
Boronia Absolue 
Lat. Boronia megastigma 
1 ml ~ Tuotenro. 11140 ~ EUR 39,80 

Boronia Absolue 10:90 sekoitettuna jojobaan 
Lat. Boronia megastigma 
5 ml ~ Tuotenro. 11223 ~ EUR 24,80 

Vaaleanpunaiset pippurinmarjat - Pfefferbeeren rosa 
Lat. Schinus molle 
5 ml ~ Tuotenro. 11224 ~ EUR 14,50 

Tulsi / Pyhä basilika 
Lat. Ocimum sanctum 
5 ml ~ Tuotenro. 11227 ~ EUR 9,50 

Lebenslust tuoksusekoitus 
greippiä ja kuusta. 
10 ml ~ Tuotenro. 12006 ~ EUR 9,80 

Santos tuoksusekoitus 
laventelia, greippiä, Palo Santoa, rosmariinia, piparminttua. 
5 ml ~ Tuotenro. 12011 ~ EUR 10,50

Schutz tuoksusekoitus luomu 
luomu klementiiniä, luomu palmarosaa, luomu bulgarialaista ruusua. 
5 ml ~ Tuotenro. 12012 ~ EUR 10,90 

Geborgenheit kylpysuola
Rauhoittava ja turvallisuutta tuova kylpysuola, rentouttaa ja tuo rauhaa
700 g ~ Tuotenro. 13089 ~ EUR 16,80 

Wetterschutz ulkoilijan balsami luomu
Uudistava ihonhoitobalsami pienille ja isoille. 
30 ml ~ Tuotenro. 18335 ~ EUR 12,80 

K2-vitamiini 
Villiruusun- ja tyrmimarjan hedelmälihasta puristetussa öljyssä 
20 ml ~ Tuotenro. 1160 ~ EUR 15,80 

Tief atmen saunasuola
Aktivoiva saunasuola saunaan ja kylpyammeeseen. 
280 g ~ Tuotenro. 13198 ~ EUR 12,80
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Aromadiffuuserit Kim & Simba 
Lumoavat huoneilman tuoksulaitteet Kim - söpö koala 
- ja Simba - pieni leijona – saavat varsinkin lasten silmät 
loistamaan! Kun haluat sumuttaa eteeriset öljyt pehmeästi 
huoneeseen, nosta diffuuserin keraamista kantta, täytä 
laite vedellä ja tiputa eteeriset öljyt laitteeseen. Aseta 
leikkisä kansi takaisin laitteeseen ja kytke se päälle paina-
en kevyesti alaspäin. Ostaessasi nyt saat tasapainottavan 
tuoksuseoksen Sandmännchen ilmaiseksi! 

KIM Aromadiffuuseri TARJOUS 
KIM Aromadiffuuseri, 1 kpl 
Sandmännchen tuoksusekoitus, 10 ml ILMAISEKSI 
Setti ~ Tuotenro. 19402A ~ EUR 59,90 
(norm. EUR 69,70) 

SIMBA Aromadiffuuseri TARJOUS 
SIMBA Aromadiffuuseri, 1 kpl 
Sandmännchen tuoksusekoitus, 10 ml ILMAISEKSI 
Setti ~ Tuotenro. 19401A ~ EUR 59,90 
(norm. EUR 69,70)

Korki Aromadiffuuseri TARJOUS 
Korki Aromadiffuuseri on luonnon materiaaleista, 
korkista ja posliinista valmistettu diffuuseri, joka jakaa 
pehmeästi eteeriset öljyt ultraäänisumutuksella ilmaan. 
Laitteessa on kolme sumutusohjelmaa, se voidaan valaista 
huomaamattomasti luomaan viihtyisän ilmapiiriin. Tutus-
tumistarjouksena saat tunnelmaa valaisevan ja huoneilmaa 
puhdistavan tuoksusekoituksen Lebenslust greipillä ja 
kuusella ilmaiseksi ostaessasi Korki diffuuserin. 

