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OPI VALMISTAMAAN LUONNONKOSMETIIKKAA-

NATURE BY AMPUN KURSSEILLA

Raaka-aineet DIY-kosmetiikassa
NATURE BY AMPPU - ANN-MARIE HAGMAN

Itsetehtyyn kosmetiikkaan on saatavilla suuri valikoima

erilaisia raaka-aineita.

On luonnollisia ja kemikaalisesti valmistettuja raaka-

aineita. Sinä itse valitset mitä haluat laittaa ihollesi.  

Helpoimmillaan kosmetiikan valmistus on kahden öljyn

sekoittamista toisiinsa. Kahden öljy sekoitus voi olla oikein

toimiva kosmeettinen tuote.

 

Luonnonkosmetiikassa käytetään monipuolisesti

erilaisia raaka-aineita. Kasviöljyt ja -voit sekä -vahat ovat

eniten käytettyjä kosmeettisia raaka-aineita. Lisäksi

suolalla, savilla, kasvivesillä ja yrttijauheilla saat hyviä

ominaisuuksia kotikosmetiikkaan.

”NATURE
BY AMPUN
VERKKOKURSILLA
OPETETAAN LYHYESTI
DIY-KOSMETIIKASSA
KÄYTETYISTÄ
RAAKA-AINEISTA.
LUONNOLLISILLA
KASVIÖLJYILLÄ JA
VAHOILLA PÄÄSET JO
PITKÄLLE KOSMETIIKAN
VALMISTUKSESSA.”
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Kasviöljyt ovat puhtaasti luonnontuotteita, ne on puristettu tai erotettu muulla tavalla kasvin siemenistä,

kukista tai muista kasvinosista. Raaka-ainevalikoima on laaja kotimaisista tutuista ja turvallisista öljyistä

eksoottisiin ja tuntemattomampiin tehoöljyihin.

Kasviöljyistä voi valmistaa ihania DIY-tuotteita ja kotikosmetiikkaa tai käyttää niitä sellaisenaan

kosteuttamaan, hoitamaan ja kuorimaan. 

Kasviöljyjä voi käyttää monipuolisesti luonnonkosmetiikan valmistuksessa. Kosmetiikassa käytettävät öljyt

kannattaa valita ihotyypin ja käyttötarkoituksen mukaan. Öljyjä voi sekoitella yhteen tai käyttää vain yhtä

öljyä. Kasviöljyt jaotellaan perusöljyihin ja tehoöljyihin. Perusöljyjä (Carrier oils) käytetään tuotteiden pohjana,

”kannattelemaan” muita raaka-aineita. Tehoöljyjä käytetään tuotteissa vähemmän, koska pienempikin määrä

tuo tuotteeseen erityispiirteitä. Osa öljyistä on myös todella värjääviä, esim. porkkanansiemen- ja tyrniöljy,

käytä niitä varoen. Tehoöljyt on merkitty +.

Öljyjen kuivuusaste tai tuntuma muodostuu öljyn sisältämistä rasvahapoista ja kasvin sisältämistä muista

ominaisuuksista.

Kuivemmat öljyt imeytyvät helposti ihoon jättäen ihon pinnan mattapintaiseksi. Näitä öljyjä on hyödyllistä

käyttää esimerkiksi ihoseerumeissa, emulsioissa ja päivävoiteissa. Esimerkkejä kuivista öljyistä ovat

vadelmansiemenöljy ja viinirypäleensiemenöljy.

Rasvaisemmat öljyt imeytyvät hitaammin ja ovat erinomaisia esimerkiksi huulivoiteissa, hierontaöljyissä,

öljypuhdistuksessa sekä paksummissa voiteissa. Rasvaisempia öljyjä ovat esimerkiksi oliivi- sekä avokadoöljy.

Kasviöljyt eivät sisällä vettä, joten niissä ei kasva homeita tai bakteereja. Öljyt eivät pilaannu vaan hapettuvat

kosketuksissa ilman kanssa, näin ollen täydet öljypullot säilyvät parempana kun pullot, jossa on vain vähän

öljyä pohjalla. Siirrä siis pullon pohjalla olevat öljyt mieluummin pienempiin pulloihin. 

Kasviöljyt säilyvät yleisesti 1-2 vuotta, tai jopa pidempään. Yleisesti mitä kuivempi öljy sitä nopeammin se

härskiintyy. Tämä johtuu siitä, että kuivemmat öljyt sisältävät vähemmän tyydyttyneitä rasvahappoja.

Öljyjen hapettumisen estämiseksi niitä on hyvä säilyttää värillisissä pulloissa pimeässä. Öljyistä löytyy yleensä

parasta ennen -päiväys, mutta se ei välttämättä tarkoita viimeistä käyttöpäivää.  Härskiintynyt haju kertoo

yleensä öljyn pilaantumisesta, tässä on hyvä käyttää maalaisjärkeä.
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"Maailmassa

on kymmeniä, jos ei satoja

erilaisia kasviöljyjä.

