Tuote

Kuvaus

SEA FOAM: COOL and RERESHING
Kuvittele mielessäsi meren kauneus, aaltojen rauhoittava vyöryminen, lämmin aurinko ja virkistävä sininen vesi sen sulkiessa sinut autuuden olotilaan. THANN Sea Foam valikoima saa inspiraationsa meren salaisuuksista. Valikoimassa yhdistyvät rosmariinin, eukalyptuksen ja mintun eteeriset öljyt piristävyyden, viileyden ja merituulen virkistävän
tuoksun täydelliseen tasapainoon. Herää Eucalyptus Globulus (eukalyptus)- ja Mentha Piperita (minttu) -öljyn tuoksuun, jotka aikaansaavat antiseptisen aineen ja kasvoveden
hyödyt ja toimivat luonnollisena virkistäjänä viilentävillä ja rauhoittavilla ominaisuuksilla. Rosmarinum Officinalis (rosmariini) -öljy stimuloi verenkiertoa ja piristää mieltä, kehoa ja
sielua. THANN Sea Foam -valikoima käsittää täyden sarjan hiusten- ja kehonhoitotuotteita, joissa on täysin luonnonmukaiset aktiiviset ainesosat ja ainutlaatuiset dermatologiset
ominaisuudet, joiden tarkoituksena on herättää jokainen aistisi.

SEA FOAM SHAMPOO ANTI-DANDRUFF FORMULA 250 ml

Vehnäproteiinia ja eteerisiä kasviöljyjä sisältävä shampoo. Poistaa hiuksista
muotoilutuotteiden jäännökset.
Rosmariiniöljy on antioksidanttinen. Timjamiöljy puhdistaa hiukset ja antaa luonnollisen
suojan hilsettä vastaan.
Minttu piristää mieltä. Sopii erityisesti lievien hilseongelmien hoitoon.

SEA FOAM SHOWER GEL 320 ml

Vehnäproteiinia ja luonnon kasvien eteerisiä öljyjä sisältävä suihkugeeli säilyttää ihon
luonnollisen kosteustasapainon. Timjami- ja salviaöljy eliminoivat ilman saasteista
johtuvia, iholle haitallisia vapaita radikaaleja. Minttuöljy piristää mieltä.

SEA FOAM AROMATIC OIL 10 ml

100 %:sti luonnonmukainen eteeristen öljyjen sekoitus. Minttu terävöittää tietoisuutta.
Timjami edistää terveyttä. Huonetuoksu ei sisällä keinotekoisia hajusteita eikä
väriaineita. Laita muutama tippa potpurrien päälle tai käytä tuoksulampussa.
AROMATIC WOOD: JOY and UPLIFTING

Tuhansia vuosia kaupatut appelsiini ja mandariini (tangeriini) olivat arvokkaita hyödykkeitä, jotka tunnettiin niiden ravintoarvoista ja joissakin kulttuureissa rakkauden symbolina.
THANN Aromatic Wood -valikoima saa inspiraationsa appelsiini- ja mandariiniöljyn makeudesta, joka yhdistettynä muskottipähkinäöljyn ydinöljyyn saa aikaan ilon tunteen ja mieltä
ylentävän tunnelman. Virkistävänä ja rentouttavana tämä valikoima tarjoaa kosteuttavan riisileseöljyn, vehnäproteiinin ja kasvien eteeristen öljyjen hyödyt, jotka sopivat kaikille
ihotyypeille. Appelsiini- ja mandariiniöljyt sisältävät luonnollista AHA-happoa (alfahydroksihappoa), joka auttaa selkiyttämään ihon, lievittää stressiä, nuorentaa mieltä ja puhdistaa
kehon myrkyistä. Muskottipähkinäöljyssä on antiseptinen ominaisuus ja se on hyvä verenkierrolle ja sydämelle. Sen aromaterapeuttisiin hyötyihin kuuluvat mm. rasittuneiden
lihasten elvyttäminen ja ihon kosteuttaminen.

