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Saaren Taika 5€ Itämeren hyväksi - Pelastetaan
Itämeri! Suolasaippua, hajusteeton, allergeeniton...

Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin
iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden tehokkaan hoitavuuden.
Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka
saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka vahingoittavat luontoa joutuessaan jätevesivirtaan. Saippuat ovat 100% biohajoavia
ja pakattu muovittomasti.

Saaren Taika on lähtenyt mukaan yhteen ehkä tärkeimpänä pitämäämme hankkeeseen luontomme hyväksi, nimittäin
toimimaan Itämeren puhtauden ja pelastamisen hyväksi John Nurmisen säätiön Puhdas itämeri -hankkeen kautta. Tämän
saippuan hinnasta menee huikeat 5€ lyhentämättömänä Itämeren hyväksi. Tällä 5 eurolla pystytään mm. vähentämään
Itämeren sinileväkuormaa n. 25 kilon verran, eli aika huikea määrä yhdellä saippualla, eikö totta! Lue lisää
blogista: https://www.saarentaika.com/saaren-taika-on-mukana-itameren-pelastamisessa/ 

Merisuolaa sisältävä hajusteeton Pelastetaan Itämeri! Suolasaippua on hyvin vaahtoava ja silti runsaasti suolaa sisältävä
saippua jokapäiväiseen käyttöön. Suola sitoo itseensä kosteutta ja auttaa ihon kosteustasapainon säilymisessä pesun
jälkeen. Suolan tiedetään ehkäisevän hienhajuja sekä näppylöiden syntymistä. Saippuan sisältämä sheavoi tekee siitä vielä
hellävaraisemman ja kosteuttavamman saippuan. Saippuan sisältämä suola ei ole karkeaa.

N.140g
Muoviton

INCI: Sodium Cocoate, Maris Sal, Sodium Olivate, Aqua, Glyserin, Sodium Shea Butterate, Sodium Safflowerate
AINESOSAT: Saippuoitu kookosöljy, merisuola, saippuoidut oliiviöljy, puhdasta pohjavettä saaristosta, glyseriini, sheavoi...
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Saaren Taika Karpalo Luksus Spa Saippua - Erittäin Hoitava Ja
Vitamiinirikas Saippua Kotispa Käyttöön - Ikääntymisen Merkkejä...
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Saaren Taika Rasvanäpin Saippua™ – Vegaaninen,
Luomu, Luonnollinen, Hajusteeton, Allergeeniton
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Saaren Taika Tyrni Luksus Spa Saippua - Erittäin
Hoitava Ja Vitamiinirikas Saippua Kotispa Käyttöön - Erityisesti...
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Teepuusaippua - Vegaaninen, Luonnollinen, Luomu

Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Veera Suolasaippua™ - Vegaaninen, Luonnollinen,
Luomu
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

UUDISTUNUT Saariston Suolasaippua™ Sisältää Nyt
Kuolleenmeren Suolaa - Luonnollinen, Vegaaninen, Hajusteeton
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

UUDISTUNUT Särkisalon Suolasaippua™ Sisältää Nyt Himalajan
Ruususuolaa - Luonnollinen, Vegaaninen
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/uudistunut-sarkisalon-suolasaippua-sisaltaa-nyt-himalajan-ruususuolaa-luonnollinen-vegaaninen?utm_source=zine_click2buy


Saaren Taika Hoitava Greippishampoo

Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat kosmetiikkatuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa aivan herkimmillekin.

Palashampoot valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Ne eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Kamomilla Hoitoainepala

Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat kosmetiikkatuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa aivan herkimmillekin.

Palashampoot valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Ne eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Teepuushampoo Rasvoittuville Hiuksille

Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat kosmetiikkatuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa aivan herkimmillekin.

Palashampoot valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Ne eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Tyrnishampoo - Hoitava Shampoo Kaikille
Hiustyypeille - Hajusteeton, Vegaaninen, Luomu, Luonnollinen
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat kosmetiikkatuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa aivan herkimmillekin.

Palashampoot valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Ne eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika Vihreä Tee & Kamomilla Palashampoo - Vegaaninen,
Luonnollinen
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat kosmetiikkatuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa aivan herkimmillekin.

