Luksusta kasvoille -setti on luksusluokan 
kauneudenhoitoa! Setin kaikki kolme 

korkealaatuista tuotetta koostuvat pelkästään 
100% puhtaista ja luonnollisista raaka-aineista.

• Päivävoide • Yövoide
• Huulivoide

Tuotenumero: 19869 /€36,50 / setti

Aroma-Apteekki 
kotikäyttöön

www.feeling.fi

feeling-SuomiMYYJÄN TIEDOT:

Appelsiini-yleispuhdistusaine 
(Allzweck-Orange)

Appelsiini-yleispuhdistusaine on 
erittäin riittoisa puhdistusaine-

tiiviste, jota voidaan käyttää kaikissa 
pinnoissa, jotka vaativat hellää 
mutta kuitenkin perusteellista 

puhdistusta. Se käy myös mattojen 
pesuun, astioiden käsipesuun sekä 
hienon ja kirjavan pyykin pesuun. 

Laimennettava.

Tuotenumero: 16008 / 9,80 / 300ml

Aito saippua 
(Echte Seife)

Aito saippua on perinteinen, 
puhdistetuista, täysin kasviperäisistä 
aineista saatu kierrätystuote johon 

on lisätty kaliumhydroksidia. 
Pesutehon ja rasvan irtoamisen 

maksimoimiseksi, siihen on 
lisätty  tärkkelyspohjaisia 

aktiiviaineita.

Tuotenumero: 16018 /€9,80 / 300ml

Korkealuokkaiset hedelmähapot, parasta elintarvikelaatua 
modernissa keittiössä, kuten  sitruunahappo, viinihappo sekä 
omenahappo , tuhoavat salmonella-bakteerit ja puhdistavat 
pinnat kalkista – tehokkaasti ja ilman kemiallisia aineosia.

Tuotenumero: 16038 /€6,90 / 250g

Puupintojen 
appelsiinihoitoaine 

(Holzbalsam Orange) 

Puupintojen appelsiinihoitoaine 
on kehitetty erityisesti tummille 

puupinnoille. Se on täysin 
luonnollinen tuote joka myös 

tuoksuu hyvälle. Sisältää 100% 
eteerisiä öljyjä ja puhdasta 

jojobaöljyä sekä mehiläisvahaa.

Tuotenumero: 16007 /€18,80 / 200ml

Todellinen ihmetuote, joka 
puhdistaa pinnat siellä 

missä muut pesuaineet jättävät likaiseksi. Pasta on lyömätön 
apuri puhdistettaessa kromiterästä, tiskipöytiä, muovipintoja, 
pohjaan palaneita astioita, ruokailuvälineitä, aitoja metalleja, 
urheilujalkimia, työvälineitä jne. Käyttö: Ota pastaa märkään 

mikroliinaan tai sieneen  ja puhdista pinta perusteellisesti. 
Huuhtele vedellä ja kuivaa. Kyllä kiiltää!

Tuotenumero: 16546 /€15,80 / 220g

Hedelmähappo-
sekoite 
(Fruchtsäuremix)

Puhdistuspasta 
(Scheuerpaste)

Yli 30 vuoden kokemuksen siivous- ja puhdistusalalla, 20 vuoden jatkuvan  tutkimuksen 
ja ympäristöystävällisten  siivousmenetelmien ja tuotteiden kehittämisen  tuloksena on 
sensaatiomainen feeling-ekologinen siivousmenetelmä. 

Setti koostuu seuraavista tuotteista: Appelsiini- yleispuhdistusaine 300 ml 
• Aito saippua 300 ml • Hedelmähapposekoite 250 gr • Puhdistuspasta 220 gr
• Puupintojen appelsiinihoitoaine 200 ml • Mikroliina ikkunoiden ja lasipintojen 
hoitoon • Mikroliina yleispuhdistukseen • 2 x muovinen suihkupullo 500 ml 
• Käyttöohjeet kaikille tuotteille

Tuotenumero: 19921 /€79,50 / setti

Ekologinen 
siivoussetti
(Öko-Reinigungsset) 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Tarjoukset voimassa toistaiseksi.



Hoitava silmänympärys 
roll-on 

(Augen Intensivpflege bio)

Feelingin silmänympärysiholle laitettava 
intensiiviöljy edistää herkän silmänympärysihon 

uusiutumista, sitoo kosteutta ja 
lieventää pikkuryppyjä. Korkealaatuinen 

koostumus muodostuu seuraavista 
kasvisöljyistä: ruusunmarjansiemenöljy, 

granaattiomenansiemenöljy, kylmäpuristettu 
argaaniaöljy, luomulaatuinen helokkiöljy, 
vadelmansiemenöljy ja luomulaatuinen 

macadamiapähkinäöljy. 