AROMATIC WOOD SHAMPOO EXTRA SHINE FORMULA 250
ml

Runsaasti E-vitamiinia, oliivi- ja riisinjyväöljyjä sisältävä shampoo ravitsee ja hoitaa
hiuksia samalla kuin orgaaninen seesamiöljy toimii antioksidanttina ja lunnollisena
pehmentävänä apuaineena.
Appelsiinin, mandariinin ja muskottipähkinän eteeriset öljyt virkistävät kehoa ja mieltä.

AROMATIC WOOD SHAMPOO DETOX FORMULA 250 ml

Hiuksia ravitsevaa vehnäproteiinia ja luonnon eteerisiä öljyjä sisältävä
aromaterapiashampoo edistää hiusten hyvinvointia. Appelsiiniöljy kirkastaa ja
kosteuttaa hiuksia. Muskottipähkinäöljyllä on antiseptisiä ominaisuuksia. Oliivi-ja
auringonkukkaöljyt hoitavat ja lisäävät kiiltoa. Eteeriset appelsiini-, mandariini- ja
muskottiöljyt virkistävät kehoa ja mieltä.

AROMATIC WOOD AROMATHERAPY CONDITIONER 200 g

Arvokas sekoitus luonnonmukaisia oliivi-, maissi- ja vehnäproteiiniöljyjä sisältävä
hoitoaine kosteuttaa, palauttaa kiillon sekä pehmeyden hiuksiin.
Eteeriset appelsiini-, mandariini- ja muskottiöljyt virkistävät kehoa ja mieltä.

AROMATIC WOOD SOAP BAR 100 g

Syväpuhdistava, riisinalkioöljyä ja luonnon eteerisiä öljyjä sisältävä luonnonsaippua
puhdistaa ihon tehokkaasti.
Appelsiiniöljy kirkastaa ihoa ja ylläpitää sen normaalia kosteustasapainoa. Muskottiöljy
puhdistaa ja rauhoittaa ihoa.
Eteeriset appelsiini-, mandariini- ja muskottiöljyt virkistävät kehoa ja mieltä.

AROMATIC WOOD SHOWER GEL 320 ml

Luonnonöljyjä sisältävä suihkugeeli ylläpitää ihon nomaalia kosteustasapainoa ja
terveyttä sekä puhdistaa ihon hellävaraisesti. Appelsiiniöljy kirkastaa ja ravitsee ihoa.
Muskottiöljyllä on antiseptisiä ominaisuuksia.
Eteeriset appelsiini-, mandariini- ja muskottiöljyt virkistävät kehoa ja mieltä.

AROMATIC WOOD SHOWER CREAM 300 ml

Kosteuttavaa orgaanista kookos- ja riisinalkioöljyä sisältävä voidemainen
suihkusaippua. Puhdistaa ja kosteuttaa ihoa sekä myös piristää mieltä. Ravitsee ihoa ja
hidastaa ikääntymisprosessia. Eteeriset appelsiini-, mandariini- ja muskottiöljyt
virkistävät kehoa ja mieltä.

AROMATIC WOOD AROMATHERAPY SALT SCRUB 230 g

Aitoa merisuolaa, runsaasti E-vitamiinipitoista riisinalkioöljyä ja appelsiini- ja
muskottiöljyjä sisältävä suolakuorinta kuorii ja kosteuttaa tehokkaasti vartalon ihoa.
Appelsiiniöljyn sisältämät luonnon AHA-hapot kirkastavat ihoa. Muskottiöljy puhdistaa ja
parantaa ihon pintaverenkiertoa.
Eteeriset
appelsiini-, mandariini- ja muskottiöljyt virkistävät kehoa ja mieltä.

AROMATIC WOOD BODY MILK 320 ml

Rentouttava appelsiini-, mandariini ja muskottipähkinäöljyjä sisältävä vartaloemulsio
imeytyy nopeasti ja suojaa ihoa haitallisilta auringon UV-säteiltä. Riisinalkioöljyn
luonnolliset E-vitamiinit kosteuttavat ja pehmentävät tehokkaasti. Luonnon eteeriset
öljyt virkistävät kehoa ja tuovat hyvää mieltä.

