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NATUR FOR MY LIFE

Latschenkiefer suihkushampoo
Ylellinen vuorimänty suihkushampoo
Virkistävä suihkushampoo vahvan puolustuskyvyn tueksi
100 ml ~ Tuotenro. 11510 ~ EUR 8,80

Winterfeeling hemmotteleva suihkushampoo
Hellä puhdistus iholle ja hiuksille
Hedelmäinen ja lämmin tuoksu
100 ml ~ Tuotenro. 15120 ~ EUR 8,80 

Sternenzauber vartalo- ja hierontaöljy
Tasapainottava hoitoöljy greipillä,
Iiriksellä, bentsoella jne.
50 ml ~ Tuotenro. 14155 ~ EUR 12,80

Tief atmen öljykylpy
Hyvää tekevä kylpyöljy avaamaan hengitysteitä.
50ml ~ Tuotenro. 13057 ~ EUR 11,50

 
Waldruhe vartalo- ja hierontaöljy, luomu
Vahvistaa kehoa ja sielullista tasapainoa.
50 ml ~ Tuotenro. 14165 ~ EUR 12,80

 
Zirbenbalsam ~ Sembramäntybalsami
Metsäntuoksuinen hoitava balsami
tarjoaa voimaa ja tukea
15 ml ~ Tuotenro. 18092 ~ EUR 8,90

UUDET TUOTTEET

Balsamipihta luomu
Lat. Abies balsamea
5 ml ~ Tuotenro. Bio048 ~ EUR 8,90

Kesämaruna luomu, yksivuotinen
Lat. Artemisia annua
5 ml ~ Tuotenro. Bio014 ~ EUR 14,80

Siperianpihta
Lat. Abies sibirica
5 ml ~ Tuotenro. 10692 ~ EUR 6,80

Galbanum luomu
Lat. Ferula galbaniflua 
5 ml ~ Tuotenro. Bio058 ~ EUR 13,80

Euroopanlehtikuusi luomu
Lat. Larix laricina 
5 ml ~ Tuotenro. Bio038 ~ EUR 11,80

Strandkiefer
Lat. Pinus pinaster
5 ml ~ Art.Nr. 10693 ~ EUR 9,50
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YHTEYDESSÄ LUONTOON

Luonnonpuhtaat eteeriset öljyt voivat tukea ja vahvistaa meitä monilla tasoilla sekä fyysisesti että henkisesti. Tänä vuonna omistaudumme 
erityisesti havupuuöljyille, jotka tuotetaan tislaamalla vahvojen puiden neulaset ja oksankärjet. Niiden avulla voimme myös juhlistaa ja 
hyödyntää metsän voimaa omissa kodeissamme. Havupuiden öljyt saavat meidät hengittämään syvään, ne antavat elinvoimaa koko keholle 
täyttäen meidät rohkeudella, sitkeydellä ja itseluottamuksella. Ne vahvistavat sisäistä keskustamme ja aktivoivat omat puolustusvoimam-
me, jotta voimme nauttia talviajasta vahvana, terveenä ja täynnä elämäniloa.

Waldspaziergang lahjasetti
Miedosti metsälle tuoksuvat hoitotuotteet antavat meille 
voimaa ja sisäistä rauhaa. Luonnonpuhtaat hoitotuotteet 
keholle, mielelle ja sielulle auttavat sekä rentoutumaan että 
tankkaamaan energiaa. 

Setti sisältää Lahjapakkauksessa:
Vuorimänty suihkushampoo, 100 ml
Tief atmen kylpyöljy, 50ml
Waldruhe vartalo- ja hierontaöljy luomu, 50 ml
Sembramäntybalsami, 15 ml
Inhalointipuikko de luxe antrasiitti, 1 kpl
Tief atmen tuoksusekoitus, 10 ml
Setti ~ Tuotenro. 20301 ~ EUR 48,80
(norm. EUR 65,80)

Wintertraum lahjasetti
Ympärillemme kietoutuvat tuoksut antavat turvallisuutta 
ja hyvää oloa tarjoten syvää rentoutumista. Päivittäinen 
puhdistus ja hoito ovat samalla pieniä taukoja ja lepohetkiä 
itsellemme. Hyvää tekevillä hoitotuotteilla on tasapainotta-
va ja mielialaa kohottava vaikutus.

Setti sisältää Lahjapakkauksessa:
Winterfeeling suihkunautinto, 100 ml
Orangenölbad kylpyöljy, 50ml
Sternenzauber vartalo- ja hierontaöljy, 50 ml
Huulibalsami, 15 ml
Inhalointipuikko de luxe rosé, 1 kpl
Veriappelsiini, 10 ml
Setti ~ Tuotenro. 20302 ~ EUR 47,80       (norm. EUR 63,30)

Naturkraft setti
Luonnonpuhtailla öljyillä ja hyvin harkittujen vartalonhoi-
totuotteiden kanssa voimme vahvistaa ja tukea kehoam-
me, jotta selviämme haastavasta talviajasta terveenä ja 
aktiivisena. 

