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NATUR FOR MY LIFE

Kasvovoide Santelipuu ja Marulaöljy  
Ravitsevat aineosat vaativalle iholle, tasapainottaa myös 
mielentilaa – naiselle ja miehelle
30 ml ~ Tuotenro. 18108 ~ EUR 28,80

Mamaglück Bauchpflegeöl bio
Äidinonnea – Masunhoitoöljy (luomu) 
Sielua tasapainottava ja ihoa hoitava öljy. 
100 ml ~ Tuotenro. 14012 ~ EUR 19,50

Feenzauber Pflegeöl bio – Keijuntaika hoitoöljy (luomu) 
Tuoksuva ihonhoito- ja kylpyöljy tyrniöljyllä, herkän ja 
kuivan ihon hoitoon.
50 ml ~ Tuotenro. 13065 ~ EUR 11,80 

Pumperlgsund Ölkur bio – Pysy terveenä-öljykuuri 
(luomu)
Terveyttä ruokavalioon moringa-, hamppu- ja arganöljyllä 
(luomulaatuiset öljyt), ihanan pähkinäiset maultaan.
100 ml ~ Tuotenro. 18567 ~ EUR 28,80

D3-Vitamiini 
Tukemaan vastustusjärjestelmää ja aineenvaihduntaa. 
20 ml ~ Tuotenro. 1155 ~ EUR 9,80
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Uudet tuotteet

Yuzu-sitruuna ~ Lat. Citrus junos 
Japanilaisen sitruunan eteerinen öljy. 
5 ml ~ Tuotenro. 10612 ~ EUR 24,80

Copaiba ~ Lat. Copaifera officinalis 
Balsaminen tuoksu rentouttaa, tasapainottaa ja käy hyvin 
aromahoitoihin.
5 ml ~ Tuotenro. 10712 ~ EUR 8,80

Frischezauber – Pirteyttä tuoksusekoitus 
Elävöittävä, sitruksisen pirteä tuoksusekoitus, jolla on 
huoneilmassa virkistävä vaikutus.
10 ml ~ Tuotenro. 12032 ~ EUR 7,80
50 ml ~ Tuotenro. 12034 ~ EUR 32,80

Blume des Lebens – Elämänkukka tuoksusekoitus   
Harmoninen tuoksu antamaan hyvää oloa ja tasapainoa 
sielulle.
10 ml ~ Art.Nr. 11109 ~ EUR 13,80
50 ml ~ Art.Nr. 11159 ~ EUR 49,80

Elämänkukka tuoksukivi liuskekivellä
Huoneilman tuoksutukseen työpaikalla ja kotona. 
Setti ~ Tuotenro. 19655 ~ EUR 12,80

Lilly Aromatuoksutin
Ultraäänidiffuuseri, jossa on intervallituoksutus ja 
vaihtuvat värit.
Kpl. ~ Tuotenro.19203 ~ EUR 39,80

Nenäbalsami (luomu)
mietoa hoivaa ja suojaa nenän limakalvoille. 
15 ml ~ Tuotenro. 18222 ~ EUR 8,80



Vahvista kehoa ja sielua  
tuoksuvilla lahjaideoilla

Luonnolliset öljyt ja laadukkaat hoitotuotteet voivat tukea elinvoimaamme monella tasolla. Erityisesti haastavina aikoina meidän on kiin- 
nitettävä erityistä huomiota itseemme ja henkiseen jaksamiseemme. Vaikuttavilla luonnon ainesosilla voimme tukea ja aktivoida kehon 
omia puolustusvoimia. Tasapainottavat, hienovaraisesti tuoksuvat ja mielentilaa kohottavat eteeriset öljyt tuovat keveyttä mieleen ja 
antavat luottamusta elämään.

Neroli & Rose | Neroli & Ruusu hemmottelusetti
Herkät kukkaistuoksut yhdistettynä ravitseviin hoitoöljyi- 
hin tarjoavat iholle luonnon parasta antia. Hellä ruususu- 
ihkushampoo, luonnollinen deo herkälle iholle, arvokas 
nerolivoide kasvojen hoitoon sekä hienostunut, ruusuinen 
ihonhoitobalsami tasapainottavat ja kohottavat mielialaa 
läpi koko päivän.

Setti sisältää:
Neroli-kasvovoide, 30 ml
Ruusu suihku- ja hiusshampoo, 100 ml 
Deovoide (makea), 30 ml Ruusubalsami, 15 ml 
Lahjapakkauksessa
Setti ~ Tuotenro. 20207 ~ EUR 58,80 
(norm. EUR 76,10)

Lilly Aromatuoksutin TARJOUS 
Tyylikäs diffuuseri sumuttaa eteeriset öljyt veteen sekoi- 
tettuna erityisen hienostuneesti huoneilmaan. Interval- 
lituoksutuksen sekä valon ja värien avulla se rentouttaa 
ja tuo hyvää oloa kotiisi. Laitteen mukana saat ilmaiseksi 
huoneilmaa puhdistavan tuoksusekoituksen Winterzeit 
(Talviaika), joka sisältää mm. eukalyptusta, cajeputia, 
sitruunaa jne.