Palashampoot valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Ne eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...
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Saaren Taika - Aktiivihiili Savinaamio Rasvaiselle- Ja Akneen
Taipuvaiselle Iholle, N. 12 Käyttökertaa
Aktiivihiili auttaa ihohuokosten puhdistamisessa imien epäpuhtauksia iholta itseensä
tehokkaasti. Lisäksi aktiivihiili hillitsee tulehduksia ja se onkin oivallinen apu mm. aknen
hoidossa.
Bentoniittisavi on yksi tehokkaimmista parantavista savista. Se sitoo itseensä lian,
epäpuhtaudet ja talin, jolloin nämä epäpuhtaudet huuhtoutuvat huuhteluveden mukana pois
iholta.
Naamio sisältää lisäksi kuivattua piparminttujauhetta, joka kirkastaa ihoa, ehkäisee aknea
ja näppyjä, rauhoittaa ihoärsytyksiä sekä tasoittaa ihon väriä.
Sekoita 1rkl naamioon käytettävää jauhetta ja tipoittain valitsemaasi nestettä lasisessa tai...

Saaren Taika Huulivoide - Hajusteeton, Luonnollinen, Vegaaninen

UUTUUS! Saaren Taika Huulivoide sisältää runsaasti hoitavaa auringonkukkaöljyä (luomu)
ja pehmentävää sheavoita (luomu). Huulivoide suojaa ja hoitaa huuliasi hellävarisesti.
Saaren Taika Huulivoide on 100% vegaaninen, 100% luonnollinen ja se valmistetaan
saaressamme vain parhaita raaka-aineita käyttäen. Voide suojaa huuliasi kuivuudelta,
auringolta, pakkaselta ja viimalta.
Auringonkukkaöljyä (luomu) auttaa korjaamaan vaurioitunutta ihokudosta. Sillä on ihoa
rauhoittavia ja pehmentäviä ominaisuuksia. Auringonkukkaöljy sisältää runsaasti
ravintoaineita ja antioksidantteja ja se on tehokas apu erilaisille ihovaurioille... 

Saaren Taika Makadamiaöljy Sheavoide - Luomu, Luonnollinen,
Vegaaninen
Todellinen tehovoide, joka sopii lähes kaikille ihotyypeille normaalista kuivalle-, rasvaiselle-
ja ikääntyvälle iholle.
Makadamiaöljy on oivallinen kosteuttaja päivittäiseen käyttöön. Kevyenä öljynä se imeytyy
nopeasti jättämättä ihoa rasvaisen tuntuiseksi. Sen sisältämät  rasvahapot auttavat ihoasi
uudistumaan, tekevät ihostasi kimmoisamman, sekä auttavat taistelussasi ikääntymisen
merkkejä vastaan. 
Appelsiinin eteerinen öljy auttaa tasapainottamaan ihosi rasvan tuotantoa. Se sisältää
runsaasti antioksidantteja, jotka ehkäisevät ihon ennennaikaista vanhenemista.
Patsulin eteerinen öljy auttaa ihosolujasi uudistumaan ja sitä käytetäänkin paljon arpien...

Saaren Taika Monoi De Tahiti Voide

UUTUUS! Monoi de Tahiti voide - Pieni pala taivasta jokaisen naisen arkeen!
Monoi de Tahiti voide tuo tuoksullaan ja ihon hyvinvointia lisäävillä ainesosillaan luksusta
jokaisen naisen ihonhoidon rutiineihin. Voide sisältää hoitavina ainesosina ravinteikasta
sheavoita, ihonhoidon superainetta; kookosöljyä, auringonkukkaöljyä ja pisteenä I:n päällä
Monoi de Tahiti öljyä, joka on kuuluisa kauneutta tukevista ominaisuuksistaan.
Ihmeaine Monoi de Tahiti valmistuu uuttamalla Tahitilla esiintyvän tierakukan kukintoja
luomulaatuisessa kookosöljyssä. Monoi de Tahiti auttaa korjaamaan ihon vaurioita sekä
ehkäisee uusien vaurioiden syntymistä. Monoi de Tahiti suojaa ihoa mekaaniselta ja
luonnolliselta rasitukselta. Monoiöljyn tiedetään vähentävän hilseilyä, kosteuttavan ihoa...