Tuotenumero: 18038 /€14,80 / 10ml

LaWei-Kasvovoide 
(Lawei Gesichtscreme)

LaWei-kasvovoide sopii erityisesti herkille 
ihotyypeille. Se on kehitetty herkästi 

reagoivan ja tulehtuneen ihon hoitoon. 

Tuotenumero: 18255 /€26,00 / 30ml

Cleopatra - vartaloemulsio 

Cleopatra-tuoksusekoitus antaa 
tälle erinomaiselle vartaloemulsiolle 

unohtumattoman, ylellisen ja 
ihastuttavan tuoksun, ihoa hellien 

ja hoitaen.

Tuotenumero: 18017 /€13,00 / 200ml

Soft Cream -vartaloemulsio 

Tällä hellävaraisella perusemulsiolla 
voit tehdä itsellesi mieleisen 

ihonhoitotuotteen. Sekoita 0,5-3% 
eteeristä öljyä emulsioon ja jos iho on 
erittäin kuiva, voit vielä lisätä tipan 

kylmäpuristettua kasviöljyä, 
esim. feeling-manteliöljyä.

Tuotenumero: 18037 /€9,50 / 200ml

Lemon-deodorantti 

Lemon-deodorantti, raikastaa kainalot 
luonnollisesti, tukkimatta  ihohuokosia. 

Deodorantti sisältää korkealaatuisia 
aineosia, ilman alumiinisuoloja, 

kemiallisia emulgaattoreita, säilöntä- 
ja tuoksuaineita. Hellävaraiset ja 

miedot aineosat antavat ihohuokosten 
hengittää. Ihon luonnollista hien 
muodostumista ei täten estetä  

mutta hienhaju poistuu.

Tuotenumero: 18060 /€11,50 / 50ml

Fresh-hammastahna 
(Zahnpasta fresh) 

Luonnollisella feeling-
hammastahnalla hampaat 
puhdistetaan ja hoidetaan 
lempeästi. Samalla ikenet 

vahvistuvat ja saavat kestävyyttä 
ja pienet haavaumat suussa 
hoituvat kuin lähes itsestään.

Tuotenumero: 18036 /€8,80 / 100g

Cleany - kasvojen 
puhdistusöljy

(Cleany)

Cleany-puhdistusöljy poistaa kasvoilta lian, 
päivän aikana kertyneet epäpuhtaudet 

sekä meikin hellävaraisesti mutta 
tehokkaasti. Voit käyttää sitä sellaisenaan 
kasvojen päivittäiseen puhdistukseen tai 
suihkuttaa sitä kasvopaperiin ja pyyhkiä 

kasvot sillä. Cleany- puhdistusöljy sopii koko 
kehon hygieniaan sekä isoille että pienille 

perheenjäsenille. Cleany-puhdistusöljy 
sisältää manteliöljyä ja ruusuvettä.

Tuotenumero: 18176 /€9,80 / 100ml

Soft face-kasvojen kuorinta tasoittaa ihon pintaa, 
hoitaa ja saa kasvoille raikkaan olon. 

Sisältää ikääntymisen vaikutuksia hidastavia ainesosia!

Tuotenumero: 18040 /€14,00 / 180 g

Soft face-
kasvojenkuorinta
(Soft face 
Gesichtspeeling)



Jalkavoide 
(Fussbalsam)

Jalkavoiteen  pirteä tuoksu antaa 
energiaa ja herättää aistit. Jalkoihin 

kohdistuva hoito on erittäin tehokasta 
koska jalkoihin päättyy noin 72.000 

hermorataa. Feeling-jalkavoide raikastaa 
jalat ja ehkäisee niiden hikoilua ja 

estää näin pahojen hajujen syntymistä. 
Samalla se aktivoi refleksialueet ja tekee 

ihosta pehmeän ja siloisen. 

Tuotenumero: 18005 /€9,90 / 30ml

Käsivoide 
(Handbalsam)

Feeling-käsivoiteen pohjana 
on korkealaatuinen 

macadamiapähkinäöljy, joka sisältää 
paljon tyydyttymättömiä rasvahappoja 
– se sopii lähes kaikille ihotyypeille ja iho 

imaisee sen nopeasti itseensä.