Valitse omalle ihotyypille

sopivat raaka-aineet "

Kasviöljyt luonnonkosmetiikassa
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Aprikoosinkiviöljy
(Prunus armenica kernel oil)

Aprikoosinkiviöljy, englanniksi apricot kernel
oil, valmistetaan aprikoosin kivistä
puristamalla. Riippuen valmistajasta, öljy
tuotetaan esimerkiksi Italiassa, Espanjassa tai
Turkissa.

Aprikoosinkiviöljy on mieto ja suhteellisen
rasvaton öljy. Aprikoosinkiviöljy tekee
voiteesta pehmeän ja helposti imeytyvän. 
Sopii kaikille ihotyypeille, hoitaa ärtynyttä ja
kuivaa ihoa, mutta tasapainottaa myös akneen
taipuvaista ja rasvaista ihoa. Sopii hyvin lasten
ihonhoitoon. Aprikoosinkiviöljy ehkäisee ihon
ennenaikaista vanhenemista. Se sisältää
runsaasti Omega 9- ja Omega 6-rasvahappoja,
jotka vaikuttavat kosteuttaen ja pehmittäen
ihoa.

Aprikoosinkiviöljy sopii hyvin esimerkiksi
hierontaöljyksi, voiteisiin ja kasvoöljyihin.

Arganöljy +
(Argania Spinosa)

Arganöljy, englanniksi argan oil valmistetaan
Arganpuun hedelmien sisällä olevista
siemenistä puristamalla. Arganöljyä saa
kylmäpuristettuna tai puhdistettuna ja
deodorisoituna. Öljy tuotetaan suurimmaksi
osaksi Marokossa.

Arganöljy on ravinteikas sekä hoitava
puolikuiva öljy. Arganöljy elvyttää, pehmentää
ja suojaa erityisesti ylimpää ihokerrosta. Se
vähentää tulehdusta ja on helposti imeytyvä
öljy.
Öljy sopii kaikille ihotyypeille, mutta
erityisesti kuivalle ja ärtyneelle iholle. 
Arganöljy sisältää runsaasti Omega 9- ja
Omega 6 rasvahappoja.

Arganöljy sopii hyvin tehoöljyksi hiustenhoito-
öljyihin, shampoisiin ja hoitoaineisiin. Ihon-
hoidossa erilaisiin ihoöljyihin ja voiteisiin.
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Auringonkukkaöljy
(Helianthus annuus)

Auringonkukkaöljy, englanniksi sunflower oil,
valmistetaan auringonkukansiemenistä
puristamalla. Auringonkukkaöljyä valmistetaan
monessa Euroopan maassa, mm. Ranskassa,
Saksassa ja Unkarissa.

Se on hyvä perusöljy, joka imeytyy helposti
ihoon. Auringonkukkaöljy sopii hyvin kaikille
ihotyypeille vauvasta vaariin. 

Sisältää Omega 6-rasvahappoja ja E-
vitamiinia, jotka tasapainottavat ihon omaa
suojamekanismia. 

Auringonkukkaöljy sopii voiteisiin ja
hierontaöljyksi. Hyvä perusöljy myös saippuan
valmistuksessa.

Avokadoöljy
(Persea Gratissima)

Avokadoöljy, englanniksi avocado oil,
valmistetaan avokadon rasvaisesta
hedelmälihasta puristamalla. Riippuen
valmistajasta öljy tuotetaan esimerkiksi Etelä-
Afrikassa.

Avokadoöljy on miedon tuoksuinen ja
rasvainen öljy, mutta imeytyy ihoon
suhteellisen nopeasti. Avokadoöljy ravitsee ja
silottaa ihoa. Sopii erityisesti kuivalle,
ikääntyvälle ja couperosa iholle, se hoitaa ja
ravitsee ihoa. Avokadoöljy sisältää runsaasti
Omega 9 ja Omega 7 sekä A-, D- ja E-
vitamiinia.

Avokadoöljy sopii hyvin esimerkiksi
huulivoiteisiin, paksumpiin hoitaviin voiteisiin.
Se on myös erinomainen lisä saippuan
valmistuksessa. Se antaa ihanan pehmeän
vaahtoavuuden saippualle, mutta sitä ei
kannata käyttää 15-20% enempää koska
saippua pehmenee li ikaa.
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Jojobaöljy +
(Simmondsia chinensis)

Jojobaöljy, englanniksi jojoba oil, valmistetaan
kylmäpuristamalla jojoban siemenistä. Se on
oikeastaan nestemäistä vahaa, eikä öljyä.
Riippuen valmistajasta öljy tuotetaan
esimerkiksi Perussa ja Israelissa.

Jojobaöljyllä on antibakteerisia ominaisuuksia
ja se vähentää ihon talintuotantoa. Jojobaöljy
on hyvin siedetty öljy jopa allergisten
keskuudessa. Se ravitsee ja suojaa, jättämättä
ihoa rasvaisen tuntuiseksi.
Sopii kaikille ihotyypeille, myös rasvaiselle ja
akneiholle. 

