Uudet tuotteet
Klementiini luomu - Lat. Citrus clementina

Mondzeit hoitoöljy luomu

5 ml ~ Tuotenro. Bio027 ~ EUR 7,80

Hoitava vartaloöljy hoivaamaan kuukautiskiertoa.
50 ml ~ Tuotenro. 14116 ~ EUR 12,80

Lavandin grosso luomu - Lat. Lavandula hybrida grosso
5 ml ~ Tuotenro. Bio061 ~ EUR 7,80

Ensiapu roll on
Ensiapu pieniin vaivoihin.
5 ml ~ Tuotenro. 18713 ~ EUR 8,80

Monarde CT. Geraniol - Lat. Monarda fistulosa
5 ml ~ Tuotenro. 10523~ EUR 12,90

Motivation tuoksusekoitus
Sitruuna, sitruunaruoho, rosmariini ct. verbenon,

Meidän kesäsuosikkimme

korianteri, basilika, muskottipähkinä.
10 ml ~ Tuotenro. 12003 ~ EUR 12,80

Pehmeät apurit | Luomu-hydrolaatit

50 ml ~ Tuotenro. 15003 ~ EUR 58,00

Erityinen kokoelma luonnollisia hydrolaatteja ilman
alkoholia piristämään, viilentämään, lievittämään pienissä
kolhuissa ja tuomaan hyvää mieltä stressin keskelle.

Sommerfrische tuoksusekoitus

SOS hätäapuspray luomu, 50 ml

Eukalyptus staigeriana, tislattu limetti, muskatellisalvia,

Nerolihydrolaatti luomu, 50 ml

bergamotti, sitruunamelissa, patsuli.

Piparminttuhydrolaatti luomu, 50 ml

10 ml ~ Tuotenro. 12002 ~ EUR 14,80

Setti ~ Tuotenro. 19205 ~ EUR 19,80

KESÄ
2022

50 ml ~ Tuotenro. 15002 ~ EUR 68,00
Deovoide settitarjous
Vertrauen tuoksusekoitus

Käytännöliset deovoiteet häivyttävät hajuja, hoitavat

Petitgrain citronnier, appelsiini, roomalainen

ihoa, ovat hyvin riittoisia ja koostuvat vain luonnollisista

kamomilla, frankinsensi.

aineosista.

10 ml ~ Tuotenro. 12004 ~ EUR 14,80

Deovoide Basic, 15 ml

50 ml ~ Tuotenro. 15004 ~ EUR 68,00

Deovoide piristävä, 15 ml
Deocrème makea, 15 ml
Setti ~ Tuotenro. 20204 ~ EUR 17,80

Laventelibalsami luomu

(norm. EUR 23,70)

Uudistava ihonhoitobalsami isoille ja pienille.
30 ml ~ Tuotenro. 18715 ~ EUR 11,50

Luomu hoitobalsami galbanumilla
Ärsyyntyneelle iholle ja pieniin haavoihin.
15 ml ~ Tuotenro. 18223 ~ EUR 9,50

feeling Handelsges.m.b.H.
Walgaustraße 22
6824 Schlins
T 0043 5524 22399
office@feeling.fi
https://shop.feeling.fi

N ATU R FÜ R M E I N LE B E N

Auringonsäteitä iholla
& kesätuuli tukassa
Iloitsemme lämpimistä kesäkuukausista viettäen aikaa ulkona, vuorilla, merellä, järvellä tai puutarhassa.
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Suojataksemme ihoa parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaaksemme sitä luonnollisesti pienissä vaivoissa, tarjoamme kesäkaudella
valikoiman käytännöllisiä hoito- ja matkasettejä. Luonnonpuhtaat tuoksut tukevat meitä kokonaisvaltaisesti. Nautitaan hyväätekevistä
aromasovellutuksista kotona ja matkoilla!

Kesäunelmat | Hoitosetti

Liikunta & luonto | Urheilijan setti

Kaikki hyvin | Hyvänolon setti

Ajatuksissamme olemme jo järvellä tai meren rannassa. On

Ihana liikkua taas luonnossa! Piristävä shampoo puhdistaa

Viinirypäleen siemenistä tehty tyyny tuo lohdutusta ja sitä

aika huolehtia ihostamme miedoilla hoitotuotteilla. Luon-

hellästi ja vaikuttaa viilentävästi, luonnollinen deovoide

voidaan käyttää viilentämään nyrjähdyksissä tai venäh-

nonpuhdas aurinkoöljy SPF 30 on helppo levittää iholle ja

pitää raikkaana pitkään. Jalkabalsami ravitsee ja hoitaa

dyksissä. Myös lämpimänä käytettynä se on tehokas, esim.

se suojaa tehokkaasti, ihoärsytystä lievittävä After Shave

jalat. Urheilijan geelillä aktivoidaan lihakset ja edistetään

vatsakivuissa, lihaskivuissa tai jännityksessä. Rentouttava

Balsam tekee ihosta pehmeän, luomu-ruusuhydrolaatti

verenkiertoa jo ennen urheilua. Urheilun jälkeen se lievit-

luomulaatuinen vatsanhierontaöljy, hyvää tekevä luomu-

viilentää ja piristää. Nämä tuotteet yhdessä miedon sham-

tää lihaskipua ja jännitystä.

laventelibalsami sekä rentouttava huoneilman spray

poon ja suurensuuren kylpypyyhkeen kanssa muodostavat
ihanan kesäisen hoitosetin.

