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SAUNATUOKSU
KOIVU

SAUNATUOKSU, joka sisältää yhden
koivunlehti haudepussin etikettikortin kera. 
Haudepussia voi käyttää LÖYLYTUOKSUNA

tai JALKAKYLPYYN.

Löylytuoksuna tuo kesän tuoksua löylyyn.
Jalkakylvyssä koivunlehdet puhdistavat

hellästi ihoa ja rentouttaa väsyneitä lihaksia

Biohajoava pussi sisältää aitoja suomalaisia
koivunlehtiä. Saunojalle, joka haluaa pitää
lauteet ja saunan siistinä, mutta haluaa silti

koivumetsän tuoksun.

Pussia voi käyttää 2-3 kertaa, kun ripustaa
sen käyttöjen välillä kuivumaan.

.

 

6,-
RYHMÄN ANSIO 

2 EUROA / TUOTE

KÄYTÄNNÖLLINEN JA HELPPO 
LAHJA POSTITETTAVAKSI KOONSA 

PUOLESTA VAIKKA KIRJEKUORESSA!

TUNDRA NATURAL

 TUNDRA NATURAL -saippuat ja kylpytuotteet ovat
laadukkaita hyvänolon tuotteita, lahjaksi sopivia,
jotka samalla kertovat tarinaa pohjoisen uniikista

ja puhtaasta luonnosta. Palasaippuat ja
yrttikylpytuotteet valmistetaan Siilinjärvellä, Savon

sydämessä omassa pienessä pajassa suurella
sydämellä. Yrtit on poimittu omasta metsästä sekä

loput hankittu suomalaisilta poimijoilta tai
viljelijöiltä. Tundra Natural -tuotesarja on saanut
alkunsa luontoon ja yrtteihin ihastuneen naisen
ideasta, joka on lähtöisin Lapista ja arvostaa
ympäristöystävällisyyden lisäksi suomalaista

käsityötä ja designia. 
 

"Olen aina ihaillut luonnon kauneutta, 
sellaisena kuin se on, ja siksi halusin tuoda sen

myös tuotteisiini ja pakkauksiini.  Ja mikä tärkeää,
ympäristöystävällisistä tuotteista voi nauttia

hyvällä omalla tunnolla ja antaa 
toisillekin lahjaksi."

 





LUODON KUISKE
 -Mausteinen ja raikkaan metsäinen-

 

MEREN KIMALLUS
-Pirteä, raikas & viilentävä-

 

RYHMÄN ANSIO 
5 EUROA / PAKKAUS

PYYKKIETIKKA

Pyykkietikat on valmistettu yksinkertaisista ja
luonnollisista raaka-aineista. Pyykkietikan käyttö on

helppoa ja turvallista. Raaka-aineina on täysin
luonnonmukainen väkiviinaetikka, joka valmistuu

ohrasta käymismenetelmällä sekä kukista,
hedelmistä, havupuista ja yrteistä höyrytislaamalla

valmistetut eteeriset öljyt. Väkiviinaetikkaa on
käytetty kodin siivouksessa monien sukupolvien ajan
ja myös pyykin huuhteluaineena sitä on käytetty jo

jonkin aikaa. Pyykkietikoiden tuoksut on valittu
tarkoin harkiten ja testaten.

 
 
 

Kun jostain asiasta tykkää kovasti ja sillä saa
aikaan jotain hyvää, haluaa saman

kokemuksen jakaa muillekin.
Uusikaupunkilainen Päivi kiinnostui

ekologisista puhdistustuotteista ja päätyi
tekemään pönttöpommeja, pyykkietikkaa ja

pyykinpesujauhetta. "Ihastuin näihin
valtavasti ja tajusin, ettei paluuta kaupan

tuotteisiin enää ole. Myös moni tuttavani koki
tuotteet toimiviksi ja hyviksi. Kipinä yrityksen

perustamisesta syttyi". Näin syntyi
Sydänlangat. 