Saaren Taika Rauhoittava Kamomilla-Shea - Uudistunut! Luomu,
Luonnollinen, Vegaaninen
Helokkiöljyä, kamomillan- ja laventelin eteeristä öljyä sisältävä Kamomilla Sheavoide
rauhoittaa kutisevaa ihoa. Se on erityisen hyvä mm. ihottumien, ötökänpuremien,
psoriasiksen, aknen ja ekseeman hoidossa.
Helokkiöljy vahvistaa ihosoluja ja lisää kosteutta. Se rauhoittaa ihoa ja on erityisen hyvä
mm. psoriasiksen, aknen ja ekseeman hoidossa. Psoriasiksen aiheuttama ihosolukon
nopea lisääntyminen aiheuttaa ihon punoitusta ja kutinaa, helokkiöljyn tiedetään
vähentävän näitä oireita. Se vähentää myös tulehduksia, ihon punaisuutta, turvotusta ja
ihon arkuutta.
Laventeli rauhoittaa ihoa ja edistää solujen uudistumista...

Saaren Taika - Savinaamio Kaikille Ihotyypeille Ja Normaalille
Iholle, Sis. Kauraa Ja Bentoniittisavea, N. 12 Käyttökertaa
Normaalille iholle suunniteltu savinaamio
Bentoniittisavi on yksi tehokkaimmista parantavista savista. Se sitoo itseensä lian,
epäpuhtaudet ja talin, jolloin nämä epäpuhtaudet huuhtoutuvat huuhteluveden mukana pois
iholta.
Naamion sisältämä luomu kaurajauhe lievittää tulehduksia ja rauhoittaa ihoärsytystä. Kaura
kosteuttaa, suojaa ja puhdistaa ihoa samalla kun se ehkäisee kutinaa ja auttaa tulehtunutta
ihoa paranemisessa.
Sekoita 1rkl naamioon käytettävää jauhetta ja tipoittain nestettä lasisessa tai keraamisessa
astiassa, kunnes naamio on tahnamaista...

Saaren Taika - Savinaamio Kuivalle/Herkälle Iholle, Sis. Kauraa Ja
Kaoliinisavea, N. 12 Käyttökertaa
Herkälle iholle suunniteltu savinaamio.
Kaoliinisavi on erityisen tehokas imemään itseensä talia, hikeä ja muita ihon
epäpuhtauksia. Se parantaa ihon verenkiertoa ja sekä puhdistaa ihohuokoset syvältä.
Naamion sisältämä luomu kaurajauhe lievittää tulehduksia ja rauhoittaa ihoärsytystä. Kaura
kosteuttaa, suojaa ja puhdistaa ihoa samalla kun se ehkäisee kutinaa ja auttaa tulehtunutta
ihoa paranemisessa.
Vihreä tee rauhoittaa kuivaa ihoa ja vähentää ihon hilseilyä. Se on antimikrobista ja
ehkäisee tulehduksia.
Sekoita 1rkl naamioon käytettävää jauhetta ja tipoittain valitsemaasi nestettä lasisessa tai...

Saaren Taika Tyrnivoide - Erittäin Hoitava Ja Vitamiinirikas
Kosteusvoide Jokapäiväiseen Käyttöön
Saaren Taika Tyrnivoide on erittäin hoitava ja vitamiinirikas kosteusvoide jokapäiväiseen
käyttöön. Se on suunniteltu erityisesti vaikeiden iho-ongelmien, kuten rosacean ja aknen
hoitoon.

Voiteen sisältämä tyrninlehtiuute on uutettu Särkisalon saarilla kasvavien tyrnipensaiden
kuivatetuista lehdistä. Tyrnipensaat kasvavat omassa puutarhassamme täysin
luonnonmukaisesti ilman lannotteita ja tuholaismyrkkyjä. Keräämme syksyllä käsin tyrnin
marjat ja lehdet talteen ja käytämme ne kosmetiikkatuotteissamme. ... 
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/kauraa-ja-kaoliinisavea-sisaltava-naamio-kuivalle-herkalle-iholle-saaren-taika?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-tyrnivoide-erittain-hoitava-ja-vitamiinirikas-kosteusvoide-jokapaivaiseen-kayttoon-sh-29-95?utm_source=zine_click2buy


Saaren Taika Sheavoi - Uudistunut! Luomu, Luonnollinen,
Vegaaninen
Helposti levittyvä, nopeasti imeytyvä ja erittäin riittoisa voide iholle ja hiuksille.
Saaren Taika Sheavoissa on tallella kaikki puhtaan karitevoin parantavat ja hoitavat
ainesosat. Se ei sisällä mitään jäämiä keinotekoisista kemikaaleista tai
puhdistus/valkaisuaineista.
Sheavoita käytetään kasvojen, käsien ja vartalon iholle sekä hiuksille sen erinomaisten
kosteuttavien ainesosien vuoksi. Sheavoin tiedetään auttavan mm. ekseeman,
psoriasiksen ja aknen hoidossa.  
N. 100ml
INCI: Butyrospermum Parkii (Shea butter)...