„Kauniita unia“ tehostavat tyynyn vaikutusta, tilanteessa
Urheilijan geeli Sportler-Gel, 30 ml

kuin tilanteessa.
Mausteöljysetti luomu

Jalkabalsami, 30 ml
Aurinkoöljy SPF 30, 50 ml

Piristävä deovoide, 30 ml

Viinirypäleensiementyyny Koala, 20 x 30 cm

Aromaattiset ruoat ovat todellinen hyvänpäivän luoja ja

Luomu-ruusuhydrolaatti, 100 ml

Fresh Wave suihku- ja hiusshampoo, 200 ml

3-tuulen vatsahierontaöljy luomu, 20 ml

ne maistuvat taivaallisilta! Luonnonpuhtaat mausteöljyt

Laventelibalsami luomu, 15 ml

pohjautuvat soijaöljyyn ja luomulaatuiseen seesamiöljy-

Süße Träume huoneilman spray, 50 ml

yn. Ne antavat ihanan aromaattisen nuotin salaatteihin,

After Shave Pflegebalsam, 30 ml
Extra Mild suihku- ja hiusshampoo, 200 ml

Setti~ Tuotenro. 20224 ~ EUR 34,90

Kylpypyyhe ruusu tai appelsiini

(norm. EUR 43,90)

Setti kylpypyyhkeellä ruusu

vihanneksille, kalaan ja lihaan - samoin kuin dippikastikSetti ~ Tuotenro. 20225 ~ EUR 43,20

keisiin ja chutneylle! Setin neljällä erilaisella mauste-

(norm. EUR 54,40)

öljyllä taiot sekä kotimaisiin että aasialaisiin ruokiin
viiden tähden maun!

Tuotenro. 20222r ~ EUR 78,00
Setti kylpypyyhkeellä appelsiini
Tuotenro. 20222o ~ EUR 78,00

Asia mausteöljy luomu, 50 ml

(norm. EUR 99,40)

Chili-limetti mausteöljy luomu, 50 ml
Tilli mausteöljy luomu, 50 ml
Katajanmarja-rosmariini mausteöljy luomu, 50 ml
Setti ~ Tuotenro. 19870 ~
EUR 16,80
(norm. EUR 22,00)

Tuoksuvat matkatoverit

Aromapflege to go | Matka-apteekki

Huoneilman tuoksusetti Freiheit (Vapaus)

Kätevät matkakaverit reissuun, vaellukselle tai retkille.

Pieni, käytännöllinen ja nopeasti käsillä - roll-onit matka-

Luonnollinen huoneilman tuoksutus luo terveellisen

Summ Brumm-spraystä hyönteiset eivät tykkää, käsidesillä

koossa! Uusi ensiapu roll-on sisältää luomu-mäkikuismaa,

ilmapiirin ja edistää hyvinvointia. Kolme huolella valittua

on helppo puhdistaa kädet ja luomu-piparminttuhydrolaat-

immortelleä ja kistusta – täydellinen SOS-kolmikko. Tee-

tuoksusekoitusta tuovat raikkautta, rentoa oloa ja pirteää

Aurinkosuoja TARJOUS

ti piristää, auttaa keskittymään sekä poistaa turvotusta.

puu roll-on on erinomainen hyönteisten pistoihin, syyliin

mieltä sekä saavat meidät hengittämään syvään.

100% luonnolliset aurinkosuojatuotteet suojaavat

Uusi luomulaatuinen laventelibalsami on monikäyttöinen

ja näppylöihin. Neroli roll-on on balsamia sielulle, helpot-

pienissä tapaturmissa ja se rauhoittaa ärtynyttä ihoa.

taa stressitilanteissa ja on samalla mielentilaa kohottava.

syvempiä ihokerroksia vahingolliselta UVa-säteilyltä,
Freiraum huoneilman spray, 50 ml

hoitavat ihoa ja sopivat kaikille ihotyypeille.

Vitalität huoneilman spray, 50 ml
Laventelibalsami luomu, 15 ml

Ensiapu roll-on, 5 ml

Wolkenlos huoneilman spray, 50 ml

Aurinkovoide SPF 45, 50 ml

Summ Brumm vartalospray, 50 ml

Neroli roll-on, 5 ml

Lahjapakkauksessa

Aurinkovoide SPF 30, 100 ml

Piparminttuhydrolaatti, luomu, 50 ml

Teepuu roll-on, 5 ml
Setti ~ Tuotenro. 20227 ~ EUR 22,50

Setti ~ Tuotenro. 19886 ~ EUR 39,50

(norm. EUR 28,20)

(norm. EUR 53,60)

Käsien desinfiointiaine, luomu, 50 ml
Setti ~ Tuotenro. 20223 ~ EUR 19,90
Setti ~ Tuotenro. 20221 ~ EUR 24,80
(norm. EUR 31,50)

(statt EUR 26,00)
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Suojataksemme ihoa parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaaksemme sitä luonnollisesti pienissä vaivoissa, tarjoamme kesäkaudella
valikoiman käytännöllisiä hoito- ja matkasettejä. Luonnonpuhtaat tuoksut tukevat meitä kokonaisvaltaisesti. Nautitaan hyväätekevistä
aromasovellutuksista kotona ja matkoilla!
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