SYDÄNLANGAT

 

 
 

Pyykkietikat ovat riittoisissa 
1000 ml:n kierrätettävissä 

Pet-pulloissa.
 

25,-



PÖNTTÖPOMMI

Helppo ja hauska tapa puhdistaa wc-pönttöä!
Pönttöpommit ovat erinomaisia vaihtoehtoja
kemiallisille pesuaineille! Tuote on nopeasti

biohajoava, joten siitä ei jää mitään luontoon. 
Pönttöpommeja löytyy kolmessa eri

tuoksuyhdistelmässä sekä tuoksuton vaihtoehto.
Pönttöpommit miellyttävät siivoojaa sekä tuoksun

että kuivattujen yrttien ansiosta. 
 

Pönttöpommien tuoksut tulevat 
100 % eteerisistä öljyistä, jotka eivät ole

öljymäisiä vaan kevyitä ja nopeasti haihtuvia
aromeja. Eteeristä öljyä valmistetaan

höyrytislaamalla hedelmistä, kasvien kukista,
lehdistä ja juurista, pihkasta ja muista kasvien

osista, eli ne ovat täysin luonnontuotteita. 
Eteerisiin öljyihin ei ole lisätty mitään, 

eikä niistä ole poistettu mitään.
 

LEMPEÄ LIME-LAVENTELI

PIRTEÄ PIPARMINTTU-ROSMARIINI
 

RAIKAS SITRUUNARUOHO-TEEPUU

TUOKSUTON



20,-

PÖNTTÖPOMMIT 
PUSSISSA. 

TUOKSUTON.

PÖNTTÖPOMMIT 
PUSSISSA.

TUOKSULLISET.

PÖNTTÖPOMMI

Helppo ja hauska tapa puhdistaa wc-pönttöä!
Pönttöpommeja saa myös kätevässä pussissa. Pussi
on uudelleen avattava ja suljettava ja pussi mahtuu

mukavasti pieneenkin tilaan.  
 

Tarjoamme varainhankintatuotteeksi
Pönttöpommeja täyttöpusseissa.

 
Valitse suosikkisi vaihtoehdoista:

Lempeä lime-laventeli
Pirteä piparminttu-rosmariini
Raikas sitruunaruoho-teepuu

Tuoksuton
 

Pussi sisältää 15 kpl pönttöpommeja.

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / PAKKAUS

18,-

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / PAKKAUS



LUFFA-PESUSIENI

Siivoukseen & tiskaukseen.
Luonnonmukaiset luffa-pesusienet sopivat hyvin

ekologiseen siivoukseen ja tiskaukseen. Syötävästä
pesusienikurkusta kuivatettu pesusieni on

valmistettu orgaanisesta kasvipohjaisesta kuiduista.
Nämä kuidut tekevät siitä hengittävän, biohajoavan,

kestävän, ympäristöystävällisen,
uudelleenkäytettävän, muovittoman ja

jätteettömän.
 

Luffa on ihanteellinen astioiden, työtasojen,
pöytien, ikkunoiden, pesuhuoneen ja vessan

puhdistamisessa. Pehmeällä ja ainutlaatuisella
koostumuksella tämä astianpesusieni poistaa

tehokkaasti ja varovasti tahrat ja öljyt
naarmuttamatta astioita. Käytön jälkeen pesusienen

saa ripustettua kuivumaan ripustuslenkistä.
Kuivattaminen onkin tärkeää jotta sieni pysyy

hyvänä pitkään.
 

Käyttöönotto: Luffa pehmenee heti kastuessaan.
Voidaan hävittää polttamalla tai kompostoimalla.

Paketissa on kaksi luffaa. 
Luffa on kooltaan 7 x 11 cm.

