Uudet tuotteet
Basilika ct. Linalol luomu | Lat. Ocimum basilicum L.

Käsivoide Grapefruit

Mieto, ideaali pelkoihin, hermostuneisuuteen, stressiin jne.

Ravitsevalla oliiviöljyllä ja suojaavalla kookosöljyllä – paras mahdollinen

5 ml ~ Tuotenro. 10812 ~ EUR 12,50

hoito kärsineille käsille jokaiseen päivään!
75 g ~ Tuotenro. 18071 ~ EUR 12,80

Sitruunateepuu, luomu | Lat. Leptospermum petersonii
Piristävä, sitrusmainen tuoksu, antiviraalinen, antibakteerinen, huoneil-

Orange suihku- ja hiusshampoo

maa puhdistava, hyönteisiä karkottava – ideaali kesällä ja talvella.

Hedelmäisen pirteät tuoksut suihkuun! Luonnolliset pesuraaka-aineet

5 ml ~ Tuotenro. 10912 ~ EUR 9,80

ovat paras mahdollinen valinta sekä iholle että hiuksille.
200 ml ~ Tuotenro. 15128 ~ EUR 8,80

Orangen Potpouri tuoksusekoitus
Appelsiini, petitgrain neroli – mielialaa kohottava, pelkoa poistava ja

Kylpypyyhe Appelsiini

tasapainottava tuoksusekoitus.

Vuoden tuoksukasvi Itävallassa -teemainen valtava, pehmeä kylpypyy-

10 ml ~ Tuotenro. 11104 ~ EUR 14,80

he – täydellinen valinta kaikille kasvien ystäville ja koko perheelle.
50% puuvillaa, 50% mikrokuitua, 100 x 160 cm
Kpl. ~ Tuotenro. 3920 ~ EUR 28,80

K E S Ä 2021

Yoga tuoksusekoitus
Greippi, myrtti, patsuli ja bentsoe tuovat harmoniaa ja sielullista
tasapainoa.
10 ml ~ Tuotenro. 11203 ~ EUR 11,50

Zumba tuoksusekoitus
Appelsiini, sitruunamyrtti, bergamotti ja rosmariini ct. verbenon vaikuttavat aktivoivasti ja elävöittävästi antaen motivaatiota päivään!
10 ml ~ Tuotenro. 11204 ~ EUR 11,90

Aromarannekoru Kids Duo
Kaksi tuoksutettavaa rannekorua laavakivillä ja sinisellä sekä lilalla
jalokivellä.
Kahden setti ~ Tuotenro. 19108 ~ EUR 15,80
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Aromarannekoru Kids Regenbogen
Tuoksutettava aromarannekoru lapsille, laavakivillä ja värikkäillä
jalokivillä.
Kpl. ~ Tuotenro. 19109 ~ EUR 8,80
feeling Handelsges.m.b.H.
Walgaustraße 22
A-6824 Schlins
https://shop.feeling.fi
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Kesä, aurinko ja luonnolliset hoitotuotteet

Odotamme kovasti kesää: lämpimiä ilmoja, leppoisaa tunnelmaa ja

Feine Haut-Kaunis iho ihonhoitosetti

Bergluft -aktiivisetti ulkoilijalle

Feenzauber-hoitosetti lapsille

runsaasti raikkaassa ilmassa vietettyä aikaa. Luonnolliset eteeriset öljyt

Luonnollisia öljyjä ja hyvin harkittuja hoitotuotteita voidaan käyttää

Bergluft-aktiivisetti vaeltajalle, ulkoilijalle ja lomailijalle. Valmistaudu

Lumoava kylpy- ja hoitosetti pikkuisille! Keijuntaikashampoo hiuksille ja

ja tuoksuvat hoitotuotteet voivat olla mukanamme läpi kesän – olipa

erityisesti aineenvaihdunnan aktivoimiseen sekä verenkierron ja iho-

hoitavilla ja virkistävillä tuotteilla aktiiviseen kesään!

