Sola on puhdas luonnonsaippua.
Sola on tarina suomalaisen luonnon
ja ihmisen yhteiselosta.
Sola on aitoa käsityötä hellävaraisuuden,
puhtaan luonnon ja eläinten hyvinvoinnin puolesta.
Sola Saippua kuuluu jokaiseen päivään:
arkeen ja juhlaan. Se voi olla
myös liikelahja, matkamuisto,
tuliainen, häälahja...

Mitä hiusten,ihon ja parran
hyvinvointiin tulee - muista:
olet sitä mitä syöt, juot,
ajattelet ja tunnet.
Tekojesi tulisi olla yhtä
sanojesi kanssa.
Ravitse kehoasi sisäisesti ja käytä
Sola Saippuaa kehosi ulkoisiin osiin.

Sola Saippua sopii hyvin ihon ja hiusten pesuun
sekä parranajoon. Iho ja hiuspohja toipuvat noin
kuukaudessa luovuttaessa kemiallisten/petrokemiallisten puhdistusaineiden käytöstä. Sola Saippuan kaikki kasvi- ja marja-ainekset ovat puhtaasta luonnosta. Ne kerätään alueilta, joissa ei
ole käytetty lannoitteita eikä torjunta-aineita tai
ne tulevat suoraan luomutuottajilta. Suojaa saip
pua auringolta tai liialta kuumalta. Saippuan väri
ja muoto voivat hiukan vaihdella valmistuserästä
toiseen ja myös, kun saippua on käytössäsi. Silti sillä ei ole vaikutusta saippuan vaahtoavuuteen eikä
sen puhdistavaan vaikutukseen. Pakkaus voidaan
hävittää polttamalla tai kierrättää. Tätä saippuaa
ei ole testattu eläimillä.

SOLA SAIPPUA

Verkkokauppamme:
www.solakauppa.fi

Leila Tuononen
Sahateollisuustie 5, 83900 JUUKA
GSM +358 (0)40 571 58 37
info@solasaippua.fi
www.solasaippua.fi
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KAIKILLE IHOTYYPEILLE:
HILLA: Hillarouhetta ja metsäisiä eteerisiä öljyjä.
INKIVÄÄRIN ILO: Kaikille ihotyypeille. Ihon ja
mielen virkistäjä. Sisältää eteerisiä öljyjä.
KANERVA KAURA HUNAJA: Hellästi kuoriva.
Kanerva viilentää ja rauhoittaa, hunaja pehmittää ihoa.
LEMPI LEMMEN: Lemmen ja nousevan rakkauden innostama. Rentouttavia ja ikivanhoja
sukuviettejä kiihottavia eteerisiä öljyjä (ei takuuta ;) ).
LUOMU PLÖRÖ: Kahvin puhdistava vaikutus
todettu hyväksi erityisesti akneiholle. Poistaa
sitkeitä hajuja kuten valkosipulin, kalan, hevonpaskan ja bensiinin hajut. +
MESIKÄMMENEN LUOMU HERKUT: Tervehdys metsän kuninkaalta. Hieno kuoriva ja
hierova saippua. +
MESITURVE ROSMARIINI: Sisältää runsaasti
kosmetiikkaturvetta, hunajaa ja eteerisiä öljyjä.
METSÄN EMÄNNÄN SAIPPUA: Raikas ja rauhoittava, hellävarainen. Kehäkukkaa, humalankukkia ja laventelin eteeristä öljyä.
METSÄN TAIKA: Metsän ja maan raikkaus siirtyy ihollesi. Sisältää eteerisiä öljyjä.
MÄNTY TERVAN TAIKA: Luonnon parasta antia! Hyviä kokemuksia mm. psoriasisiholle.
OI KUNNON MIES: Monenmoisille miehille,
aistikas miehinen tuoksu, sisältää eteerisiä öljyjä.
OMA PALA METSÄÄ: Hyvä perussaippua, rehti ja yksinkertainen. Sisältää kuusenkerkkää ja
koivunlehtiä. +
TALVIMAUSTE: Runsaasti makeita ja mausteisia
öljyjä sekä lievästi kuorivaa, jauhettua marjarouhetta ihoasi lämmittämään. Käytä ihosi hierontaan ja verenkierron parantamiseen.
SARVEKAS LEMPO: Sisältää jauhettua poron
sarvea. Vähän seetripuun ja vaniljan tuoksua.