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / TUOTE

15,-





 

 

 

RYHMÄN ANSIO 
2 EUROA / TUOTE

8,-

VUOHELMA
Vuohelma on syntynyt vuonna 2016

innostuksesta luonnollisen, itsetehdyn
kosmetiikan hyväätekevään vaikutukseen

iholle, hiuksille ja myös ympäristölle.
Vuohelman takana on Petra Juvela,

sivutoiminen yrittäjä, maanviljelijän vaimo ja
kahden lapsen äiti. Petra valmistaa
Vuohelman tuotteet käsin maatilalla

Kokemäellä, Kauvatsan kylässä.

 

Palasaippua 80 g.
 

Kermaisen pehmeästi vaahtoava, sulfaatiton ja
hellävarainen palasaippua sisältää vuohenmaitoa,
merisuolaa, hampunsiemenöljyä, hampunsiemeniä 

ja eukalyptuksen eteeristä öljyä. Erityisen hyvä 
vartalon pesuun – hampunsiemenet ja merisuola 

kuorivat hellävaraisesti mutta tehokkaasti 
virkistäen ja pehmentäen ihoa

 
 

 

 
SUOLA &

HAMPPUMAITO
 

 

 

Palasaippua 80 g.
 

Kermaisen pehmeästi vaahtoava, sulfaatiton ja
hellävarainen saippua sisältää vuohenmaitoa,
merisuolaa, auringonkukkaöljyä, kehäkukan 

terälehtiä sekä appelsiinin ja sitruunan 
eteeristä öljyä.

 
SUOLA &

KEHÄKUKKAMAITO
 

 

 
KAURA &

HUNAJAMAITO
 

 

 

Palasaippua 80 g.
 

Käsintehty, sulfaatiton ja kosteuttava 
hellävarainen palasaippua sisältää 

vuohenmaitoa, hunajaa, kaurahiutaleita ja 
appelsiinin eteeristä öljyä.

 
 



 

 

 

 

Vuohelman Hunaja & Sheamaito shampoopala on
ehdolla vuoden 2022 Nordic Natural Beauty Awards -

kisassa, jossa valitaan vuosittain omassa kategoriassaan
parhaat pohjoismaiset luonnonkosmetiikkatuotteet. Tämä

käsintehty, sulfaatiton ja pehmeästi vaahtoava
shampoopala pesee hiukset ilmavan puhtaiksi. Pala ei ole

saippuapohjainen, vaan pohjautuu hellävaraisiin
kookoksesta ja sokerista saataviin puhdistusaineisiin, ja

on täysin biohajoava. Sopii kaikille hiuslaaduille,
erityisesti kuiville hiuksille ja myös päänahan ongelmista

kärsiville. Tuoksu tulee rosmariinin ja kanelinlehden
eteerisistä öljyistä, jotka myös hoitavat päänahkaa.

 

SHAMPOOPALA TYRNI
& JOJOBAMAITO 60 G

 
 

 

 

Luonnollinen käsintehty, hellävarainen ja pehmeästi
vaahtoava tahmaamaton shampoopala, joka pohjautuu

hellävaraisiin kookoksesta ja sokerista saataviin
puhdistusaineisiin. Täysin biohajoava. Sopii kaikille

hiuslaaduille, erityisesti kuiville hiuksille ja myös
päänahan ongelmista kärsiville.

 

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / TUOTE

16,-

SHAMPOOPALA HUNAJA
& SHEAMAITO 60 G

 
 

 

SHAMPOOPALA SAVI
& KAAKAOMAITO 60 G

 
 

 

 

Luonnollinen käsintehty, hellävarainen ja pehmeästi
vaahtoava tahmaamaton shampoopala, joka pohjautuu

hellävaraisiin kookoksesta ja sokerista saataviin
puhdistusaineisiin. Täysin biohajoava. Sopii kaikille

hiuslaaduille, erityisesti rasvoittuville hiuksille ja myös
päänahan ongelmista kärsiville.

 



 

 

 

 

 

 

Jalkavoide, pakkauskoko 60ml.
 