vartalolle, ravitseva mutta mieto luomu-vartaloöljy ihonhoitoon, sekä

kyse ihon valmistamisesta kesää varten, ravitsevasta ihonhoidosta,

solujen uudistumisen stimulointiin. Virkistävän & aktivoivan suolakyl-

jatkuvasta pesemisestä kärsineiden käsiemme intensiivisestä hoidosta,

vyn säännöllinen käyttö, luonnollinen vartalokuorinta ja kiinteyttävä,

Sport bio vartalo-ja hierontaöljy, luomu, 100 ml

käytännöllisistä tuotteista ulkoilmassa, luonnollisesta aurinkosuojasta

luomulaatuinen vartalovoi hoitavat ja huolehtivat ihosi hyvinvoinnista

Jalkabalsami, 30 ml

Feenzauber hoitoshampoo luomu-arganöljyllä, 100 ml

tai erityisistä tuoksuseteistä lapsille – luonnollisia aromatuotteita joka

saaden sen loistamaan!

Deocrème, piristävä, 30 ml

Feenzauber hoitoöljy, luomu, 50 ml

Aktiv & Frisch jalkaspray, 50 ml

Pesukäsine Sateenkaari, 1 kpl

Aktivoiva suolakylpy, 700 g

SOS Notfallspray, Spray ensiapuun, luomu, 50 ml

Setti ~ Tuotenro. 21201 ~ EUR 19,50

Samt & Seide vartalokuorinta, 180 g

Setti ~ Tuotenro. 20218 ~ EUR 38,80

(norm. EUR 27,50)

Straffung-vartalovoi, luomu, 100 ml

(norm. EUR 50,70)

päivään!

sateenkaarella kuvioitu pesukäsine.

Setti ~ Tuotenro. 20215 ~ EUR 36,50
(norm. EUR 47,10)
Duo Kinder-tuoksusetti lapsille
Kaksi lapsille suunniteltua kaunista aromarannekorua, joissa on tuoksutettavia, huokoisia laavakiviä ja värikkäitä jalokiviä: yksi ruusukvartsilla
Summ Brumm adé

ja ametistilla, toinen kvartsilla ja turkoosilla. 1-2 tippaa luonnollista

Häädä ei-toivottuja hyönteisiä, hyttysiä ja jopa punkkeja voimakkailla

tuoksusekoitusta Biene Maja laavakivelle saa mandariinin, laventelin,

Appelsiinipuu-setti

Pohjoisen hedelmä-setti | Tyrnisetti

luonnontuoksuilla. Tilanteesta riippuen tuotteita voidaan levittää iholle

vaniljan ym. ympäröimään meidät ja rauhoittamaan mielemme koko

Appelsiininkuorien hedelmäinen appelsiiniöljy sekä appelsiinipuun

Kerralla kaikki, mitä itävaltalainen superfood-tyrni tarjoaa! Tuore,

tai käyttää huonetuoksuna. Jos pienet kiusalaiset olivatkin nopeampia,

päivän ajaksi.

kukkien herkkä neroliöljy tekevät jokaisesta tuotteesta harmonisen

vastustuskykyä tukeva luomu-eliksiiri tarjoaa meille luonnollista C-vi-

desinfioiva, viilentävä ja kutinaa lievittävä teepuu roll-on tuo nopeasti

kokonaisuuden. Setissä mielialaa kohottavia hoitotuotteita, jotka luovat

tamiinia. Kylmäpuristettu tyrnimarjan hedelmälihan öljy puolestaan

helpotusta.

elämäniloa, tasapainoa ja tyytyväisyyttä päivään.

antaa E-vitamiinia sekä provitamiini A:ta (beetakaroteeni), jolla on

Aromarannekoru Kids Duo, kahden korun setti
Biene Maja tuoksusekoitus, 10 ml

antioksidanttinen vaikutus. Se vahvistaa kehon puolustusjärjestelmää ja

Lausfrei suihku-ja hiusshampoo, 200 ml

Setti ~ Tuotenro. 19108A ~ EUR 19,90

Orange suihku- ja hiusshampoo, 200 ml

on ihanteellinen ihon valmistamiseen kesää varten. Ravitseva auringon-

Insektenfrei huoneilman ja vartalon spray, 100 ml

(norm. EUR 28,30)

Nerolihydrolaatti, luomu, 100 ml

sädebalsami tyrnillä ja jasmiinilla ravitsee ihoa, tuoksuu hienostuneelta

Luonnollinen kookosöljy, luomu, 200 g

Neroli Aroma roll-on, 10 ml

ja auttaa meitä päästämään irti arjen kiireistä.