AROMATIC WOOD BATH AND MASSAGE OIL 295 ml

Riisinalkioöljyä sekä eteerisiä kasviöljyjä sisältävä kylpy-hierontaöljy. Riisinalkioöljyn
kosteuttavat ja pehmentävät luonnon
E-vitamiinit suojaavat ihoa ulkoisilta rasitteilta. Appelsiini- ja mandariiniöljyt lisäävät
kehon energiaa ja hyvää mieltä.
Iholle levitettynä kylpy-hierontaöljy lievittää lihaskipua.

AROMATIC WOOD Hand Cream 40 g

Orgaanista ruusuvettä, kookos-ja arganöljyjä sekä eteerisiä appelsiini- ja
tangeriiniöljyjä sisältävä käsivoide. Orgaaninen arganöljy on luontaisesti
antioksidanttinen, sisältää runsaasti E-vitamiinia ja ehkäisee ihoa ennenaikaiselta
vanhenemiselta. Luonnon appelsiini- ja tangeriiniöljyt antavat voiteelle makean ja
mielialaa kohottavan tuoksun.

AROMATIC WOOD TRAVEL SET 60 ml

Aromaterapeuttinen matkasetti 60 ml:
- Suihkugeeli
- Vartaloemulsio
- Shampoo
- Hoitoaine
- Kylpy- ja hierontaöljy

AROMATIC WOOD AROMATHERAPY CANDLE 190 g

Rentouttava ja lämmittävä aromaterapeuttinen kynttilä on valmistettu 100 %:sti
kasviöljyistä ja luonnon eteerisistä öljyistä. Muskottipähkinäöljy edistää rauhallista unta
ja mandariiniöljy virkistää kehoa ja mieltä. Appelsiiniöljy lisää kehon energiaa ja
hyvinvointia.

AROMATIC WOOD AROMATIC OIL 10 ml

100%:sesti luonnonmukaisten eteeristen, muskotti-, klementiini- ja appelsiiniöljyn seos.
Huonetuoksu ei sisällä keinotekoisia haju- tai väriaineita. Muskottipähkinäöljy edistää
rauhallista unta ja appelsiiniöljy lisää kehon energiaa sekä hyvää mieltä.
AROMATIC WOOD AROMATIC OIL 50 ml

AROMATIC WOOD AROMA DIFFUSER 150 ml

THANN aromaattinen huonetuoksu. Makeat appelsiinin ja mandariinin eteeriset tuoksut
piristävät mieltä ja kohottavat tunnelmaa.
Muskottipähkinäöljy lievittää rasitusta ja jännitystä. Sisältää 40 % luonnon eteerisiä
öljyjä.
AROMATIC WOOD AROMA DIFFUSER 250 ml

ORIENTAL ESSENCE: EXOTIC and COMFORTING
Matkusta itäiseen maahan ja löydä kauneuden salaisuus, jota on varjeltu tuhansia vuosia. THANN Oriental Essence -valikoima on suunniteltu ryppylimetti
(kafferilimetti)- ja sitruunaruohoöljyjen Exotic & Comforting Aromatic -sekoituksena itämaisuuden ytimen saavuttamiseksi. Sitruunaruoho sisältää sitraalin
(lemonaalin) luonnollisen kemiallisen ainesosan, jossa on antiseptisen, antibakteerisen ja antiviraalisen aineen dermatologisia ominaisuuksia.
Aromaterapian ikivanhojen periaatteiden mukaan sitruunaruohoa käytetään masennuslääkkeenä ja lieventämään kipuja ja stressiä. Ryppylimetti
(kafferilimetti), joka perinteisesti tunnetaan ihoa nuorentavista vaikutuksistaan, on ihon luonnollinen kasvovesi ja sitä käytetään myös hilseen hoitoon ja
hiustenlähdön vähentämiseen edistämällä terveellistä hiustenkasvua. Yhdessä sitruunaruohoöljyn kanssa ryppylimetin raikas, kirpeä ja piristävä tuoksu
virkistää mielen ja nostattaa henkeä.

ORIENTAL ESSENCE SHAMPOO EXTRA NOURISHING
FORMULA 250 ml

Orgaanista Kamomilla- ja riisinjyväöljyä sisältävä aromaterapiashampoo kosteuttaa
hiuksia ja hoitaa päänahkaa. Pro-Vitamiini B5 vahvistaa ja luonnon AHA-happoja
sisältävät kafferilimetti - ja sitruunaruohonöljy kirkastaa ja kosteuttaa hiuksia, parantaen
samalla emotionaalista hyvinvointia.