Luonnollinen käsintehty, tehokkaasti kosteuttava 
ja virkistävä jalkavoide sisältää vuohenmaitoa,

 sheavoita, auringonkukkaöljyä, kookosöljyä,
mehiläisvahaa sekä rosmariinin ja eukalyptuksen 

eteerisiä öljyjä.
 

20,-
RYHMÄN ANSIO 

5 EUROA / TUOTE

 

 

 
Jalkavoiteen sisältämä karitevoi, kookos- ja

auringonkukkaöljy sekä mehiläisvaha ravitsevat ja
elvyttävät kuivaa ja halkeilevaa ihoa. Vuohenmaidon

sisältämät ainutlaatuiset rasva- ja maitohapot, vitamiinit
ja mineraalit imeytyvät luonnollisesti pintaa syvemmälle.

Rosmariinin ja eukalyptuksen eteerisillä öljyillä on
verenkiertoa elvyttävä ja lihasjännityksiä lievittävä

vaikutus, ja ne virkistävät väsyneitä jalkoja.
Käyttö: Hiero voidetta puhtaisiin, hyvin kuivattuihin

jalkoihin ja käsittele erityisen huolellisesti kuivat ja kovat
kohdat. Parhaan tuloksen saat, kun levität voiteen illalla

ja laitat yön ajaksi puuvillasukat voideltuihin jalkoihin
tehostamaan vaikutusta.

Ekologinen ja eettinen lähikosmetiikkavalinta, jolla
vähennät päivittäistä kemikaalimäärää.

 

 
JALKAVOIDE

ROSMARIINIMAITO
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Luonnollinen, käsintehty ja hellävarainen mutta silti
tehokkaasti hajut loitolla pitävä deovoide sisältää

kookosöljyä, karitevoita, mehiläisvahaa, perunajauhoa,
ruokasoodaa, vuohenmaitoa sekä bergamotin ja

laventelin eteerisiä öljyjä. Kevyt sitrustuoksu
häivähdyksellä tasapainottavaa laventelia.

 

DEOVOIDE
APPELSIINI &

KANELIMAITO 50 ML
 
 
 

 

 

Luonnollinen, käsintehty ja hellävarainen mutta silti
tehokkaasti hajut loitolla pitävä deovoide sisältää

kookosöljyä, karitevoita, mehiläisvahaa, perunajauhoa,
ruokasoodaa, vuohenmaitoa sekä appelsiinin ja

kanelinlehden eteerisiä öljyjä. Energinen ja lämmittävä
tuoksu.

 

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / TUOTE

16,-

DEOVOIDE
BERGAMOTTI &

LAVENTELIMAITO 
50 ML

 
 
 

 

DEOVOIDE SITRUUNA
& ROSMARIINIMAITO

50 ML
 
 
 

 

 

Luonnollinen, käsintehty ja hellävarainen mutta silti
tehokkaasti hajut loitolla pitävä deovoide sisältää

kookosöljyä, karitevoita, mehiläisvahaa, perunajauhoa,
ruokasoodaa, vuohenmaitoa sekä sitruunan ja rosmariinin

eteerisiä öljyjä. Raikas ja yrttisen virkistävä tuoksu.
 





13,-
RYHMÄN ANSIO 

4 EUROA / TUOTE

 

Elämänpuu tarjoaa luonnonmukaisia ja
ekologisesti kestäviä kosmetiikkatuotteita,

jotka valmistetaan luonnollisista 
raaka-aineista Pirkanmaan Ikaalisissa.

Heidi Laitala, nainen yrityksen takana, kehittää
ja valmistaa Elämänpuun tuotteet sekä myös

kerää ja kasvattaa niissä käytettyjä 
raaka-aineita. 

Luonnonkosmetiikka, kasvien parantavat
ominaisuudet, ekologiset arvot ja kädentaidot

ovat lähellä sydäntä. 