Korki Aromadiffuuseri, 1 kpl 
Lebenslust tuoksusekoitus, 10 ml ILMAISEKSI 
Setti ~ Tuotenro. 19403A ~ EUR 49,80 
(norm. EUR 59,60) 

Uudet tuotteetHuoneilman tuoksutus



Im Fluss bleiben | Lahjasetti
Hienot luonnolliset tuoksut välittävät rentoutumista, 
keveyttä ja saavat energian virtaamaan. Päivittäiset tuok-
suvat hoitotuotteet antavat tasapainoa, hemmottelevat 
aisteja ja välittävät turvallisuutta ja itseluottamusta. 

Ruusu suihkushampoo, 100 ml 
Harmoniebad kylpyöljy, 50 ml 
Nimms leicht bio vartaloöljy, 50 ml 
Huulibalsami, 15 ml 
Inhalaatiopuikko de luxe, kpl 
Schutz tuoksusekoitus, 10 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20232 ~ EUR 62,80 
(norm. EUR 76,00)

Sinnlichkeit | Hemmottelusetti 
Koe puhdasta luonnollista hoitoa kaikilla aisteillasi ja 
tunne tuoksuvien öljyjen myönteinen vaikutus kehoon, 
mieleen ja sieluun. Tuoksu, kosketus ja ihoa ravitseva 
hoito sulautuvat aistilliseen kokemukseen. Päästä irti, 
unohda jokapäiväinen elämä taaksesi ja nauti tässä ja nyt 
kaikilla aisteillasi. 

Appelsiini suihkushampoo, 100 ml 
Liebe kylpyöljy, 50 ml 
feeling de luxe vartaloöljy, 50 ml 
Ruusubalsami, 15 ml 
Inhaatiopuikko de luxe, 1 kpl 
Liebesgeflüster tuoksusekoitus, 10 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20231 ~ EUR 58,80 
(norm. EUR 70,40)

Nautitaan kaikilla aisteilla

Puhtaita luonnollisia eteerisiä öljyjä, jotka on saatu kukista, lehdistä, siemenistä, juurista, ruohoista jne., voidaan käyttää monipuolisesti. 
Niiden toiminnan kirjo on yhtä laaja kuin näennäisesti äärettömät tuoksuvivahteet. Kaikille puhtaille luonnollisille öljyille, joiden tuoksut 
ovat erilaiset, on kuitenkin yhteistä se, että ne muodostuvat kasvissa suojaamaan, säilyttämään sitä ja pitämään ne terveinä. Juuri tätä 
voimaa myös me voimme hyödyntää, koska eteeriset öljyt tukevat terveyttämme, hyvinvointiamme ja mielialaamme. 
Olemme huolellisesti ja rakkaudella jalostaneet tuoksuvat luonnon aarteet uudistaviksi, hyvää tekeviksi ja helppokäyttöisiksi hoitotuot-
teiksi. Nautitaan tuoksusta ja voidaan hyvin!

Joulukuusispray lasipullossa, kolmen setti  
Etsitkö pientä lahjaa, roikkuvaa koristetta tai tuoksuvaa 
huomionosoitusta rakkaille ihmisille? Virkistävä joulukuu-
sisuihke 10 ml:n lasipullossa tuo iloa jouluaikana, tuoksuu 
ihanasti metsältä ja levittää juhlatunnelmaa. 

Joulukuusispray, 3x 10 ml 
Puuvillapussukassa 
Setti ~ Tuotenro. 20228 ~ EUR 9,90

feel the scent | Rakastetut luonnonparfyymit 12 
Tuoksunuotteja on käytetty jo ikuiset ajat stimuloimaan, 
rentouttamaan jne. Parfyymi tukee omaa persoonalli-
suutta ja korostaa omaa tyyliä. feelingin luonnonparfyymit 
ovat 100 % luonnonpuhtaita ja koostuvat huolella valituis-
ta eteerisistä öljyistä, miedosti tuoksuvista hydrolaateista 
ja luomualkoholista. 