ORIENTAL ESSENCE SHAMPOO DETOX FORMULA 250 ml

Ravitseviaa kasviuutetta ja luonnon eteerisiä öljyjä sisältävä shampoo syväpuhdistaa
hiukset tehokkaasti. Vehnäproteiini ja kafferilimetti kosteuttavat, lisäävät tuuheutta.
Jojobaöljy vahvistaa ja edistää hiusten kasvua. Sitruunaruohoöljyllä on antiseptisiä
ominaisuuksia.

ORIENTAL ESSENCE AROMATHERAPY CONDITIONER 200 g

Arvokas sekoitus luonnonmukaisia oliivi-,
jojoba-, maissi- ja vehnäproteiiniöljyjä sisältävä hoitoaine kosteuttaa, palauttaa kiillon
sekä pehmeyden hiuksiin. Eteeriset kafferilimetti- ja muskottiöljyt hellivät kehoa ja
mieltä.

ORIENTAL ESSENCE SHOWER GEL 320 ml

Vehnäproteiinia ja luonnon kasvien eteerisiä öljyjä sisältävä suihkugeeli säilyttää ihon
luonnollisen kosteustasapainon. Kafferilimettiöljy puhdistaa ja pehmentää ihoa ja
ehkäisee ilman saasteiden aiheuttamien vapaiden radikaalien haittavaikutuksia.

ORIENTAL ESSENCE SHOWER CREAM 300 ml

Voidemainen ja hellävaraisesti pesevä suihkusaippua sisältää 8.5% orgaanista
kookosta, riisileseöljyä sekä jojobaöljyä, jotka sisältävät runsaasti E-vitamiinia ja ovat
luontaisesti antioksidanttisia. Suojaa ihoa kuivumiselta ja jarruttaa ikääntymisprosessia.
Kafferilimetti ja sitruunaruohonöljyy antavat saippualle raikkaan sitruksisen tuoksun
sekä vaikuttavat virkistävästi.

ORIENTAL ESSENCE AROMATIC SALT SCRUB 300 g

Öljypohjainen suolakuorinta puhdistaa ihoa poistaen epäpuhtauksia ja kuolleita soluja.
Sisältää riisinydinöljyä, joka kosteuttaa ihoa, sekä E-vitamiinia, joka tekee ihosta
pehmeän. Sitruunaruohoöljy kiihdyttää verenkiertoa ja on antiseptinen. Kafferilimettiöljy
sisältää AHA:ta, joka uudistaa ja kosteuttaa ihoa, sekä suojaa ihoa vapailta
radikaaleilta.

ORIENTAL ESSENCE BODY MILK 320 ml

Korkealaatuisinta E-vitamiinipitoista riisinjyvä-, ja siruunaruohonöljyjä sisältävä
vartaloemulsio. Vaikuttaa luonnollisena antioksidanttina.
Kafferilimetti ja sitruunaruohoöljy uudistavat ja kosteuttavat ihoa.

ORIENTAL ESSENCE BATH AND MASSAGE OIL 295 ml

Kylpy- ja hierontaöljy yhdistää riisinjyväöljyn ja eteeristen kasviöljyjen hyödyt.
Riisinjyväöljy sisältää E-vitamiinia ja pehmentää ja kosteuttaa ihoa. Sitruunaruohoöljy
rauhoittaa. Kafferilimettiöljy edistää hyvää unta. Iholle hierottuna auttaa lihaskipuihin.

ORIENTAL ESSENCE TRAVEL SET 60 ml

Aromaterapeuttinen matkasetti 60 ml:
- Suihkugeeli
- Vartaloemulsio
- Shampoo
- Hoitoaine
- Kylpy- ja hierontaöljy

ORIENTAL ESSENCE AROMATHERAPY CANDLE 190 g

100 %:sesti kasvivahasta ja puhtaista eteerisistä öljyistä valmistettu kynttilä.
Kafferilimettiöljy edistää rauhallista unta. Sitruunaruohoöljy kohottaa mielialaa ja
rauhoittaa.