Tuotenumero: 18085 /€9,90 / 30ml

Nerolihydrolaatti – 
Appelsiininkukkavesi 
(Orangenblütenhydrolat) 

Appelsiinipuun kukista saatava 
nerolihydrolaatti (bio) käy, 

kuten ruusuhydrolaattikin, hyvin 
ihonpuhdistukseen. Se poistaa myös 

hien hajua joten sitä voi käyttää hyvin 
myös deodoranttina. Hienostunut 

tuoksu vaikuttaa stressiä lievittävästi 
ja tukee ihon uudistumista.

Tuotenumero: 17046 /€9,80 / 100ml

Laventelihydrolaatti – 
Laventelikukkavesi 

(Lavendelhydrolat)

Laventelihydrolaatti (bio) sopii 
kasvovetenä kaikille ihotyypeille, 

erityisesti sitä suositellaan kuivalle 
iholle ja akneen. Käy hyvin myös 
hiusvetenä rasvoittuville hiuksille 
ja suuhygieniassa sekä hauteiden 
tekoon. Se vaikuttaa piristävästi 

ja puhdistavasti.

Tuotenumero: 17516 /€8,80 / 100ml

Fresh Wave 
suihku- ja hiusshampoo 

(Fresh Wave Dusch- und 
Haarshampoo) 

Hedelmäinen ja piristävä 
tuoksusekoitus eteeerisistä öljyistä, 
kuten greippi, piparminttu, limetti, 

massoia jne,  tekee aamusta 
aurinkoisen. Hienostunut tuoksu 

välittää meille ja lähimmäisillemme 
iloisuutta ja pirteyttä ja saa 

ajatuksemme heräämään – mieleen 
tulee aurinko, meri ja loma!

Tuotenumero: 15087 /€9,50 / 200ml

Hellävarainen 
suihkushampoo 

(Extra Mild Dusch- und 
Haarshampoo) 

Tämä suihku-ja hiusshampoo on 
erityisen mieto ja sen eteeriset 

öljyt, kuten mandariini, appelsiini,  
antavat  sille hedelmäisen ja 

raikkaan tuoksun. Extra Mild on 
iholle niin lempeä että sitä voivat 

huoletta käyttää sekä herkkäihoiset 
että pienet vauvatkin.

Tuotenumero: 15067 /€9,50 / 200ml

Ruusuhydrolaatti – 
Ruusuvesi 

(Rosenhydrolat)

Ihonpuhdistus tällä herkullisen 
tuoksuisella vedellä tuntuu 

taivaalliselta. Sopii kuivalle ja 
ikääntynelle iholle mutta myös 
herkkä vauvaiho voi nauttia 

siitä. Vaikuttaa rauhoittavasti, 
antiseptisesti ja hoitavasti. 

Käytetään kasvoveden tapaan.

Tuotenumero: 17526 /€9,80 / 100ml

Feeling-huulivoide koostuu puhtaista luonnontuotteista ja hoitaa 
rikkinäisiä ja kuivia huulia ja antaa niille täydellisen suojan. 

Puhtaat eteeriset öljyt tekevät hyvää ja saavat huulivoiteen myös 
maistumaan ja tuoksumaan taivaalliselle!

Tuotenumero: 18023 /€8,50 / 15ml

Huulivoide
(Lippenbalsam)



Tuoksujen taikaa – 
Luonnollisia eteerisiä öljyjä hyvään oloon ja terveyden ylläpitoon

Herkän ihon hoito-setti isoille ja pienille (Set mild & sanft)
Kesän tuoksua luonnon parhailla antimilla:

• Extra Mild-shampoo
• Pehmeä Shea-vartalovoi (bio)

• Ensiapubalsami, 30ml
Tuotenumero: 19496 /€29,80 / setti

Luksusta 
kasvoille

Hyvää oloa 
koko perheelle! 

Feeling-spraysetti TRIO koostuu kolmesta erilaisesta, 
luonnonmukaisesta, huoneilmaa raikastavasta spraysta. 

Tunnelmasta riippuen voit valita tähän hetkeen 
sopivan tuoksun huoneilmaa raikastamaan! 
Happy, Suojelusenkeli tai Medicus! Happy tuo 

auringon sisätilaan, Suojelusenkeli rauhoittaa mieltä 
ja  Medicus desinfioi ja puhdistaa pöpöt pois! 