Setti sisältää:
Lilly Aromatuoksutin 
Winterzeit-tuoksusekoitus, 10ml
Setti ~ Tuotenro. 19203A ~ EUR 39,80
(norm. EUR 49,80)

Sandelholz |  Santelipuu hemmottelusetti
Eteerinen santelipuuöljy tasapainottaa sekä antaa voimaa, 
vahvuutta ja maadoittumista stressaavina aikoina. Lu- 
onnonkosmetiikkatuotteissa santelipuuöljyllä on hyvin 
ravitseva ja hoitava vaikutus. Luonnolliset hoitotuotteet, 
joissa on aistillinen santelipuun ja muiden öljyjen tuoksu, 
johdattavat omaan keskipisteeseen sekä rauhaan ja luotta- 
mukseen haastavina aikoina.

Setti sisältää:
Santelipuu kasvovoide marulaöljyllä, 30 ml 
Santelipuu suihku- ja hiusshampoo, 100 ml 
Deovoide (virkistävä), 30 ml 
Santelipuubalsami, 15 ml Lahjapakkauksessa
Setti ~ Tuotenro. 20208 ~ EUR 56,00
(norm. EUR 71,20)

Blume des Lebens Duftset (Elämänkukka tuoksusetti) 
Elämänkukka symboloi harmoniaa ja ikuisuutta – kaunis 
symboli uudelle tuoksukivelle, joka on tehty savesta ja 
toimitetaan liuskekivialustalla. Luonnonpuhdas tuoksu- 
sekoitus Blume des Lebens sisältää jokaiselle chakralle 
valikoidun eteerisen öljyn. Näin se vaikuttaa erityisen 
harmonisoivasti ja tasapainottavasti sekä kehoon, mieleen 
että sieluun. Jo muutama tippa tätä puhdasta tuoksusekoi- 
tusta saa sinut rentoutumaan ja tuo selkeyttä ajatuksiin.

Setti sisältää:
Blume des Lebens-tuoksusekoitus, 10 ml
Blume des Lebens-tuoksukivi liuskekivialustalla 
Setti ~ Tuotenro. 19301 ~ EUR 22,50
(norm. EUR 26,60)
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Gesunde Winterzeit (Terveenä talvella)-setti
Vahvana talven yli luonnollisten, vahvistavien öljyjen avul- 
la! Ilmaapuhdistava huoneilman tuoksutus ja iloa tuovat 
ihonhoitotuotteet aktivoivat kehon oman puolustusjär- 
jestelmän, sekä antavat energiaa ja helpotusta kylmänkos- 
teaan nuha-aikaan.

Setti sisältää:
Nuhanenä-tuoksu 10 ml + Tuoksukivi 
Vahvistava kylpyöljy (Stärkungsbad), 100 ml 
Hu-balsami, 30 ml
Nenäbalsami, 15 ml
Setti ~ Tuotenro. 20210 ~ EUR 36,70
(norm. EUR 48,10)

Blieb gsund | Pysy terveenä-setti
Vaativina aikoina voimme tukea kehoamme luonnon 
vaikuttavilla aineilla. Luonnollinen luomu-pellavansie- 
menöljy on rikas Omega-3 rasvahapoiltaan, luomutyrnin 
tuore-eliksiiri on kuin C-vitamiiniraketti isoille ja pienille, 
ja uusi D3-vitamiini viinirypäleensiemenöljyssä (luomu) 
tukee omaa vastustusjärjestelmäämme. Pysy vahvana!

Setti sisältää:
Luomu-pellavansiemenöljy, 100 ml 
Tyrnin tuore-eliksiiri (luomu), 100 ml 
D3-vitamiini, 20 ml
Setti ~ Tuotenro. 20211 ~ EUR 29,90
(norm. EUR 38,10)

S`Christkind kommt bald | Joulun lasta odotellessa  
Joulun lasta odotellessa – appelsiinin, kanelin ja kuuse- 
noksien tuoksut tuovat perinteiden juhlan luoksemme. 
Nämä eteeriset öljyt saavat huoneilmassa aikaan jouluisen 
ja juhlallisen tunnelman. Joululeivonnassa taas voimme 
käyttää yrttiöljyjä ja koivusokeria ihaniin leivonnaisiin ja 
resepti-ideoihin. Tämä jouluinen setti yhdistää huoneil- 
man tuoksutuksen sekä nautinnollisen aromakeittiön.

Setti sisältää:
Joulu-tuoksusekoitus, 5 ml Joulukuusi-spray, 50 ml 
Veriappelsiini (luomu), 10 ml
Gebäck & Glühwein (Leivonnaiset & Glögi)-sekoitus, 10 ml 
Kristalli-koivusokeri, 1 kg
Setti ~ Tuotenro. 20209 ~ EUR 39,90
(norm. EUR 52,20)

Waldtiere | Metsän eläimet tyynysetti
Iloa ilmapiiriin mandariinin, bergamotin ja kamomillan 
tuoksuilla! Pehmoinen tyyny, jossa seikkailee lasten 
rakastamia metsäneläimiä, on täytetty valikoiduilla hyvän 
unen yrteillä. Hedelmäisen makea huoneilman suihke on 
harmoninen, mielialaa kohottava ja tukee epävarmuudessa 
ja nukahtamisongelmissa. Muutama suihkautus huonee- 
seen välittää rauhaa ja turvallisuutta.

Setti sisältää:
Fantasia huoneilman spray, 50 ml 
Metsän eläimet-tyyny, 20 x 20 cm 
Setti ~ Tuotenro. 19589  
EUR 30,00 (norm. EUR 36,60)