ORIENTAL ESSENCE AROMATIC OIL 10 ml

Aito 100 %:sesti luonnonmukainen eteerisen öljyn sekoitus. Huonetuoksu ei sisällä
keinotekoisia hajusteita eikä väriaineita. Kafferilimettiöljy edistää rauhallista unta.
Sitruunaruoho rauhoittaa. Laita muutama tippa potpurrien päälle tai käytä
tuoksulampussa.

ORIENTAL ESSENCE AROMA DIFFUSER 150 ml

THANN Aroma huonetuoksu sisältää limetin ja sitruunaruohon öljyjä jotka luo
rauhoittavan tuoksun huoneeseen, stimuloi verenkiertoa ja edistää rauhallista unta.
Tuote ei sisällä alkoholia ja on 40% puhdasta eteeristä öljyä.
ORIENTAL ESSENCE AROMA DIFFUSER 250 ml

RICE: Löydä riisiin kätkeytyvä aarre
Kautta sivilisaation historian yhtenä pyhimmistä asioista pidettynä, riisi on ollut monelle kauneuden, rakkauden ja puhtauden symboli. Yhdessä riisijyvässä
aasialaista riisiä - "Oryza sativa", on 10% riisilesettä ja riisi-itua volyymiä kohden, joka sisältää runsaasti elintärkeitä vitamiineja ja mineraaleja, jotka ovat
erittäin hyödyllisiä terveydellemme. Aasialaisessa riisileseöljyssä on runsaasti Omega 9-6-3 -happoja ja se sisältää myös tokotrienolista ja tokoferolista
koostuvaa E-vitamiinia.

RICE DETOXIFYING CLAY MASK 100 g

Riisinleseöljyä, kurkkua ja ruusu-uutteita sisältävä syväpuhdistava savinaamio. Sen
ravinnerikkaat kaoliini, bentoniitti ja japanilaiset tanakura-savet absorboivat toksiinit ja
puhdistavat huokosiin uppoutuneen lian. Kurkku ja ruusu-uutteet auttavat
rauhoittamaan ihoa, kun taas E-vitamiinipitoinen riisileseöljy ravitsee ja suojaa
haitalliselta ympäristöltä.

RICE OATMEAL FACE SCRUB 100 g

Riisileseöljyä ja salkoruusu-uutetta sisältävä kasvojen kuorintavoide. Kaurahiutaleet ja
aprikoosin siemenet kuorivat ihoa hellävaraisesti, kun taas riisileseöljy ravitsee.
Salkoruusu-uute sisältää A-, B- ja C-vitamiinia ja se kosteuttaa ja vahvistavaa ihon
kuntoa.

RICE EXTRACT MOISTURIZING CREAM 80 g

Orgaanista helokki- ja riisileseöljyä, karitevoita ja Regenistem -riisiuutetta sisältävä
kasvovoide. Ainutlaatuinen kaava sisältää 10% riisileseöljyä ja karitevoita, kosteuttaa ja
estää kuivumisen aiheuttamia vaurioita. Regenistem-riisiuute nuorentaa ihoa, parantaa
kollageenin ilmentymistä ja ihon nestetoimintoa, mikä johtaa huokosten koon
pienenemiseen ja kiinteämpään ihoon. Orgaaninen helokkiöljy ravitsee ihoa ja
vähentää tulehdusta.

RICE EXTRACT LIP BALM 10 g

Ainutlaatuisia kasvitieteellisiä uutteita sisältävä huulirasva. Antioksidanttinen
riisileseöljy, tuhlehdusta estävää aloe vera ja karitevoi kosteuttaa, pehmentää ja suojaa
huulia.

REVIVING LIP BALM 3,5 g

Orgaanista jojobaöljyä, riisileseöljyä, karitevoita ja luonnon mangovoita sisältävä
huulivoide.
Ravitsee ja suojaa huulien kuivumiselta. Orgaaninen jojobaöljy ja luonnon mangovoi
auttavat pitämään huulet kosteina, joustavina ja sileinä. Riisileseöljy ja karitevoi
sisältävät antioksidantteja ja E-vitamiinia, jotka rauhoittavat ja kosteuttavat.

