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Luomu- ja luonnonsaippua ei ole samaa asia.
Me teemme molempia!!
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Sola Saippuaa ei ole testattu eläinkokein.
Sola Saippua sopii hyvin ihon ja hiusten pesuun sekä parranajoon. Iho ja
hiuspohja toipuvat ja palautuvat noin kuukaudessa, kun on luovuttu kemiallisten/petrokemiallisten puhdistusaineiden käytöstä. Ei tensidejä, ei säilöntä- tai lisäaineita (BHT, EDTA, EHDL, jne.), ei väriaineita, ei puhdistusaineita, ei tuoksuöljyjä eli synteettisiä tuoksuja tai ylimääräistä keinotekoista
glyseriiniä eikä petrolituotteita. Mieto ja runsaasti vaahtoava. Valmistettu
puhtaasti ja yksinkertaisesti. Sitä on perinteinen saippuantekotaito!

LUOMUSAIPPUAT

EU-maista vain Englannilla ja Ranskalla on luomukosmetiikka
direktiivit. Perussäännöt ovat: 95% aineista oltava luomusertifikoituja, ei käytetä kovetettuja rasvoja, ei petrokemikaaleja,
ei tensidejä eikä muita pintajännitettä alentavia aineita. Käytetään vain luomueläinrasvoja. Ei eläinkokeita, ei geenimanipuloituja tuotteita/aineita, ei tuoksuöljyjä. SOLAN LUOMUSAIPPUAT SISÄLTÄVÄT VAIN LUOMUSERTIFIKOITUJA
AINEITA ja noudattavat Ranskan ja Englannin luomukosmetiikkadirektiiveja.
LUOMU KAURA: Samanlainen kuin Salojen Sauna mutta
mukana on luomukauraa. Hoitaa ja hellii ongelma-ihoa. Kuoriva ja tosi kermamainen. Oranssi-keltainen väri. Ei PÖ, EÖ.
Sopii vegaaneille.
LUOMU HUNAJA KAKKU: Oikein nam-nam saippua, jossa syvän kultaoranssi väri. Tässä hunajasaippuassa ei ole käytetty
kemiallista hunajatuoksu-lisäainetta eikä kynttilähunajatuoksua. Vain luomuhunajaa ja mehiläisvahaa, joiden yhdistelmästä
syntyy pehmeä tuoksu. Ei EÖ, PÖ.

LUONNONSAIPPUAT, Tuoksuvat
ELÄMÄN VOIMA: Muskatellan, pelargonian ja palmaroosan
eteerisiä öljyjä sisältävä tumma oranssi-keltainen ja röhelöpintainen saippua. Ihana kukkamainen tuoksu. Sisältää paljon
porkkanamehua. Kuivalle/rasvaiselle iholle ja hiuksille. Ei MT,
PÖ. Sopii vegaaneille.
HALAUS: Lempeitä ajatuksia, lämmin kullankeltainen väri!
Sisältää appelsiinin- ja aniksen eteerisiä öljyjä ja fariinisokeria.
Ihana tuoksu! EI PÖ, MT. Sopii vegaaneille.
HILLA SAIPPUA: Suomen soiden hillaa rouheena ja metsäistä tuoksua eteerisitä öljyistä, tumman oranssi saippua punaisilla
pilkuilla. Pala Suomea saippuana. Ei MT, PÖ.
INKIVÄÄRI ILO: Inkiväärin ja luomupiparmintun EÖ, tuoreesta inkivääristä tulee tämän keltaisen saippuan lämmin
tuoksu. Saippua on raikas mutta lämmin. Hiukset pitävät tästä.
Ei PÖ. Sopii vegaaneille.

LUOMU TUOKSUVA HUNAJA: Syvän oranssi-keltainen
väri, täynnä luomuhunajaa ja mehiläisvahaa. Pehmeä tuoksu
syntyy yhdistämällä luomumeiramin-, piparmintun ja rosmariinin eteriset öljyt. Nuorten suosikki.

KANERVA HUNAJA KAURA: Luomukauraa, kanervankukkia, paljon hunajaa ja mehiläisvahaa, vähän aprikoosinsiemenöljyä sisältävä saippua. Hajustettu kevyesti muskatellalla ja
luomuappelsiinilla EÖ. Käyttäjät sanovat tämän rauhoittavan
ihoa. Hyvä kaikille ihotyypeille. Kerman värinen. Ei PÖ.