Setti sisältää Lahjapakkauksessa:
Teebaum Manuka suihku-ja hiusshampoo, 100 ml
Stärkungsbad vahvistava kylpyöljy, 50 ml
Atemfrisch konsentraatti, 50 ml
Nasenbalsam nenäbalsami luomu, 15 ml
Inhalaatiopuikko de luxe antrasiitti, 1 kpl
Villi Cajeputöljy, 10 ml
Setti ~ Tuotenro. 20303 ~ EUR 47,80
(norm. EUR 63,50)

Mamaglück hyvänolon setti 
Valikoidut, miedosti tuoksuvat hoitotuotteet palvelevat 
odottavaa äitiä raskauden aikana ja sen jälkeen, sekä 
fyysisellä että henkisellä tasolla. Upea tuki luonnosta ihon 
hoitoon ja oman keskipisteen vahvistamiseen.

Setti sisältää Lahjapakkauksessa:
Mamaglück masunhoitoöljy luomu, 50 ml
Sonnenstrahl-balsami , 15 ml
Ruusuhydrolaatti luomu, 50 ml
Orangen Potpouri tuoksusekoitus, 10 ml
Tuoksukivi kukka, 1 kpl
Setti ~ Tuotenro. 20304 ~ EUR 39,90
(norm. EUR 55,10)

Lisää tietoa eteerisistä öljyistä,

luonnontuotteista sekä

settitarjouksista löydät

nettikaupastastamme.

Esitteen settitarjoukset ovat

voimassa 31.3.2022 asti tai niin 

kauan kuin tavaraa riittää.

Light Scent aromadiffuuseri TARJOUS
Aromadiffuuseri Light Scent on monikäyttöinen huoneil-
man tuoksutuslaite. Ultraäänisumutuksen kautta eteeriset 
öljyt jakautuvat erityisen varovasti huoneeseen, samalla 
kun leikkisästi muuttuvat valotehosteet tarjoavat lisää 
rentoutumista ja harmoniaa.
Aromadiffuuserin kanssa saat ilmaiseksi kaksi luonnon-
puhdasta eteeristä öljyä, jotka huolehtivat sekä yksin että 
sekoituksena puhtaasta huoneilmasta ja iloisesta tunnel-
masta.  

Setti sisältää:
Light Scent aromadiffuuseri, 1 kpl
Siperiankuusi, 5 ml ILMAISEKSI
Makea appelsiini luomu, 10 ml ILMAISEKSI
Setti ~ Tuotenro. 19983W ~ EUR 65,00
(norm. EUR 78,70)

Lilly aromadiffuuseri TARJOUS
Tyylikäs tuoksutuslaite levittää eteeriset öljyt varovasti 
huoneilmaan veden kautta ultraäänisumutuksen avulla. 
Tuoksutus ja tauotus sekä vaihtuvat valot ja värit luovat 
kodikkaan tunteen huoneeseen. Diffuuserin mukana 
tuleva tasapainottava ja talvinen tuoksusekoitus Entspan-
nung bergamotilla, appelsiinilla, laventelilla ja ripauksella 
kanelia sisältyy hintaan.

Setti sisältää:
Lilly aromadiffuuseri, 1 kpl
Entspannung tuoksusekoitus, 10 ml ILMAISEKSI
Setti ~ Tuotenro. 19203W ~ EUR 39,80
(norm. EUR 49,70)

Kreative Kinderzeit – Luova setti lapsille 
Käsin piirretyssä värityskirjassa löytyy noin 60 kuvaa 
odottamassa maalikerrosta. Rakkaudella suunniteltu, 
vankasta ruohopaperista tehty värityskirja sisältää eu-
rooppalaista kasvistoa ja eläimistöä. Rentoon maalaukseen 
sopii hedelmäisen makea Maija Mehiläinen-tuoksuseko-
itus siihen sopivalla tuoksukivellä. Omaperäinen lahjaidea 
isoille ja pienille lapsille.

Setti sisältää:
Biene Maja tuoksusekoitus, 10 ml
Tuoksukivi kettu liuskekivialustalla, 1 kpl
Värityskirja, 1 kpl
Setti ~ Tuotenro. 20306 ~ EUR 32,80
(norm. EUR 40,00)

Augentrost rentoutussetti
Silmäruoho on perinteinen lääkekasvi, jolla on kipua 
lievittävä, turvotusta poistava ja rauhoittava vaikutus. 
Yhdessä tasapainottavan Santos Aroma roll-onin kanssa 
se tekee todella hyvää jännitykseen, päänsärkyyn, unet-
tomuuteen jne. Rentoutumistyyny on myös ihanteellinen 
jokapäiväiseen lepohetkeen. 

Setti sisältää:
Silmäruoho silmätyyny, 24 x 10 cm
Hirssi rentoutustyyny, 30 x 20 cm
Santos aroma roll-on, 10 ml
Setti ~ Tuotenro. 20305 ~ EUR 49,50
(norml EUR 62,50)

Täytettävät metalliset inhalaattorit
Uudet metalliset inhalaatiopuikot ovat erittäin kestäviä, 
hygieenisiä ja ennen kaikkea käytännöllisiä. 10-15 tippaa 
suosikkituoksua tuo valitusta tuoksusta riippuen esimer-
kiksi hyvinvointia, stressin lievitystä, keskittymistä tai 
apua tukkoisalle nenälle.  

Inhalaatiopuikko de luxe antrasiitti
Kpl ~ Tuotenro. 19157 ~ EUR 7,50 

Inhalaatiopuikko de luxe rosé
Kpl ~ Tuotenro. 19158 ~ EUR 7,50
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