RICE SOAP BAR WITH CHARCOAL AND RICE SCRUB 100 g

Riisileseöljyä, puuhiiltä ja riisikuorintavoidetta sisältävä saippua puhdistaa ja elvyttää
ihon. Riisileseöljy ravitsee ja sisältää antioksidantteja. Puuhiili puhdistaa ihon
poistamalla lian ja ylimääräisen öljyn.

JASMINE BLOSSOM SHOWER CREAM 250 ml

Orgaanista kookos-, riisilese-, ja jojobaöljyä, karitevoita ja jasmiinin eteeristä öljyä
sisältävä suihkuvoide.
Tehokas saippuaton ja parabeeniton suihkuvoide puhdistaa hellävaraisesti kuivan ja
herkän ihon ja omaa pitkään kestävät kosteus- ja antioksidanttihyödyt, jotka saadaan
8,5%:sesti luonnonöljyistä ja jasmiinin eteerisestä öljystä.

JASMINE BLOSSOM BODY MILK 250 ml

Tehokas, vapailta radikaaleilta suojaava vartalovoide. Orgaanista oliivi-, helokki- ja
riisileseöljyä, vigna aconitifolia –siemenöljyä, karitevoita ja jasmiinin eteeristä öljyä
sisältävä voide. Sisältää runsaasti myös vigna aconitifolia siemeniä ja kääpiöpapuuutetta jotka edistävät ihosolujen uudistumista 26% ja lisäävät kollageenin tuotantoa
17 %.
Löydä ja koe Shiso - valikoiman ihme

Äärimmäisten kuivuuskausien ja vaihtelevien sääolosuhteiden keskellä aasialaiset luontaistuotekauppiaat ovat havainneet, että Shiso -kasveilla on kyky ei
ainoastaan selvitä useimmista olosuhteista, vaan myös kyky auttaa ympärillä olevia kasveja kasvamaan. Tämän seurauksena Shisosta on muodostunut ei
ainoastaan japanilaisen kulinaarisen taiteen ja makrobioottisen ruokavallankumouksen jalokivi, vaan se jättää myös jälkensä ihonhoidon ylivoimaisesti parhaana
ihmeitä tekevänä ainesosana.
Yhdistämällä kauneuden taito ihonhoidon tieteeseen THANNin tutkimus- ja tuotekehitystiimi on käyttänyt useita tuhansia tunteja Shison ihmeen paljastamiseen.
THANN on erittäin ylpeä voidessaan tarjota sinulle maailmankuulun Shiso -tuotevalikoiman, jolla on ainutlaatuisten ainesosien voima suojata ja elvyttää ihosoluja
tuottamalla antioksidanttihyötyjä, jotka ovat tehokkaampia kuin mikään markkinoilla oleva keinotekoinen antioksidantti.

SHISO HAIR MASK NANO 100 g

Ceramidiproteiinia ja nano-shiso-uutetta sisältävä hiusnaamio korjaa ja vahvistaa
hiuksia tyvestä latvaan. Ceramidiproteiini korjaa vaurioituneita hiuksia ja antaa suojan
kemikaaleja ja haitallisia UV säteitä vastaan. Nano Shiso uute toimii luonnollisena
antioksidanttina ja kosteuttajana. Vehnäproteiini ja jojobaöljy tekevät hiuksista kiiltävät
ja ilmavat.

SHISO ADVANCE PROTECTIVE HAIR SERUM 100 ml

Hiusseerumi korjaa ja suojaa hiuksia styling –tuotteiden lämmön ja kemikaalien
aiheuttamilta vaurioilta. Orgaaninen argan- ja oliiviöljy ravitsevat hiuksia. Nano shisoja maca-juuriuutteet vahvistavat ja lujittavat hiusten pintakerroksia.

SHISO FACIAL CLEANSER 200 ml

Puhdistaa, rauhoittaa ja pehmentää herkkää ihoa sekä auttaa ihoa säilyttämään
luonnollisen kosteuden. Sopii erityisesti herkälle iholle. Nano shiso ja vihreän teen
uutteet suojaavat antioksidanttina vapaita radikaaleja vastaan.