Luonnonparfyymi PHI, 10 ml 
Luonnonparfyymi TAU, 10 ml 
Luonnonparfyymi Wave, 10 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 19884 ~ EUR 29,90 
(norm. EUR 38,00)

Balsamit | Hoitosetti
Balsamit ovat aromaterapian monilahjakkuuksia. Huolella 
valitut raaka-aineet kuten mehiläisvaha, kaakaovoi ja shea-
voi yhdessä valittujen eteeristen öljyjen kanssa tekevät 
balsameista käytössä todella monipuoliset. Niitä voidaan 
käyttää ihonhoitoon, hengitysteitä avaamaan, vastustus-
kyvyn vahvistamiseen mutta myös rentoutumiseen, unta 
edistämään jne.

Hu-balsami rintakehään, 15 ml 
Tuuli- ja pakkasbalsami luomu, 15 ml 
Huulibalsami, 15 ml 
Sembramäntybalsami, 15 ml 
Pakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 19480 ~ EUR 26,80 
(norm. EUR 34,30)

Saunasetti 
Säännöllinen saunominen tehostaa kehon omaa puolustus-
järjestelmää. Saunominen parantaa aineenvaihduntaa ja 
rentouttaa lihaksia. Aromatisoitu sauna edistää terveenä 
pysymistä ja tekee hyvää myös mielelle. 

Tief atmen saunasuola, 280 g 
Vuorimäntyöljy, villikasvu, 10 ml 
Fruchtschalenmix tuoksusekoitus, luomu, 10 ml 
Sauna tuoksusekoitus, 10 ml 
Winterzeit tuoksusekoitus, 10 ml 
Pakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20233 ~ EUR 39,80 
(norm. EUR 50,30)

Komm in deine Kraft | Aktiivisetti 
Eteeriset öljyt ja aromahoitotuotteet ovat tehokkaita apu-
reita sekä mielentilaan että fyysiseen oloon. Samalla ne 
vahvistavat kehon omaa vastustusjärjestelmää. 

Rosmariini suihkushampoo, 100 ml 
Santelipuu kasvovoide, 30 ml 
Urheilijan geeli, 15 ml 
Deovoide elävöittävä, 30 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20230 ~ EUR 49,90 
(norm. EUR 61,90)

Orient | Luksussetti
1001 yön aistilliset tuoksusekoitukset saavat fantasiat 
lentämään ja unelmat eloon. Ruusu, frankinsensi, Ylang 
Ylang, jasmiini, bentsoe ja muut kallisarvoiset tuoksunuo-
tit tuovat syvää rentoutumista ja piristävät mieltä.

Cleopatra suihkushampoo, 100 ml 
Kulta luksusvoide, 30 ml 
Frankinsensibalsami, 15 ml 
Soft face kasvojen kuorintahera, 20 g 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20229 ~ EUR 69,80 
(norm. EUR 86,10)

Litsea & Petitgrain tuoksumaljakko 
100 % luonnollisella huoneilman tuoksutuksella, puh-
tailla eteerisillä öljyillä ja rottinkitikuilla luot raikkaan 
ja rennon hyvänolon ilmapiirin - ihanteellinen keittiöön, 
olohuoneeseen, kylpyhuoneeseen, wc:n, sisäänkäyntia-
lueelle. Tuoksusekoitus Litsea & Petitgrain virkistää 
aisteja ja mieltä. Sillä on tunnelmallinen ja erityisen ilmaa 
puhdistava vaikutus. 

Litsea & Petitgrain 
huoneilman tuoksu, 100 ml 
Rottinkitikut, 12 kpl 
Setti ~ Tuotenro. 11518 ~ EUR 25,90  

Litsea & Petitgrain 
huoneilman tuoksu täyttöpakkaus 
500 ml ~ Tuotenro. 15518 ~ EUR 59,00

Tuberosa & appelsiini tuoksumaljakko 
Rottingista valmistetut tikut asetetaan tuoksumaljakkoon 
eteeristen öljyjen kanssa. Tikut imevät itseensä tuoksuvat 
öljyt ja huokuvat näin ilmaan luonnollisen luomuksen 
rentouttavia, tasapainottavia ja stressiä lievittäviä tuok-
suja. Tuberosa, appelsiini, ruusugerania, sitruunamelissa, 
ruusu ja muut tuoksut tuovat hienostuneen tuoksun 
olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, kylpyhuoneeseen, 
sisäänkäyntitilaan ja siellä, missä haluat tuntea olosi 
mukavaksi.