Saaren Taika Manteliöljy Sheavoide - Luomu, Luonnollinen,
Vegaaninen
Manteliöljyn säännöllinen käyttö saa ihon tuntumaan nuoremmalta. Manteliöljyn sisältämät
E-vitamiini ja rasvahapot taistelevat ikääntymisen merkkejä vastaan. Manteliöljyllä on
luonnollinen suojakerroin 5 ja sen sisältämä E-vitamiini suojaa ihoa auringon haitallisilta
säteiltä. Manteliöljy Sheavoidetta on miellyttävää käyttää, sillä kumpikaan voiteessa
käytetyistä ainesosista ei jätä ihoa öljyiseksi. Voide käykin kasvoille, vartalon iholle, käsille
ja jaloille.
n. 100ml
INCI: Butyrospermum Parkii butter, Prunus amygdalus dulcis oil, Citrus sinensis peel oil
expressed, Lavandula angustifolia oil, *d-Limonene, *Linalol, *Geraniol (*esiintyy...
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-sheavoi-uudistunut-luomu-luonnollinen-vegaaninen-sh-25-95?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-mantelioljy-sheavoide-luomu-luonnollinen-vegaaninen?utm_source=zine_click2buy


Saaren Taika Deodorantti Appelsiini (Andalusia) - Alumiiniton,
Soodaton, Vegaaninen, Luomu
Voidedeodoranttimme on kehitetty herkkäihoisille jokapäiväiseen käyttöön. Niissä käytetyt
ainesosat tukevat ihon terveyttä, neutraloivat ihon bakteereja ja kosteuttavat ihoa.

Valikoimastamme löytyy sekä soodattomia, että maltillisesti soodaa sisältäviä, joista
kummatkin ovat erittäin hyvin siedettyjä.

Voidedeodorantti Appelsiini
Luonnollinen, vegaaninen ja alumiiniton voidedeodorantti. Sisältää kosteuttavina ja
hoitavina ainesosina sheavoita ja kaakaovoita, kosteutta imevää tärkkelystä sekä...

Saaren Taika Deodorantti Appelsiini Merisuola (Tropical) -
Alumiiniton, Soodaton, Vegaaninen, Luomu
Voidedeodoranttimme on kehitetty herkkäihoisille jokapäiväiseen käyttöön. Niissä käytetyt
ainesosat tukevat ihon terveyttä, neutraloivat ihon bakteereja ja kosteuttavat ihoa.

Valikoimastamme löytyy sekä soodattomia, että maltillisesti soodaa sisältäviä, joista
kummatkin ovat erittäin hyvin siedettyjä.

Voidedeodorantti Appelsiini Merisuola
Sisältää kosteuttavina ja hoitavina ainesosina sheavoita ja pellavansiemenöljyä, kosteutta
imevää tärkkelystä, bakteereja neutraloivaa merisuolaa, tuoksuja neutraloivaa laventelin-...

Saaren Taika Deodorantti Ruusu Merisuola (Morocco) -
Alumiiniton, Vegaaninen, Luomu
Voidedeodoranttimme on kehitetty herkkäihoisille jokapäiväiseen käyttöön. Niissä käytetyt
ainesosat tukevat ihon terveyttä, neutraloivat ihon bakteereja ja kosteuttavat ihoa.

Valikoimastamme löytyy sekä soodattomia, että maltillisesti soodaa sisältäviä, joista
kummatkin ovat erittäin hyvin siedettyjä.

Voidedeodorantti Ruusu Merisuola
Sisältää hoitavina ainesosina sheavoita ja jojobaöljyä, ihoa hoitavaa ja pehmentävää
viinirypeläänsiemeöljyä, tuoksuja neutraloivaa sekä ihoa hoitavaa kaakaovoita, kosteutta...

Saaren Taika Deodorantti Sitruunaruoho (Goa) - Alumiiniton,
Soodaton, Vegaaninen, Luomu
Voidedeodoranttimme on kehitetty herkkäihoisille jokapäiväiseen käyttöön. Niissä käytetyt
ainesosat tukevat ihon terveyttä, neutraloivat ihon bakteereja ja kosteuttavat ihoa.

Valikoimastamme löytyy sekä soodattomia, että maltillisesti soodaa sisältäviä, joista
kummatkin ovat erittäin hyvin siedettyjä.