NANO SHISO ASTRINGENT TONER 130 ml

Nano shiso- ja leväuutetta sisältävä kasvovesi puhdistaa avoimia ihohuokosia ja
kirkastaa ja kiinteyttää kasvojen ihoa. Nano shiso -uute tarjoaa etuja antioksidanttina ja
kosteuttajana. Proteiini- ja mineraalipitoinen leväuute parantaa ihon joustavuutta.
Vihreän teen uute rauhoittaa ja puhdistaa ihoa, kun taas hiivauute normalisoi rasvaisen
ihon.

SHISO FACIAL SERUM 30 ml

Kasvoseerumi mikä edistää ihon elastisuutta, vähentää ryppyjä ja parantaa ihon
kimmoisuutta. Centella asiatica -uute stimuloi ihon kollageenin tuotantoa ja toimii ihon
uudelleen rakentajana. Banaaninkukkauutte rauhoittaa ihoa. Nano shiso -uute
kosteuttaa ja auttaa suojaamaan ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta. Centella- ja
banaaninkukkauutteet stimuloivat kollageenien tuotantoa ihon alla, torjuen näin
oksidantteja, vahvistavat ja korjaavat vaurioituneita ihokerroksia sekä parantavat ihon
elastisuutta. Nano shiso -uute sisältää rosmariinihappoa, linolihappoa, glykoproteiineja,
I-perillaldehydiä ja fenoliyhdisteitä. Nämä kaikki ovat luonnon antihistamiineja ja
antioksidantteja, ihanteellisia hienojen juonteiden ja ryppyjen tasoittamiseen ja samalla
myös ihon kosteuttamiseen.

NANO SHISO AGE INVERSION EXTRA NOURISHING FACE
CREAM 40 g

Tehokkaasti ravitseva ja suojava kasvovoide tasoittaa juonteita ja ryppyjä. Regenistem riisiuute vahvistaa kollageenituotantoa antioksidanttisilla ominaisuuksilla ja antaa
kiinteämmän ja hyvin voivan ihon. Nano shiso suojaa ja elvyttää ihoa
ympäristövaurioilta. Hydrolysoitu riisi- ja maitoproteiini, riisilese- ja oliiviöljy sekä
karitevoi antavat kosteutta ja joustavuutta kuivalle ja herkälle iholle.

SHISO REVITALIZING FLUID 40 g

Kevyt kasvovoide ravitsee ja kosteuttaa tuoden iholle tasapainon. Regenistem riisiuute kosteuttaa ja elvyttää ihoa parantamalla kollageenin ilmentymistä.
Hevoskastanjan siemenet auttavat rauhoittamaan ihoa ja vähentämään tulehdusta.
Nano shiso -siemenuute sisältää voimakasta antioksidanttia, joka auttaa suojaamaan
ja elvyttämään väsynyttä ihoa.

OIL-FREE FACIAL SUNSCREEN SPF30 PA+++ 40 g

Öljytön luonnollinen aurinkosuoja SPF30 kasvoille. Sisältää shisoa ja valkoista teetä.
Suojaa UVA- ja UVB säteiltä. Suojaa ennenaikaiselta vanhenemiselta ja rypyiltä sekä
auringon ärsytykseltä. Valkoinen tee suojaa antioksidanttina vapaita radikaaleja
vastaan. Ei jätä öljyistä vaikutusta iholle.

SHISO REVITALIZING FACE MASK (SET OF 3)

Elvyttävä kasvonaamio, joka sisältää nano shiso -uutetta ja trehaloosia (sienisokeria),
on erityisesti suunniteltu täydentämään ihon kosteutta ja elastisuutta. Elvyttävä
koostumus, joka sisältää greippihedelmän ja silkkiäispuun juuren uutteita parantaen
ihon säteilyä ja vähentäen melaniinin aiheuttamien näkyvien täplien määrää.