ELÄMÄNPUU
LIME 

SUOLASAIPPUA

 

 

Ihastuttavan sitruspuutarhan tuoksuinen hoitava
suolasaippua käsille ja vartalolle. Sisältää rasulsavea

joka pehmentää ja ravitsee ihoa samalla kuin
puhdistaa sen epäpuhtauksista. Himalajan

kristallisuola elvyttää ihon kosteustasapainoa ja
pesun jälkeen iho tuntuu pehmeältä ja kimmoisalta.
Eteeriset öljyt tuovat omat hoitavat vaikutuksensa

tähän virkistävään ja stimuloivaan saippuaan.
 
 
 

 

 
 

Inci: Sodium Cocoate (kookosöljy)*, Sodium Chloride (Himalajan
kristallisuola), Aqua (vesi), Sodium Olivate (oliiviöljy)*, Sodium
Cocoa Butterate (kaakaovoi)*, Sodium Castorate (risiiniöljy)*,

Bytyrospermum Parkii Butter (karitevoi)*, Sodium Sesamate
(seesamöljy)*, Urtica Dioica (kuivattu nokkonen)*, Maroccan lava

clay (rasulsavi),, Citrus Aurantifolia (eteerinen limeöljy), Citrus
Limonium (eteerinen sitruunaöljy), Lippia citriodora leaf oil

(eteerinen sitruuna verbenaöljy), Salvia Sclarea Oil (eteerinen
muskatellisalviaöljy), Citrus Aurantium Bergamia (eteerinen

bergamotöljy), Piper Nigrum fruit Oil (eteerinen mustapippuriöljy),  
Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxide (mica-värit), Geraniol**,

Linalool**, Limonene**, Citral**   *luomua   **esiintyy
luonnostaan eteerisissä öljyissä. Paino: 100-120g

 
 



13,-

 

Rentouttavan laventelin tuoksuinen hoitava
suolasaippua koko keholle. Sisältää korkealaatuisia
luomulaatuisia kasviöljyjä ja kasvivoita, jotka kaikki
hoitavat ja rauhoittavat ihoa. Kaoliinisavi hoitaa ja

puhdistaa ihoa hyvin hellävaroen. Himalajan
kristallisuola elvyttää ihon kosteustasapainoa ja

pesun jälkeen iho tuntuu pehmeältä ja kimmoisalta.
Eteeriset öljyt tuovat omat hoitavat vaikutuksensa

tähän rentouttavan lempeään saippuaan.
 

Ainesosat/INCI: Sodium Cocoate (kookosöljy)*, Sodium Chloride
(Himalajan kristallisuola), Aqua (vesi), Sodium Olivate (oliiviöljy)*
Sodium Castorate (risiiniöljy)*, Sodium Sesamate (seesamöljy)*,

Sodium cocoa butterate (kaakaovoi)*, Butyrospermum Parkii
Butter (karitevoi)*, Lavandula Angustifolia Herb (kuivattu

laventelinkukka)*, Kaolin Clay (kaoliinisavi), Lavandula angustifolia
(eteerinen laventeliöljy)*, Boswellia carterii Oil (eteerinen

frankinsenssiöljy)*, Cympopogon martini (eteerinen
palmarosaöljy), Citrus Aurantium Dulcis (eteerinen appelsiiniöljy)*,

Pogostemon Cablin Oil (eteerinen patsuliöljy), Pelargoni
Graveolens (eteerinen ruusugeranium)*, Mica, Titanium Dioxide,

Iron Oxide , Manganese Violet (micavärit),Linalool**, Limonene**,
geraniol** , citronellol** *luomua **esiintyy luonnostaan

eteerisissä öljyissä. Paino: 100-120g
 
 

LAVENTELI
SUOLASAIPPUA

 
 

 

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / TUOTE

METSÄ 
SUOLASAIPPUA

 

 

Raikas metsäntuoksuinen suolasaippua ihosi
hyvinvointia tukemaan. Karitevoi ja hamppuöljy

hellivät ihoasi ja suola puhdistaa ja elvyttää sen
kosteustasapainoa.