Tuberose & Orange 
huoneilman tuoksu, 100 ml 
Rottinkitikut, 12 kpl
Setti ~ Tuotenro. 11517 ~ EUR 27,90 

Tuberose & Orange 
huoneilman tuoksu täyttöpakkaus 
500 ml ~ Tuotenro. 15517 ~ EUR 79,00 

Lisää tietoa eteerisistä öljyistä, 

hoitotuotteista ja settitarjouksista 

löytyy nettikaupastamme. 

Settitarjoukset ovat voimassa

31.3.2023 asti

niin kauan kuin

tuotteita on saatavilla.

Huoneilman tuoksutus

https://shop.feeling.fi/products/im-fluss-bleiben-lahjasetti
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https://shop.feeling.fi/products/sinnlichkeit-hemmottelusetti
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https://shop.feeling.fi/products/komm-in-deine-kraft-aktiivisetti
https://shop.feeling.fi/products/orient-luksussetti
https://shop.feeling.fi/products/orient-luksussetti


Im Fluss bleiben | Lahjasetti
Hienot luonnolliset tuoksut välittävät rentoutumista, 
keveyttä ja saavat energian virtaamaan. Päivittäiset tuok-
suvat hoitotuotteet antavat tasapainoa, hemmottelevat 
aisteja ja välittävät turvallisuutta ja itseluottamusta. 

Ruusu suihkushampoo, 100 ml 
Harmoniebad kylpyöljy, 50 ml 
Nimms leicht bio vartaloöljy, 50 ml 
Huulibalsami, 15 ml 
Inhalaatiopuikko de luxe, kpl 
Schutz tuoksusekoitus, 10 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20232 ~ EUR 62,80 
(norm. EUR 76,00)

Sinnlichkeit | Hemmottelusetti 
Koe puhdasta luonnollista hoitoa kaikilla aisteillasi ja 
tunne tuoksuvien öljyjen myönteinen vaikutus kehoon, 
mieleen ja sieluun. Tuoksu, kosketus ja ihoa ravitseva 
hoito sulautuvat aistilliseen kokemukseen. Päästä irti, 
unohda jokapäiväinen elämä taaksesi ja nauti tässä ja nyt 
kaikilla aisteillasi. 

Appelsiini suihkushampoo, 100 ml 
Liebe kylpyöljy, 50 ml 
feeling de luxe vartaloöljy, 50 ml 
Ruusubalsami, 15 ml 
Inhaatiopuikko de luxe, 1 kpl 
Liebesgeflüster tuoksusekoitus, 10 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20231 ~ EUR 58,80 
(norm. EUR 70,40)

Nautitaan kaikilla aisteilla

Puhtaita luonnollisia eteerisiä öljyjä, jotka on saatu kukista, lehdistä, siemenistä, juurista, ruohoista jne., voidaan käyttää monipuolisesti. 
Niiden toiminnan kirjo on yhtä laaja kuin näennäisesti äärettömät tuoksuvivahteet. Kaikille puhtaille luonnollisille öljyille, joiden tuoksut 
ovat erilaiset, on kuitenkin yhteistä se, että ne muodostuvat kasvissa suojaamaan, säilyttämään sitä ja pitämään ne terveinä. Juuri tätä 
voimaa myös me voimme hyödyntää, koska eteeriset öljyt tukevat terveyttämme, hyvinvointiamme ja mielialaamme. 
Olemme huolellisesti ja rakkaudella jalostaneet tuoksuvat luonnon aarteet uudistaviksi, hyvää tekeviksi ja helppokäyttöisiksi hoitotuot-
teiksi. Nautitaan tuoksusta ja voidaan hyvin!

Joulukuusispray lasipullossa, kolmen setti  
Etsitkö pientä lahjaa, roikkuvaa koristetta tai tuoksuvaa 
huomionosoitusta rakkaille ihmisille? Virkistävä joulukuu-
sisuihke 10 ml:n lasipullossa tuo iloa jouluaikana, tuoksuu 
ihanasti metsältä ja levittää juhlatunnelmaa. 