SHISO BODY BUTTER 100 g

SHISO BODY BUTTER 150 g

Kaakaovoita, lakritsia ja nano shiso –uutetta sisältävä vartalovoide. Ravitsee ja suojaa
kuivaa ja herkkää ihoa. Paksu pehmeä voide imeytyy nopeasti ja tarjoaa pitkäikäisen ja
tehokkaan kosteusvoiteen iholle. Kaakaovoi vahvistaa ihon kuntoa runsaasti
pehmentävällä aineella. Lakritsiuutteet pehmentävät ja luonnollisesti keventävät
terveemmältä näyttävän ihon aikaansaamiseksi.

SHISO BODY BUTTER 350 g

EDEN BREEZE: Warm & Merry
Koe luonnon voimaa-antava puhdas olemus kukkivien jasmiinien ja ruusujen rehevässä puutarhassa.
Suloisen jasmiinin ja ruusun esanssin rauhoittava tuoksu luo sopusointuisen diffuusion stressin torjumiseksi ja edistää henkistä rentoutumista.

EDEN BREEZE COLOR TREATED HAIR SHAMPOO 250 ml

Luonnonmukaista inca inchi öljyä, orgaanista shea voita, manteli ja kookosöljyä sekä
maac root uutetta sisältävä hoitoaine. Kosteuttaa, vahvistaa ja tuo kiiltoa värjättyhin
hiuksiin. Ravitsee ja suojaa hiuksia UV haittoja vastaan. Auttaa lisäämään hiusten
lujuutta 30 % ja paksuutta 17 %. Kosteuttaa hiuksia sekä hiuspohjaa. Kousteuttava
vaikutus kestää 8 tuntia käytön jälkeen.

EDEN BREEZE COLOR TREATED HAIR CONDITIONER 200 g

Luonnonmukaista jojoba- ja oliiviöljyä sekä maissin silkkiuutetta sesältävä shampoo.
Lepidium sativum juuriuute puhdistaa hellävaraisesti pidentäen samalla hiusvärien
kestoa. Luonnonmukaiset oliivi öljy ja maissin silkkiuute ravitsevat ja pehmentävät
hiuksia samalla kun chia siemenen öljy ylläpitää kosteuden ja lisää eloisuutta.

EDEN BREEZE AROMATHERAPY SHOWER GEL 320 ml

Orgaanista auringonkukansiemenöljyä, riisijyvä-, ruusu- ja jasminin eteerisiä öljyjä
sisältävä suihkugeeli. Hoitaa ja pehmittää ihoa. Bergamonuute puhdistaa ja optimoi
ihon luonnollisen kosteustasapainon.

EDEN BREEZE BATH AND MASSAGE OIL 295 ml

Orgaanista avocado-, Inca Inchi- ja riisijyväöljyä sisältävä kylpy- ja hierontaöljy.
Jasminin ja ruusun eteeriset öljyt rentouttavat ja hellivät mieltä.
Riisijyväöljy ja orgaaninen kookosöljy sisältää korkealaatuista E-vitamiinia mikä toimii
luonnollista pehmeyttäjänä ja antioksidanttina.

EDEN BREEZE BODY BUTTER 100 g

Orgaanisia kasviuutteita sisältävä vartalovoide pehmentää ihoa ja tekee siitä
joustavamman. Orgaaninen oliiviöljy vahvistaa ja ruusuvesi rauhoittaa herkkää ihoa.
Macademian siemenöljy ravitsee ihoa hidastaen samalla ikääntymisprosessia.
EDEN BREEZE BODY BUTTER 350 g

LIMITED EDITION

ELECTRIC AROMA DIFFUSER, BLACK

ELECTRIC AROMA DIFFUSER, WHITE

Tyylikäs diffuuseri luo seesteisen kodin ilmapiirin jakamalla rentouttavaa aromia 2,5
miljoonalla ultraääni värähtelyllä säilyttäen samalla eteerisen öljyn ainutlaatuiset edut.
Diffuuseri sammuu automaattisesti kun vesi loppuu, se on turvallinen, lapsille
ystävällinen ja sitä voidaan käyttää monissa eri tiloissa.
Kaksi eri toimintoa: 3 tunnin jatkuva toiminto tai
jaksottainen, 1 minuutti päällä / 30 sekuntia pois päältä aina 7
tuntiin asti.
Mitat: 86x86x179 mm, Paino: 520 g, Ulkopinta: Posliini,
virta: AC100-240V Värit: Musta ja valkoinen