MATKARASIA
Metallinen matkarasia saippua-alustalla ja
puhdistustyynyllä. Erilaisia kuva-aiheita
saatavilla.

MATKARASIA SAIPPUALLA
Saippua metallisessa matkarasiassa, mukana
saippua-alusta ja puhdistustyyny.

PALASAIPPUAN KÄYTTÖ HIUSTENPESUUN:
Vaahdota saippuaa käsissäsi ja pese hiuspohjasi
hyvin, huuhtele. Tarvittaessa pese hiukset
kahteen kertaan. Et tarvitse hoitoainetta.
Iho ja hiuspohja toipuvat ja palautuvat noin
kuukaudessa, kun on luovuttu kemiallisten/
petrokemiallisten puhdistusaineiden käytöstä.
Voit auttaa puhdistumista huuhtelemalla hiukset pesun jälkeen etikka- tai sitruuna-vesi
seoksella, jonka teet laittamalla n. 1 rkl esim.
omenaviinietikkaa tai puristettua sitruunamehua lasilliseen vettä. Toista alussa noin 2 kertaa
kuukaudessa.
+ = Saippua ei sisällä eteerisiä öljyjä.

KUIVALLE JA HERKÄLLE IHOLLE, LAPSILLE:
ELÄMÄN VOIMA: Sisältää 100%:sta porkkanamehua. Sopii sekaiholle (kuiva + rasvainen).
HALAUS: Lämmin tuoksu. Sisältää porkkanamehua ja eteerisiä öljyjä.
KEHÄKUKKA KAKKARA: Kehäkukalla on ihoa
rauhoittava vaikutus. Hellävarainen <3. +
LUOMU HUNAJA KAKKU: Mieto luonnollinen tuoksu tulee mehiläisvahasta. +
LUOMU KAURA: Hellästi kuoriva. Korkea
E-vitamiini pitoisuus kylmäpuristetusta suomalaisesta rypsiöljystä. +
LUOMU TUOKSUVA HUNAJA: Mieto tuoksu.
Sisältää mehiläisvahaa ja luomueteerisiä öljyjä.
NOKKOSEN IHME: Sopii ihottumaan taipuvaiselle. Nokkonen sisältää runsaasti mineraaleja, flavonoideja ja rautaa, yhdessä eteerisen
rosmariiniöljyn kanssa antiseptinen vaikutus.
OLUT: Mieto ja hellävarainen. Tekee hiuksista
pehmeät ja poistaa sähköisyyttä. +
PAKURI: Atooppiselle ja herkälle iholle, hyvä
hiuksille, sisältää pakuria.
SALOJEN SAUNA (LUOMU): Paluu suomalaisuuden juurille. +
METSÄN KUNINGAS (TERVA tai PUOLUKKA)
Ihanan hoitava saippua, jossa 50% suomalaisen
karhun rasvaa.
RASVOITTUVALLE IHOLLE:
MENE POIS PAHA HYTTYNEN: Kesän tuoksu,
raikas. Karkoittaa hyttyset.
MENNINKÄISEN MINTTU: Ei suositella kasvojen pesuun. Viilentävä, virkistävä ja stimuloiva.
REVONTULET: Virkistää ja raikastaa. Revontulien aikaan on kuljettava kaikki aistit avoinna!
TAPION TALVI: Stimuloi aisteja, sisältää runsaasti eteerisiä öljyjä.
VILLIPORO & KATAJA: sisältää 50% poron rasvaa. Raikas ja luonnonläheinen.