 
Ainesosat/Inci: Sodium Cocoate (kookosöljy)*, Sodium chloride

(himalajan kristallisuola), Agua (vesi), Sodium Olivate (oliiviöljy)*,
Sodium Castorate (risiiniöljy)*, Sodium shea butterate

(karitevoi)*, Sodium Hempate (hamppuöljy)*, Picea buds (kuivattu
kuusenkerkkä)*, Mica, Titanium Dioxide, Chromium Green Oxide,

Ultramarine Blue (mica-värit), Pinus sylvestris (eteerinen
mäntyöljy), Juniperus cummunis fruit oil (eteerinen katajaöljy),

Citrus Limonium Oil, (eteerinen sitruunaöljy)*, Cedrus Atlantica Oil
(eteerinen seetriöljy)*, Cupressus sempevirens (eteerinen

sypressiöljy), Boswellia Carterii Gum oil (eteerinen
frankinsensiöljy)*, Dipropylene Glycol & Styrax Benzoin Resin

Extract (munkkibalsami), linalool**, limonene** *luomua
**esiintyy luonnostaan eteerisissä öljyissä. Paino: 100-120g

 
 
 



TERVASAIPPUA

 

 

Luomuraaka-aineista valmistettu perinteinen saippua
joka sisältää aitoa hautatervaa. Soveltuu niin hiusten
kuin vartalonkin pesuun. Terva on ollu kautta aikain
tärkeä aine suomalaisessa kansanparannuksessa ja

sen hoitavia vaikutuksia on myös tieteellisesti
todistettu esimerkiksi hilseen ja psoriasiksen hoitoon

.  
Ainesosat/Inci: sodium olivate (oliiviöljy)*, aqua (vesi), sodium
cocoate (kookosöljy)*, sodium sesamate (seesamöljy)*, sodium

avocadate (avokadoöljy)*, sodium castorate (risiiniöljy)*,
pyroleum pini (terva), sodium chloride (suola) *luomua

Paino: 90g
 
 
 
 

13,-

 

Tämä kirkastava kasvosaippua puhdistaa kasvosi
hellävaroen uudistaen ihosolukkoa. Aktiivihiili imee

tehokkaasti ihosi epäpuhtauksia ja Tamanuöljy stimuloi
ihon soluja uusiutumaan ja tekee siitä loistavan

saippuan esimerkiksi finnien,arpien ja muiden iho-
ongelmien hoito. Tamanuöljyllä on vahva ominaistuoksu

mutta öljyn loistavat ominaisuudet tekevät siitä
ihanteellisen ihonhoitoöljyn. Eteerinen teepuuöljy on

antiseptinen ja antibakteerinen. Saippuan kaikki
ainesosat ovat tarkoinvalittuja, laadukkaita, hoitavia 

ja ravintorikkaita öljyjä ja ihosi kiittää.
 

Ainesosat/INCI: Sodium Cocoate (kookosöljy)*, Sodium Cocoa
(kaakaovoi)*, Sodium olivate (oliiviöljy)*, Sodium Mangofera indica
(mangovoi)*, Sodium Avocadoate (avokadoöljy)*, Sodium Apricot

Kernelate (aprikoosinkiviöljy)*, Calophyllum Inophyllum Oil
(Tamanuöljy)*, Sodium Castorate (risiiniöljy)*, Melaleuca Alternifolia

(teepuun eteerinen öljy)*, Activated Charcoal (aktiivihiili).
 

AKTIIVIHIILI
KASVOSAIPPUA

 
 
 
 
 

 

RYHMÄN ANSIO 
4 EUROA / TUOTE

15,-
RYHMÄN ANSIO 

4 EUROA / TUOTE