Voidedeodorantti Sitruunaruoho
Tuoksuu raikkaalle sitruunaruoholle. Sisältää hoitavina ainesosina sheavoita, tuoksuja
neutraloivaa sekä ihoa hoitavaa kaakaovoita, kosteutta imevää tärkkelystä, virkistävää ja...
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-deodorantti-appelsiini-andalusia-alumiiniton-soodaton-vegaaninen-luomu-sh-17-95?utm_source=zine_click2buy
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-deodorantti-morocco-alumiiniton-vegaaninen-luomu-sh-20-96?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-deodorantti-goa-alumiiniton-soodaton-vegaaninen-luomu-sh-19-96?utm_source=zine_click2buy


Saaren Taika Greippi Siivoussaippua N. 120g Kaikenlaiseen
Siivoukseen Ja Puhdistamiseen - Luonnollinen, Vegaaninen...
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat ekosiivoustuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Saaren Taika Greippi Siivoussaippua 

Saaren Taika Greippi Siivoussaippuaa voidaan käyttää kodin kaikille koville pinnoille kuten
lavuaarin ja wc-pöntön pesuun, teräkselle, kuten tiskipöytä ja -allas, hanoille, kaakeleille,
hellalle, ikkunoille, peilille jne... 

Saaren Taika Laventeli Siivoussaippua 120g Kaikenlaiseen
Siivoukseen Ja Puhdistamiseen - Luonnollinen, Vegaaninen...
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat ekosiivoustuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Saaren Taika Laventeli Siivoussaippuaa voidaan käyttää kodin kaikille koville pinnoille
kuten lavuaarin ja wc-pöntön pesuun, teräkselle, kuten tiskipöytä ja -allas, hanoille,
kaakeleille, hellalle, ikkunoille, peilille jne.

Älä pese kuitenkaan ihmisiä tai lemmikkejä tällä saippualla! Saippua saattaa ärsyttää ihoa,
pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Silmiin joutuessa huuhdo välittömästi runsaalla vedellä...

Saaren Taika Laventeli Siivoussaippua 120g Vintage Collection -
Kaikenlaiseen Siivoukseen Ja Puhdistamiseen - Luonnollinen...
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat ekosiivoustuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Saaren Taika Laventeli Siivoussaippuaa
Vintage collection
Saaren Taian ideologian alkulähteillä kunnioitetaan vanhan ajan toimivia konsteja sekä
isoäitien käyttämiä luonnollisia ja yksinkertaisia raaka-aineita. Näistä on syntynyt tämän
päivän arjessa erinomaisesti toimivat laadukkaat käsintehdyt kosmetiikka- ja
ekosiivoustuotteet...

Saaren Taika Siivoussaippua N. 120g Kaikenlaiseen Siivoukseen
Ja Puhdistamiseen - Luonnollinen, Vegaaninen, Luomu...
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat ekosiivoustuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Saaren Taika Siivoussaippua sisältää vain kahta luonnollista öljyä; oliiviöljyä ja kookosöljyä,
emme käytä tuotteissamme palmuöljyä laisinkaan.

Siivoussaippua on erittäin riittoisa ja se kannattaakin leikata heti kotona vaikka kahteen tai
neljään osaan eri käyttötarkoituksille... 

Saaren Taika Sitrus Siivoussaippua N. 120g Kaikenlaiseen
Siivoukseen Ja Puhdistamiseen - Luonnollinen, Vegaaninen...
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat ekosiivoustuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Saaren Taika Sitrus Siivoussaippua 

Saaren Taika® Sitrus Siivoussaippuaa voidaan käyttää kodin kaikille koville pinnoille kuten
lavuaarin ja wc-pöntön pesuun, teräkselle, kuten tiskipöytä ja -allas, hanoille, kaakeleille,
hellalle, ikkunoille, peilille jne... 
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-greippi-siivoussaippua-n-120g-kaikenlaiseen-siivoukseen-ja-puhdistamiseen-luonnollinen-vegaaninen-luomu-sh-13-5?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-laventeli-siivoussaippua-120g-kaikenlaiseen-siivoukseen-ja-puhdistamiseen-luonnollinen-vegaaninen-luomu-ei-lisaaineita-sh-13-5?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-laventeli-siivoussaippua-120g-vintage-collection-kaikenlaiseen-siivoukseen-ja-puhdistamiseen-luonnollinen-vegaaninen-luomu?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-siivoussaippua-n-120g-kaikenlaiseen-siivoukseen-ja-puhdistamiseen-luonnollinen-vegaaninen-luomu-hajusteeton-sh-10-95?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-sitrus-siivoussaippua-n-120g-kaikenlaiseen-siivoukseen-ja-puhdistamiseen-luonnollinen-vegaaninen-luomu-sh-13-5?utm_source=zine_click2buy