LUOMU PLÖRÖ (NOKIPANNU): Oi, tämä on nam-nam.
Ihana tuoksu syntyy yhdistämällä luomukahvi ja luomurypsiöljy. Kaikki luomua! Poistaa käsistä hajut ja tahrat. Suklaanruskea väri. Ei PÖ, EÖ. Sopii vegaaneille.

KUNNON MIES: Vaalea saippua, jossa mustia pilkkuja vaniljarouheesta. Aistikas miehinen tuoksu eteerisitä öljyistä. Sopii
kaikenlaisille miehille. Hiuksille, koko vartalolle ja parranajoon. EI MT, PÖ.

MESIKÄMMENEN LUOMUHERKUT: Luomumarjoja! Kuoriva - ihon pintaverenkiertoon vaikuttava saippua. Syvän keltainen punaisilla pilkuilla. Ei PÖ, EÖ.

LEMPIN LEMMEN SAIPPUA: Anis, appelsiini ja patsuli ovat ikivanhoja sukuviettejä kiihottavia aineita. Kaura, humala, hunaja ja muskatella tunnetaan rentouttavista ominaisuuksistaan. Tämänkin saippuan, kuten
kaikkien rakkauteen liittyvien asioiden kanssa on aina
toivoa muttei takuita! Tyrnimarjat antavat väriä: mauve
ja valkoinen marmori. Ei PÖ.

SALOJEN SAUNA: Salojen sauna on pohjoisen versio etelän
castille saippuasta. Vain kylmäpuristettua suomalaista rypsiöljyä ja hieman kookosrasvaa. Vaahto on runsas ja tuoksu ihanan mieto. Paluu suomalaisuuden juurille. Oranssi-keltainen
väri. Sopii vegaaneille.

MT: mehiläistuotteita; EÖ: eteerisiä öljyjä; PÖ: pähkinä öljyjä

MENE POIS PAHA HYTTYNEN: Sisältää sitronellan ja
patchoulin eteerisiä öljyjä karkoittamaan hyttyset. Ei takuita, koska hyttyset voivat olla erittäin itsepäisiä ja anarkistisia. Käytön jälkeinen tuoksu on mieto. Asiakaspalauteet
olleet positiivisia. Hyvä saippua myös koirallesi! Kermaisen
keltainen. Ei MT, PÖ. Sopii vegaaneille.
MENNINKÄISEN MINTTU: Mintunlehdet ja minttuöljy
luovat hienosti tuoksuvan saippuan. Raikas! Parempi kuin
karkki, mutta älä syö! Vaaleanpunainen, punertavan vihreitä
pilkkuja. Ei MT, PÖ. Sopii vegaaneille.
MESITURVE & ROSMARIINI: Paljon turvetta ja hunajaa ja
hieman rosmariini EÖt sisältävä siniharmaa graniitin näköinen
saippua. Runsas vaahto. Sopii niin karvaiseen kuin karvattomaan paikkaan. Hyvä kaikille ihoille. Ei PÖ.
METSÄN EMÄNNÄN SAIPPUA: Vaalea saippua, jossa
vihreitä pilkkuja nokkosesta japunaisia kehäkukasta. Kuin
tervehdys suomalaisen metsän sydämestä, hellä ja mieto
saippua, oikein hyvä iholle. Runsas vaahto. Ihana tuoksu
laventelin eteerisestä öljystä! EI PÖ, MT. Sopii vegaaneille.
METSÄN TAIKA: Neljän vuodenajan saippua. Käytetyistä öljyistä metsän ja maan raikkaus siirtyy ihollesi. Sisältä
siperiankuusen-, männyn-, patsulin- ja luomumeiramin
eteerisiä öljyjä, kuusenkerkkiä ja koivunlehtiä. Sopii kaikille ihotyypeille. Ei PÖ, MT. Sopii vegaaneille.
NOKKOSEN IHME: Nokkosta, rypsiöljyä ja aprikoosinsiemenöljyä sisältävä saippua. Rosmariinin eteerinen öljy on
mukana antiseptisten ja anti-oksidanttisten ominaisuuksien
vuoksi. Sisältää vähän mehiläisvahaa. Sopii niin karvaiseen
kuin karvattomaan paikkaan. Saippua on vihreä ja siinä on
vihreitä pilkkuja. Ei PÖ.
PAKURISAIPPUA: Koivun pakurista betuliinia ja antioksidantteja. Kullanvihreä väri tulee pakuriteestä, metsäinen
tuoksu eteerisistä öljyistä. Hiukset rakastavat tätä, ihosta
puhumattakaan! Sopii allergikoille, atoopikoille ja psoriaatikoille.Ei MT, PÖ.
REVONTULI: Valkoinen ja raikas yhdistelmä luomumeiramin-, rosmariinin- ja piparminttun eteerisiä öljyjä. Vaahtoaa hyvin. Sopiva kaikille ihoille ja erikoisesti teini-ikäisille.
Ei PÖ, MT. Sopii vegaaneille.
SARVEKAS LEMPO: Sisältää poronrasvaa, kasvisrasvaa
ja lapinporonsarvijauhetta. Vähän seetripuun ja vaniljan
tuoksua. Poronsarvijauhetta on käytetty nostattamaan
mieskuntoa. Takuuta siitä vaikutuksesta ei anneta mutta
iho kiittää.