Joulukuusispray, 3x 10 ml 
Puuvillapussukassa 
Setti ~ Tuotenro. 20228 ~ EUR 9,90

feel the scent | Rakastetut luonnonparfyymit 12 
Tuoksunuotteja on käytetty jo ikuiset ajat stimuloimaan, 
rentouttamaan jne. Parfyymi tukee omaa persoonalli-
suutta ja korostaa omaa tyyliä. feelingin luonnonparfyymit 
ovat 100 % luonnonpuhtaita ja koostuvat huolella valituis-
ta eteerisistä öljyistä, miedosti tuoksuvista hydrolaateista 
ja luomualkoholista. 

Luonnonparfyymi PHI, 10 ml 
Luonnonparfyymi TAU, 10 ml 
Luonnonparfyymi Wave, 10 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 19884 ~ EUR 29,90 
(norm. EUR 38,00)

Balsamit | Balsamit hoitosetti
Balsamit ovat aromaterapian monilahjakkuuksia. Huolella 
valitut raaka-aineet kuten mehiläisvaha, kaakaovoi ja shea-
voi yhdessä valittujen eteeristen öljyjen kanssa tekevät 
balsameista käytössä todella monipuoliset. Niitä voidaan 
käyttää ihonhoitoon, hengitysteitä avaamaan, vastustus-
kyvyn vahvistamiseen mutta myös rentoutumiseen, unta 
edistämään jne.

Hu-balsami rintakehään, 15 ml 
Wetterschutz hoitobalsami luomu, 15 ml 
Huulibalsami, 15 ml 
Sembramäntybalsami, 15 ml Pakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 19480 ~ EUR 26,80 
(norm. EUR 34,30)

Saunasetti 
Säännöllinen saunominen tehostaa kehon omaa puolustus-
järjestelmää. Saunominen parantaa aineenvaihduntaa ja 
rentouttaa lihaksia. Aromatisoitu sauna edistää terveenä 
pysymistä ja tekee hyvää myös mielelle. 

Tief atmen saunasuola, 280 g 
Vuorimäntyöljy, villikasvu, 10 ml 
Fruchtschalenmix tuoksusekoitus, luomu, 10 ml 
Sauna tuoksusekoitus, 10 ml 
Winterzeit tuoksusekoitus, 10 ml 
Pakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20233 ~ EUR 39,80 
(norm. EUR 50,30)

Komm in deine Kraft | Aktiivisetti 
Eteeriset öljyt ja aromahoitotuotteet ovat tehokkaita apu-
reita sekä mielentilaan että fyysiseen oloon. Samalla ne 
vahvistavat kehon omaa vastustusjärjestelmää. 

Rosmariini suihkushampoo, 100 ml 
Sanntelipuu kasvovoide, 30 ml 
Urheilijan geeli, 15 ml 
Deovoide elävöittävä, 30 ml 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20230 ~ EUR 49,90 
(norm. EUR 61,90)

Orient | Luksussetti
1001 yön aistilliset tuoksusekoitukset saavat fantasiat 
lentämään ja unelmat eloon. Ruusu, frankinsensi, Ylang 
Ylang, jasmiini, bentsoe ja muut kallisarvoiset tuoksunuo-
tit tuovat syvää rentoutumista ja piristävät mieltä.

Cleopatra suihkushampoo, 100 ml 
Kulta luksusvoide, 30 ml 
Frankinsensibalsami, 15 ml 
Soft face kasvojen kuorintahera, 20 g 
Lahjapakkauksessa 
Setti ~ Tuotenro. 20229 ~ EUR 69,80 
(norm. EUR 86,10)

Litsea & Petitgrain tuoksumaljakko 
100 % luonnollisella huoneilman tuoksutuksella, puh-
tailla eteerisillä öljyillä ja rottinkitikuilla luot raikkaan 
ja rennon hyvänolon ilmapiirin - ihanteellinen keittiöön, 
olohuoneeseen, kylpyhuoneeseen, wc:n, sisäänkäyntia-
lueelle. Tuoksusekoitus Litsea & Petitgrain virkistää 
aisteja ja mieltä. Sillä on tunnelmallinen ja erityisen ilmaa 
puhdistava vaikutus. 