Saaren Taika 500ml Kukkaketo Pyykkietikka - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika 500ml Puuteri Pyykkietikka - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika 500ml Pyykkietikka Laventeli - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika 500ml Pyykkietikka Laventeli Vintage Collection -
Vegaaninen, Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika 500ml Raikas Pyykkietikka - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/uusi-saarentaika-500ml-kukkaketo-pyykkietikka-0-vetta-vegaaninen-luonnollinen-sh-16-5?utm_source=zine_click2buy
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-500ml-pyykkietikka-laventeli-vintage-collection-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/uusi-saarentaika-500ml-raikas-pyykkietikka-0-vetta-vegaaninen-luonnollinen-sh-16-5?utm_source=zine_click2buy


Saaren Taika 500ml Pyykkietikka Greippi Pyykkietikka 500ml -
Vegaaninen, Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika 500ml Pyykkietikka Laventeli & Pelargonia -
Vegaaninen, Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika 500ml Pyykkietikka Mänty - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika 500ml Pyykkietikka May Chang - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.
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Saaren Taika Eteerinen Öljy Appelsiini 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 

Saaren Taika Eteerinen Öljy Eukalyptus 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 

Saaren Taika Eteerinen Öljy Greippi 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 

Saaren Taika Eteerinen Öljy Laventeli 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 

Saaren Taika Eteerinen Öljy Piparminttu 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 

Saaren Taika Eteerinen Öljy Sitruuna 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 

Saaren Taika Eteerinen Öljy Sitruunaruoho 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 

Saaren Taika Eteerinen Öljy Teepuu 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika löylytuoksut ja eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja
kukkien eri osista. Eteeriset öljymme valmistetaan yleensä joko kylmäpuristusmenetelmällä
tai höyrytislaamalla. 

Saaren Taian löylytuoksut ovat itse kehittämiämme rentouttavia ja toimivia sekoituksia
erilaisista eteerisistä öljyistä. Tuoksut ovat syntyneet täällä omalla Taikatehtaallamme
pitkällisten kokeilujen seurauksena. Löylytuoksumme ovat erittäin riittoisia, vain 1 tippa
kauhalliseen vettä... 
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-appelsiini-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-eukalyptus-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-greippi-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-laventeli-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-piparminttu-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-sitruuna-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-sitruunaruoho-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-eteerinen-oljy-teepuu-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy


Saaren Taika Löylyterva N. 50ml - Luonnollinen, Vegaaninen, Aito
Hautaterva Löylytuoksu
Puhdas luonnontuote Lapin tervaskannoista. Sekoitetaan löylyveteen. Antaa saunaan
raikkaan tervan tuoksun ja savusaunan tuntua. 

Tämä “vanhan kansan” kutsuma tervankusi on ensimmäinen tervan poltosta saatava neste. 

Koko: n. 50ml 

Valmistuttaja: Saaren Taika, Särkisalo

Saaren Taika Löylytuoksu Virkitys 10ml - Vegaaninen,
Luonnollinen
Saaren Taika Löylytuoksu Virkistys luo virkistävän ja rentouttavan tunnelman
saunahetkeesi tai kotiisi esim. eteerisille öljyille tarkoitetun haihduttimen avulla.
Lisää 1 tippa löylytuoksua kauhaan löylyveden joukkoon ja heitä kiukaalle. 
Haihduttimessa käytettynä noudata haihduttimen ohjeita.
Sisältää vain aitoja luonnollisia eteerisiä öljyjä: Eukalyptussöljy, piparminttuöljy, sitruunaöljy
ja rosmariiniöljy.
Koko: 10 ml
Valmistaja: Saaren Taika, Särkisalo
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-loylyterva-n-50ml-luonnollinen-vegaaninen-aito-hautaterva-loylytuoksu-sh-11-95?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-loylytuoksu-virkitys-10ml-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy


Hauvan Hoiva Kaura & Kamomilla Shampoo, Luonnollinen,
Vegaaninen, Ekologinen, Biohajoava - Saaren Taika
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka vahingoittavat
luontoa joutuessaan jätevesivirtaan. Saippuat ovat 100% biohajoavia ja pakattu...

