
 

Suncare 
Vartalo- ja hierontaöljy 
 

Suncare vartalo- ja hierontaöljy koostuu luonnollisista kasviöljyistä 
sekä eteerisiä öljyistä, jotka tekevät ihon vahvemmaksi ja  
vastustuskykyisemmäksi, varsinkin UV-säteilyä vastaan! 
Lisäksi luonnonpuhtaat aineosat vaikuttavat vuoden ympäri hoitavasti ja 
uudistavasti, tuoksuen hyvältä. 
 
Öljyn käyttö: Suosittelemme käytettäväksi jo keväällä kokovartaloöljynä . 
Kesällä öljyä voidaan käyttää After Sun-hoitoöljynä koko keholle iltaisin auringonoton 
jälkeen. Öljy levitetään suihkun jälkeen kostealle iholle.  
Vaihtoehtona suihkulle iho voidaan kosteuttaa  
ennen öljyn levitystä hydrolaatilla. 
Vinkki: Tehokkaan säteilysuojan saamiseksi  
suosittelemme kuurina tyrnimarjan 
hedelmälihasta saatua öljyä (Sanddornfruchtfleischöl bio). 
 
Suncare Vartalo- ja hierontaöljy 
100 ml ~ Tuotenumero 14106 ~ EUR 14,00  
 
 

 
Tyrni huulivoidepuikko 
 

Hedelmäinen Tyrni huulivoidepuikko on täydellinen 
ja hellä kuivien ja karheiden huulien hienovaraiseen hoitoon.  
Huulivoide jättää huuliin miellyttävän tuoksun ja aistikkaan kiillon. 
 
Tyrni huulivoidepuikko 
4,5 ml ~ Tuotenumero 18011 ~ EUR 5,80 

 
  

Tyrni 

POHJOISEN LOISTAVA KULTA 



Tyrnimarjan tuore-eliksiiri, luomu 
 

feeling Tyrnimarjan tuore-luomueliksiiri tuotetaan 
patentoidulla kylmäsekoitusmenetelmällä 
itävaltalaisista, vitamiinirikkaista tyrnimarjoista. 
Tätä maukasta ravintolisää, joka sisältää  tyrnimarjoja  ja acerolakirsikoita 
ei koskaan lämmitetä. Se tekee luonnollisesta 
c-vitamiinista hyvin säilyvän ja näin se imeytyy parhaalla mahdollisella  
tavalla kehoon. C-vitamiini auttaa solua suojautumaan hapettumiselta ja 
stressiltä. C-vitamiini auttaa vähentämään 
väsymystä ja uupumusta. Se myös tukee immuunijärjestelmää 
intensiivisen fyysisen toiminnan aikana ja 
jälkeen, kuten myös normaalia energia-aineenvaihduntaa. 
Tue kehoasi ja mieltäsi lisääntyneen stresssin aikana 
vitamiinirikkaalla tyrnikuurilla! 
 
• Luonnollinen luomu c-vitamiini 
• Tukemaan hyvää oloa ja terveyttä 
• 7 päivän kuuri 
• Patentoitu kylmäsekoitusmenetelmä 
• Vegaani, gluteeniton, laktoositon 
• Ilman väri-, maku- tai säilöntäaineita 
 
Suositeltu annos: 1 tl joka aamu ja ilta  
laimentamattomana tai veteen sekoitettuna 
(1 tl vastaa noin 7 ml:aa). 
Tärkeä huomautus: Ravintolisä ei korvaa tasapainoista ja vaihtelevaa 
ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. 
Älä ylitä suositeltua päiväannosta. 
 
Tyrnimarjan tuore-eliksiiri, luomu 
7 päivän kuuri 100 ml  
Tuotenumero 18601: EUR 18,50 
 
Tyrnimarjan tuore-eliksiiri, luomu - TARJOUS 
21 päivän kuuri 3x 100 ml  
Tuotenumero 18603: EUR 49,90 (norm.EUR 55,50)  
 

Luonnollinen tyrnimarjan  
hedelmälihasta puristettu öljy, luomu 
 

Oranssi tyrnimarjan hedelmälihan öljy palvelee oivallisena 
suoja- ja hoitoöljynä kärsineelle iholle. Sillä on 
uudistava ja ärsytystä vähentävä ominaisuus iholla  
ja limakalvoilla. Niin sanottuna säteilynsuojaöljynä 
se tekee ihosta kestävämmän UV-säteilylle. 
Luonnollista, puhdasta tyrnimarjan hedelmälihasta puristettua 
öljyä saadaan kylmäpuristuksella kypsistä 
tyrnimarjoista (Hippophae rhamnoides). Puristuksen  
jälkeen raakamehu sentrifugoidaan. Erityisen tärkeitä 
solujen suojaksi ja antioksidanttisen vaikutuksen 
saamiseksi ovat öljyssä olevat rasvaliukoiset 
vitamiinien ensiasteet, provitamiinit A ja E. 
 
 
Tyrnimarjan hedelmälihasta puristettua, luonnollista luomuöljyä 
käytetään vaikuttavana kasviöljynä 
perusöljyyn (esim. manteliöljyyn tai jojobaan) sekoitettuna. Sekoituksessa 
4 % annostelu tyrniöljyä riittää silloin, kun sekoitetaan hoitavaa 
vartaloöljyä. Sisäisesti käytettynä öljy lievittää ärsytyksiä 
suun ja nielun alueella ja sen sanotaan helpottavan 
närästyksessä. Sitä käytetään sisäisesti, kuurina myös 
valmistelemaan ihoa aurinkorikkaita 
kesäkuukausia varten. 
Annostelusuositus: Päivittäin 1 teelusikallinen noin 1 kk ajan. 
 
Luonnollinen tyrnimarjan hedelmälihasta puristettu öljy, luomu 
20 ml ~ Tuotenumero Bio934 ~ EUR 14,80 
100 ml ~ Tuotenumero Bio936 ~ EUR 49,50  

 
 