Litsea & Petitgrain 
huoneilman tuoksu, 100 ml 
Rottinkitikut, 12 kpl 
Setti ~ Tuotenro. 11518 ~ EUR 25,90  

Litsea & Petitgrain 
huoneilman tuoksu täyttöpakkaus 
500 ml ~ Tuotenro. 15518 ~ EUR 59,00

Tuberosa & appelsiini tuoksumaljakko 
Rottingista valmistetut tikut asetetaan tuoksumaljakkoon 
eteeristen öljyjen kanssa. Tikut imevät itseensä tuoksuvat 
öljyt ja huokuvat näin ilmaan luonnollisen luomuksen 
rentouttavia, tasapainottavia ja stressiä lievittäviä tuok-
suja. Tuberosa, appelsiini, ruusugerania, sitruunamelissa, 
ruusu ja muut tuoksut tuovat hienostuneen tuoksun 
olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, kylpyhuoneeseen, 
sisäänkäyntitilaan ja siellä, missä haluat tuntea olosi 
mukavaksi.

Tuberose & Orange 
huoneilman tuoksu, 100 ml 
Rottinkitikut, 12 kpl
Setti ~ Tuotenro. 11517 ~ EUR 27,90 

Tuberose & Orange 
huoneilman tuoksu täyttöpakkaus 
500 ml ~ Tuotenro. 15517 ~ EUR 79,00 

Lisää tietoa eteerisistä öljyistä, 

hoitotuotteista ja settitarjouksista 

löytyy nettikaupastamme. 

Settitarjoukset ovat voimassa

31.3.2023 asti

niin kauan kuin

tuotteita on saatavilla.

Huoneilman tuoksutus

https://shop.feeling.fi/products/joulukuusispray-lasipullossa-kolmen-setti
https://shop.feeling.fi/products/joulukuusispray-lasipullossa-kolmen-setti
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https://shop.feeling.fi/products/feel-the-scent-luonnonparfyymisetti
https://shop.feeling.fi/products/sauna-setti
https://shop.feeling.fi/products/litsea-petitgrain-tuoksumaljakko
https://shop.feeling.fi/products/litsea-petitgrain-tuoksumaljakko
https://shop.feeling.fi/products/litsea-petitgrain-tuoksumaljakko
https://shop.feeling.fi/products/tuberose-orange-tuoksumaljakko
https://shop.feeling.fi/products/tuberose-orange-tuoksumaljakko
https://shop.feeling.fi/products/tuberose-orange-tuoksumaljakko
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Aromadiffuuserit Kim & Simba 
Lumoavat huoneilman tuoksulaitteet Kim - söpö koala 
- ja Simba - pieni leijona – saavat varsinkin lasten silmät 
loistamaan! Kun haluat sumuttaa eteeriset öljyt pehmeästi 
huoneeseen, nosta diffuuserin keraamista kantta, täytä 
laite vedellä ja tiputa eteeriset öljyt laitteeseen. Aseta 
leikkisä kansi takaisin laitteeseen ja kytke se päälle paina-
en kevyesti alaspäin. Ostaessasi nyt saat tasapainottavan 
tuoksuseoksen Sandmännchen ilmaiseksi! 

KIM Aromadiffuuseri TARJOUS 
KIM Aromadiffuuseri, 1 kpl 
Sandmännchen tuoksusekoitus, 10 ml ILMAISEKSI 
Setti ~ Tuotenro. 19402A ~ EUR 59,90 
(norm. EUR 69,70) 

SIMBA Aromadiffuuseri TARJOUS 
SIMBA Aromadiffuuseri, 1 kpl 
Sandmännchen tuoksusekoitus, 10 ml ILMAISEKSI 
Setti ~ Tuotenro. 19401A ~ EUR 59,90 
(norm. EUR 69,70)

Korki Aromadiffuuseri TARJOUS 
Korki Aromadiffuuseri on luonnon materiaaleista, 
korkista ja posliinista valmistettu diffuuseri, joka jakaa 
pehmeästi eteeriset öljyt ultraäänisumutuksella ilmaan. 
Laitteessa on kolme sumutusohjelmaa, se voidaan valaista 
huomaamattomasti luomaan viihtyisän ilmapiiriin. Tutus-
tumistarjouksena saat tunnelmaa valaisevan ja huoneilmaa 
puhdistavan tuoksusekoituksen Lebenslust greipillä ja 
kuusella ilmaiseksi ostaessasi Korki diffuuserin. 