Hauvan Hoiva Perusshampoo, Luonnollinen, Vegaaninen,
Ekologinen, Biohajoava - Saaren Taika
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka vahingoittavat
luontoa joutuessaan jätevesivirtaan. Saippuat ovat 100% biohajoavia ja pakattu...
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http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/hauvan-hoiva-kaura-kamomilla-shampoo-luonnollinen-vegaaninen-ekologinen-biohajoava-saaren-taika?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/hauvan-hoiva-lemmikkishampoo-luonnollinen-vegaaninen-ekologinen-biohajoava-saaren-taika?utm_source=zine_click2buy


Metsän Lumo Ekologinen Saippuarasia, Joka Muuntuu Kahdeksi
Saippua-Aluseksi
Marttilassa, perinteisen suomalaisen metsän helmassa valmistettu lumoava saippuarasia
on oivallinen idea vaikka lahjaksi. Ekologinen saippuarasia muuntuu kahdeksi saippua-
aluseksi, jotka luovat täydellisen esillepanon Saaren Taika artesaanisaippuoillesi.

Rasia on valmistettu lepästä, joka on ympäristöystävällisesti lämpökäsitelty lisäämään
pinnan hygieenisyyttä vähentämällä ravinteita bakteerikasvua varten, korostaen puun
kaunista tasaista väriä sekä parantamalla sen kestävyyttä kosteutta vastaan.

Luonnollista ja perinteistä puupintojen käsittelyä kunnioittaen aluset on öljytty...

Metsän Lumo Saippua-Alunen 100x75mm 5kpl Myyntierä

5 kappaletta 100x75mm saippua-alusta

Marttilassa, perinteisen suomalaisen metsän helmassa valmistetut lumoavat saippua-aluset
luovat täydellisen esillepanon Saaren Taika artesaanisaippuoillesi.

Aluset on valmistettu lepästä, joka on ympäristöystävällisesti lämpökäsitelty lisäämään
pinnan hygieenisyyttä vähentämällä ravinteita bakteerikasvua varten, korostaen puun
kaunista tasaista väriä sekä parantamalla sen kestävyyttä kosteutta vastaan... 

Metsän Lumo Saippua-Alunen 80x80mm 5kpl Myyntierä

5 kappaletta 80x80cm saippua-alusta

Marttilassa, perinteisen suomalaisen metsän helmassa valmistetut lumoavat saippua-aluset
luovat täydellisen esillepanon Saaren Taika artesaanisaippuoillesi.

Aluset on valmistettu lepästä, joka on ympäristöystävällisesti lämpökäsitelty lisäämään
pinnan hygieenisyyttä vähentämällä ravinteita bakteerikasvua varten, korostaen puun
kaunista tasaista väriä sekä parantamalla sen kestävyyttä kosteutta vastaan... 

Metsän Lumo puutuotteet kevät 2019 13

http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/metsan-lumo-ekologinen-saippuarasia-joka-muuntuu-kahdeksi-saippua-aluseksi-sh-41-5?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/metsan-lumo-saippua-alunen-100x75mm-5kpl-myyntiera-sh-11-30-kpl?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/metsan-lumo-saippua-alunen-80x80mm-5kpl-myyntiera-sh-10-20-kpl?utm_source=zine_click2buy


Kålsjö Artesaanisaippua ÄPPLE - Vegaaninen

Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Kålsjö Artesaanisaippua KOKOS - Vegaaninen

Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Kålsjö Suojaava Ja Kosteuttava Hunaja Huulivoide - Vegaaninen N.
10ml
Honung - Hunajahuulivoide. Huulten ihoa sekä rakennetta suojaava ja kosteuttava
huulivoide sisältää 

auringonkukkaöljyä (luomu), joka auttaa korjaamaan vaurioitunutta ihokudosta. Sillä on
ihoa rauhoittavia ja pehmentäviä ominaisuuksia. Auringonkukkaöljy sisältää runsaasti
ravintoaineita ja antioksidantteja ja se on tehokas apu erilaisille ihovaurioille.

(Luomu) Sheavoi sisältää A- ja E-vitamiineja, luonnollisen UV suojan (n. SK6),
rasvahappoja kuten palmitiini-, steariini- ja linolihappo (Omega-6 rasvahappo) sekä muita...