Zitronella, 10 ml

Orangen Potpouri tuoksusekoitus, 10 ml

Teepuu roll-on, 10 ml

Tuoksukivi aurinko liuskekivellä, setti

Tyrni tuore-Eliksiiri, luomu, 100 ml

Setti ~ Tuotenro. 20219 ~ EUR 33,80

Setti ~ Tuotenro. 20213 ~ EUR 39,80

Tyrnimarjan hedelmästä puristettu öljy, luomu, 20 ml

(norm. EUR 44,80)

(norm. EUR 54,90)

Sonnenstrahl-balsami, 15 ml

Kooltaan säädettävä lasten rannekoru tuoksutettavilla laavakivillä ja

Setti ~ Tuotenro. 20216 ~ EUR 35,80

värikkäissä sateenkaaren väreissä sädehtivillä jalokivillä. Mandariinin

(norm. EUR 46,10)

tuoksu tuo rennon ja rauhallisen tunnelman.

Regenbogen tuoksusetti lapsille

Aroma-rannekoru Kids Regenbogen, 1 kpl.
Mandariini, luomu 5 ml

Happy Sunshine

Gartenliebe – kasvienhoitosetti puutarhurille

Setti ~ Tuotenro. 19109A ~ EUR 11,50

Vahvista, tue ja suojaa puutarhaasi tuholaisilta luonnollisin keinoin! Tee

(norm. EUR 17,30)

itse tehokas ja luonnollinen suihke kirvoja, punkkeja ja muita haitallisia

Elämäniloa ja kesäistä hauskanpitoa! Hedelmäiseltä tuoksuva appel-

Zarte Hände-käsienhoitosetti

siinishampoo, luonnollinen ja helposti levittyvä aurinkoöljy SPF 30 ja

Anna käsillesi niiden ansaitsema ylellinen hoito. Mieto käsisaippua

valtava kylpypyyhe kainaloon, ja ei muuta kuin rannalle aurinkotuoliin!

päivittäiseen pesuun, käsikuorinta tekemään ihosta pehmeän, kynsien-

Aito saippua, 300 ml

hoitoöljy hauraiden kynsien ja halkeilevien kynsinauhojen vahvistami-

Luonnollinen neempuun öljy, luomu, 20 ml

Portable Scent-kesätarjous

Kylpypyyhe appelsiini, 100 x 160 cm

seen sekä uutuutemme – ravitseva, uudistava käsivoide hedelmäisellä

Laventeli, 10 ml

Kannettava hydrolaattidiffuuseri suihkuttaa hydrolaatit ultraäänellä.

Orange suihku- ja hiusshampoo, 200 ml

greippiöljyllä.

Muovipullo suihkupääällä, 500 ml

Sumutus on ihanteellinen virkistymiseen kuumina kesäpäivinä, ihon

Setti ~ Tuotenro. 21202 ~ EUR 19,80

kosteuttamiseen ja hellävaraisiin aromahoitoihin. Setissä mukana

(norm. EUR 31,20)

virkistävä, kirkastava ja jäähdyttävä piparminttuhydrolaatti (luomu) -

Aurinkoöljy LSF 30, 50 ml
Setti ~ Tuotenro. 20214 ~ EUR 59,80

Käsivoide Grapefruit, 75 g

(norm. EUR 74,40

Käsi- ja vartalosaippua, 300 ml

tuholaisia vastaan.

täydellinen kotona ja matkalla.

Kynsienhoitoöljy, 10 ml
Käsienkuorinta, 120 g

Kannettava hydrolaattidiffuuseri, 1 kpl.

Setti ~ Tuotenro. 20217 ~ EUR 36,80

Piparminttuhydrolaatti, luomu, 50 ml ilmaiseksi

(norm. EUR 47,60)

Setti ~ Tuotenro. 19201P ~ EUR 29,80
(norm. EUR 36,60)