TALVI MAUSTE: Talvi/Joulu Saippua. Sisältää kanelin,
mausteneilikan ja pomeranssin ja patsulin EÖ:t, vähän kardemumma- ja mustaherukkasiemenjauhetta, ja mustaherukkauutetta. Erittäin talvinen tuoksu ja lämmin kuin glögi. .
Ei MT, PÖ. Sopii vegaaneille.
TAPIO METSÄN ISÄNTÄ: Vihreä/valkoinen saippua sisältää kuusenkerkkää, nokkosen ja koivunlehtiä sekä paljon eteerisiä öljyjä: kataja, sypressi, luomupiparminttu, palmaroosa, ja patsuli. Oikein vihreä tuoksu, vähän kuin Eau
de Cologne. Ei MT, PÖ. Sopii vegaaneille.

LUONNONSAIPPUAT,
Tuoksuttomat tai Mietotuoksuiset
KEHÄKUKKA KAKKARA: Sisältää kehäkukkaöljyä, kehäkukan terälehtiä ja aprikoosi-siemenöljyä. Mieto ja miellyttävä kasvoille ja lapsille. Runsaasti kermaista vaahtoa. Valkoinen, jossa kehäkukkia. Ei MT, EÖ, PÖ. Sopii vegaaneille.
MÄNTY TERVAN TAIKA: Perinteinen mäntytervasaippua.
Ihana mäntytervan tuoksu. Kantoterva männystä ja mäntykuoriuute. Vaahtoaa joskus häivähdyksen mustana. Musta ja
vähän valkoista marmoria. Ei MT, EÖ, PÖ. Sopii vegaaneille.
OMA PALA METSÄÄ: Koivuja ja kuusia on runsaasti Suomen metsissä. Ainekset kerätään keväällä ja pakastetaan
tai kuivataan. Lehtien ja kerkkien mieto tuoksu. Perussaippua kaikille. Valkoinen, jossa puna-vihertäviä pilkkuja. Ei
MT, EÖ, PÖ. Sopii vegaaneille.
OLUT SAIPPUA: 100%:sti suomalaista olutta hiuksiisi ja
ihollesi. Olut tekee hiuksista pehmeät ja poistaa sähköisyyttä. Mieto ja hellävarainen, sopii kaikille ihotyypeille. Ei
MT, EÖ, PÖ. Sopii vegaaneille.

ERIKOISSAIPPUAT
METSÄNKUNINGAS TERVA: Erittäin rajoitettu erä. Sisältää karhun rasvaa. Tumma, tervainen. Ihana hoitava ja
eksoottinen saippua!
METSÄNKUNINGAS PUOLUKKA: Erittäin rajoitettu
erä. Sisältää karhun rasvaa. Valkoinen saippua puolukkarouheella. Ihanan hoitava ja eksoottinen saippua! Siperiankuusen, sypressin ja katajan EÖ:t.
VILLIPORO & KATAJA: Rajoitettu erä. Sisältää poron
rasvaa. Mieto tuoksu tulee katajan eteerisestä öljystä ja
katajanmarjoista. Raikas ja hoitava.

Sola Saippua on Tukesin rekisterissä 995/64/2013 ja täyttää EU kosmetiikka direktiivit.

SOLA SAIPPUA Leila Tuononen
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