Tuotenumero: 19984 /€19,80 / setti

Aroma-Apteekki on jokaisen kotiapteekin  peruskivi 
kotikäytössä. Yksittäisillä öljyillä saa nopeasti ja 

luonnollisesti apua pieniin vaivoihin. Öljyt on pakattu 
kätevään ja kauniiseen puulaatikkoon ja mukana toimitetaan 

myös tarkat käyttöohjeet eri öljyjä varten. 
Aroma-apteekista löytyy seuraavat eteeriset öljyt: 
Eukalyptus 10 ml, laventeli 10 ml, niaouli 10 ml, 

piparminttu 10 ml sekä teepuu roll-on 10ml
Tuotenumero: 19903 /€29,80 / setti

Trio-sprayt 
huoneilman 
raikastamiseen

Luksusta kasvoille -setti on luksusluokan 
kauneudenhoitoa! Setin kaikki kolme 

korkealaatuista tuotetta koostuvat pelkästään 
100% puhtaista ja luonnollisista raaka-aineista.

• Päivävoide • Yövoide
• Huulivoide

Tuotenumero: 19869 /€36,50 / setti

Aroma-Apteekki 
kotikäyttöön

www.feeling.fi

feeling-SuomiMYYJÄN TIEDOT:

Appelsiini-yleispuhdistusaine 
(Allzweck-Orange)

Appelsiini-yleispuhdistusaine on 
erittäin riittoisa puhdistusaine-

tiiviste, jota voidaan käyttää kaikissa 
pinnoissa, jotka vaativat hellää 
mutta kuitenkin perusteellista 

puhdistusta. Se käy myös mattojen 
pesuun, astioiden käsipesuun sekä 
hienon ja kirjavan pyykin pesuun. 

Laimennettava.

Tuotenumero: 16008 / 9,80 / 300ml

Aito saippua 
(Echte Seife)

Aito saippua on perinteinen, 
puhdistetuista, täysin kasviperäisistä 
aineista saatu kierrätystuote johon 

on lisätty kaliumhydroksidia. 
Pesutehon ja rasvan irtoamisen 

maksimoimiseksi, siihen on 
lisätty  tärkkelyspohjaisia 

aktiiviaineita.

Tuotenumero: 16018 /€9,80 / 300ml

Korkealuokkaiset hedelmähapot, parasta elintarvikelaatua 
modernissa keittiössä, kuten  sitruunahappo, viinihappo sekä 
omenahappo , tuhoavat salmonella-bakteerit ja puhdistavat 
pinnat kalkista – tehokkaasti ja ilman kemiallisia aineosia.

Tuotenumero: 16038 /€6,90 / 250g

Puupintojen 
appelsiinihoitoaine 

(Holzbalsam Orange) 

Puupintojen appelsiinihoitoaine 
on kehitetty erityisesti tummille 

puupinnoille. Se on täysin 
luonnollinen tuote joka myös 

tuoksuu hyvälle. Sisältää 100% 
eteerisiä öljyjä ja puhdasta 

jojobaöljyä sekä mehiläisvahaa.

Tuotenumero: 16007 /€18,80 / 200ml

Todellinen ihmetuote, joka 
puhdistaa pinnat siellä 

missä muut pesuaineet jättävät likaiseksi. Pasta on lyömätön 
apuri puhdistettaessa kromiterästä, tiskipöytiä, muovipintoja, 
pohjaan palaneita astioita, ruokailuvälineitä, aitoja metalleja, 
urheilujalkimia, työvälineitä jne. Käyttö: Ota pastaa märkään 

mikroliinaan tai sieneen  ja puhdista pinta perusteellisesti. 
Huuhtele vedellä ja kuivaa. Kyllä kiiltää!

Tuotenumero: 16546 /€15,80 / 220g

Hedelmähappo-
sekoite 
(Fruchtsäuremix)

Puhdistuspasta 
(Scheuerpaste)

Yli 30 vuoden kokemuksen siivous- ja puhdistusalalla, 20 vuoden jatkuvan  tutkimuksen 
ja ympäristöystävällisten  siivousmenetelmien ja tuotteiden kehittämisen  tuloksena on 
sensaatiomainen feeling-ekologinen siivousmenetelmä. 

Setti koostuu seuraavista tuotteista: Appelsiini- yleispuhdistusaine 300 ml 
• Aito saippua 300 ml • Hedelmähapposekoite 250 gr • Puhdistuspasta 220 gr
• Puupintojen appelsiinihoitoaine 200 ml • Mikroliina ikkunoiden ja lasipintojen 
hoitoon • Mikroliina yleispuhdistukseen • 2 x muovinen suihkupullo 500 ml 
• Käyttöohjeet kaikille tuotteille

Tuotenumero: 19921 /€79,50 / setti

Ekologinen 
siivoussetti
(Öko-Reinigungsset) 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Tarjoukset voimassa toistaiseksi.