Korki Aromadiffuuseri, 1 kpl 
Lebenslust tuoksusekoitus, 10 ml ILMAISEKSI 
Setti ~ Tuotenro. 19403A ~ EUR 49,80 
(norm. EUR 59,60) 

Uudet tuotteet

Boronia Absolue 
Lat. Boronia megastigma 
1 ml ~ Tuotenro. 11140 ~ EUR 39,80 

Boronia Absolue 10:90 sekoitettuna jojobaan 
Lat. Boronia megastigma 
5 ml ~ Tuotenro. 11223 ~ EUR 24,80 

Roseepippuri - Pfefferbeeren rosa 
Lat. Schinus molle 
5 ml ~ Tuotenro. 11224 ~ EUR 14,50 

Tulsi / Pyhä basilika 
Lat. Ocimum sanctum 
5 ml ~ Tuotenro. 11227 ~ EUR 9,50 

Lebenslust tuoksusekoitus 
greippiä ja kuusta. 
10 ml ~ Tuotenro. 12006 ~ EUR 9,80 

Santos tuoksusekoitus 
laventelia, greippiä, Palo Santoa, rosmariinia, piparminttua. 
5 ml ~ Tuotenro. 12011 ~ EUR 10,50

Schutz tuoksusekoitus luomu 
luomu klementiiniä, luomu palmarosaa, luomu bulgarialaista ruusua. 
5 ml ~ Tuotenro. 12012 ~ EUR 10,90 

Geborgenheit kylpysuola
Rauhoittava ja turvallisuutta tuova kylpysuola, rentouttaa ja tuo rauhaa 
700 g ~ Tuotenro. 13089 ~ EUR 16,80 

Wetterschutz ulkoilijan balsami luomu
Uudistava ihonhoitobalsami pienille ja isoille. 
30 ml ~ Tuotenro. 18335 ~ EUR 12,80 

K2-vitamiini 
Villiruusun- ja tyrmimarjan hedelmälihasta puristetussa öljyssä 
20 ml ~ Tuotenro. 1160 ~ EUR 15,80 

Tief atmen saunasuola
Aktivoiva saunasuola saunaan ja kylpyammeeseen. 
280 g ~ Tuotenro. 13198 ~ EUR 12,80
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Huoneilman tuoksutus

https://shop.feeling.fi/products/aromadiffuuserit-lapsille-kim-simba-tarjous
https://shop.feeling.fi/products/aromadiffuuserit-lapsille-kim-simba-tarjous
https://shop.feeling.fi/products/korki-aromadiffuuseri-tarjous
https://shop.feeling.fi/products/korki-aromadiffuuseri-tarjous
https://shop.feeling.fi/products/boronia-absolue-boronia-megastigma
https://shop.feeling.fi/products/boronia-absolue-10-90-sekoitettuna-jojobaan-boronia-megastigma
https://shop.feeling.fi/products/vaaleanpunaiset-pippurinmarjatoeljy-schinus-molle
https://shop.feeling.fi/products/tulsioeljy-luomu-pyhae-basilikaoeljy-ocimum-sanctum
https://shop.feeling.fi/products/lebenslust-tuoksusekoitus
https://shop.feeling.fi/products/santos-tuoksusekoitus
https://shop.feeling.fi/products/schutz-tuoksusekoitus-luomu
https://shop.feeling.fi/products/geborgenheit-kylpysuola
https://shop.feeling.fi/products/wetterschutz-hoitobalsami-bio
https://shop.feeling.fi/products/k2-vitamiini-villiruusun-ja-tyrnimarjan-hedelmaestae-puristetussa-oeljyssae
https://shop.feeling.fi/products/tief-atmen-saunasuola
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