Kålsjö Suojaava Ja Kosteuttava Kirsikka Huulivoide - Vegaaninen
N. 10ml
Körsbär - Kirsikkahuulivoide. Huulten ihoa sekä rakennetta suojaava ja kosteuttava
huulivoide sisältää auringonkukkaöljyä (luomu), joka auttaa korjaamaan vaurioitunutta
ihokudosta. Sillä on ihoa rauhoittavia ja pehmentäviä ominaisuuksia. Auringonkukkaöljy
sisältää runsaasti ravintoaineita ja antioksidantteja ja se on tehokas apu erilaisille
ihovaurioille.

(Luomu) Sheavoi sisältää A- ja E-vitamiineja, luonnollisen UV suojan (n. SK6),
rasvahappoja kuten palmitiini-, steariini- ja linolihappo (Omega-6 rasvahappo) sekä muita
tärkeitä ja hoitavia ainesosia.

Saaren Taika 500ml Pyykkietikka Laventeli Vintage Collection -
Vegaaninen, Luonnollinen
Saaren Taika pyykkietikka valmistuu perinteisellä käymismenetelmällä aikaansaadusta
väkiviinaetikasta ja aromaattisia ainesosia sisältävien kasvien osista saatujen eteeristen
öljyjen yhdistämisellä.

Lopputuloksena on aitoa luonnon raaka-aineista valmistettua pyykkietikkaa perinteisissä
vanhanajan tuoksuissa sekä erikoisimmissa lumoavissa tuoksuyhdistelmissä.

Pyykkietikkaa voi käyttää huuhteluaineena, tunkkaisten tekstiilien raikastukseen,
silityssuihkeena ja siivouksessa.

Saaren Taika Laventeli Siivoussaippua 120g Vintage Collection -
Kaikenlaiseen Siivoukseen Ja Puhdistamiseen - Luonnollinen...
Puhtaista ja korkealaatuisista raaka-aineista on valmistettu tämän päivän arjessa
tehokkaasti toimivat ekosiivoustuotteet, vanhan ajan perinteisten reseptien innoittamana.

Saaren Taika Laventeli Siivoussaippuaa
Vintage collection
Saaren Taian ideologian alkulähteillä kunnioitetaan vanhan ajan toimivia konsteja sekä
isoäitien käyttämiä luonnollisia ja yksinkertaisia raaka-aineita. Näistä on syntynyt tämän
päivän arjessa erinomaisesti toimivat laadukkaat käsintehdyt kosmetiikka- ja
ekosiivoustuotteet...

Saaren TaikaSaaren Taika Metsähinen Saippua - Vegaaninen,
Luonnollinen, Luomu
Vaativankin ihon hoitoon sopivat Saaren Taika luonnonsaippuat on suunniteltu alunperin
tuotteiden kehittäjän omiin hankaliin iho-ongelmiin.

Tarkoituksiinsa harkiten valitut korkealaatuiset luonnon raaka-aineet takaavat tuotteiden
tehokkaan hoitavuuden. Mahdollisimman vähät ainesosat tuotteissa tekevät niistä erittäin
hyvin siedettyjä jopa herkimmillekin ihotyypeille.

Saippuat valmistuvat käsityönä Särkisalon saaristossa. Saippuat eivät sisällä synteettisiä
tuoksuja tai puhdistusaineita, jotka saattavat aiheuttaa oireita herkille ja jotka...

Saaren Taika kuvasto kevät 2019 14

http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/kalsjo-artesaanisaippua-apple-vegaaninen-sh-25-95?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/kalsjo-artesaanisaippua-kokos-vegaaninen-sh-25-95?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/kalsjo-suojaava-ja-kosteuttava-hunaja-huulivoide-vegaaninen-n-10ml-sh-19-95?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/kalsjo-suojaava-ja-kosteuttava-kirsikka-huulivoide-vegaaninen-n-10ml-sh-19-95?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-500ml-pyykkietikka-laventeli-vintage-collection-vegaaninen-luonnollinen?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saaren-taika-laventeli-siivoussaippua-120g-vintage-collection-kaikenlaiseen-siivoukseen-ja-puhdistamiseen-luonnollinen-vegaaninen-luomu?utm_source=zine_click2buy
http://saaren-taika-jalleenmyyjat.myshopify.com/products/saarentaika-saaren-taika-metsahinen-saippua-vegaaninen-luonnollinen-luomu-sh-18-5?utm_source=zine_click2buy


Kaukassalontie 70, Särkisalo Finland
Tel: +358456015666
Email: myynti@saarentaika.com

www.topaz.blue

http://www.topaz.blue