Jojobaöljy sopii hyvin voidetuotteisiin,
esimerkiksi käsivoiteeseen. Jojobaöljyä
käytetään myös hiustenhoitotuotteissa,
kuiville ja kärsineille hiuksille.
Se on paljon käytetty öljy
kosmetiikkateollisuudessa.

Kauraöljy +
(Avena sativa)

Kauraöljy, englanniksi oat oil, on kauranjyvistä
tuotettu öljy. Kauraöljyä tuotetaan
Euroopassa, jopa Suomessa. Fazer on tuonut
markkinoille kauraöljyn.

Kauraöljy on paksuhko öljy, joka antaa iholle
silkkisen tunnun. Sopii kaikille ihotyypeille,
erityisesti vanhenevalle, kuivalle ja
hilseilevälle iholle. Kosteuttaa ihoa syvältä.
Kauraöljy on kevyesti emulgoituva.

Kauraöljy sisältää vähän alle puolet
tyydyttämättömiä rasvahappoja ja runsaasti E-
vitamiinia. 

Kauraöljy sopii hyvin rasvaisten öljyjen
kaveriksi tuotteisiin, josta halutaan saada
helpommin imeytyviä.
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Kehäkukkaöljy +
(Calendula officinalis/Helianthus Annus
Seed Oil)

Kehäkukkaöljy, englanniksi calendula oil
valmistetaan uuttamalla kehäkukkia erilaisiin
kasviöljyihin. Valmis kehäkukkaöljyuutos on
usein uutettu esimerkiksi
auringonkukkaöljyyn. Sen voi myös tehdä itse
uuttamalla mihin tahansa kasviöljyyn.
Kehäkukkaöljyn rasvaisuus riippuu siitä mihin
öljyyn se on uutettu. Itse kehäkukka uudistaa
ja suojaa ihoa, stimuloi immuunisysteemiä ja
edistää verenkiertoa. Kehäkukkaa on käytetty
yrttinä jo muinaisen Egyptin aikaan .
Kehäkukkaöljy sopii kaikille ihotyypeille,
erityisesti kuivalle ja herkälle iholle sekä
lasten ihonhoitoon.

Kehäkukkaöljy sopii hyvin tehoöljyksi ihon-
hoidossa erilaisiin ihoöljyihin ja voiteisiin. Sopii
myös ihottumien ja haavojen hoitoon.

Kookosöljy
(Cocos nucifera)

Kookosöljy, englanniksi coconut oli,
valmistetaan kookospähkinän sisällä olevasta
koprasta eli siemenvalkuaisesta. Kookosöljyä
valmistetaan mm. Filippiineillä sekä Papua
Uudessa Guineassa.

Kookosöljyjä on saatavilla erityyppisinä. 
Raffinoimaton kookosöljy eli raakaöljy on
käytännössä puristettua kookosen kopraa.
Erilaisilla menetelmillä esim. vedessä
keittämällä saadaan raakaöljystä erilaisia
kookosöljytuotteita.
Hydrogenoitua kookosöljyä eli kovetettua
kookosrasvaa saadaan lisäämällä vetyä, jolloin
rasvahapot muuttuvat kokonaan tai osittain
tyydytetyiksi.
Fraktioitu kookosöljy (MCT-öljy) saadaan
jakamalla öljy komponentteihin ja poistamalla
osa niistä. Fraktioitu öljy sisältää täysin
tyydytettyjä rasvoja, se kestää kuumuutta
paremmin ja säilyy lähes rajattoman ajan.
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Ihonhoidossa kannattaa käyttää
raffinoimatonta kookosöljyä, eli extra virginia
tai puhdistettua eli deodorisoitua öljyä.
Kookosöljy sisältää runsaasti E-vitamiinia ja
proteiineja. Se suojaa, hoitaa ja kiinteyttää
ihoa ja hiuksia, Sillä on antibakteerisia
ominaisuuksia. Kookosöljyn sulamispiste on
noin 25 astetta.

Vaikka kookosöljy on rasvainen öljy, sillä voi
olla ihoa kuivattavia vaikutuksia. Suosi siis
kookosöljyä sekoitettuna muihin öljyihin.
Osalle ihmisistä ei sovi suoraan iholle,
ärsyttää ja tuottaa näppylöitä. 
Kookosöljy sopii hyvin esim. deodorantteihin
ja hiustenhoitotuotteisiin. Saippuoissa
kookosöljy on lähes korvaamaton, Nature by
Ampun saippuaresepteihin suositellaan noin
puolet kookosrasvaa ja puolet muita öljyjä.

Makadamiaöljy
(Macadamia integrifolia)

Makadamiaöljy, englanniksi macadamian oil,
valmistetaan makadamiapähkinöistä
kylmäpuristamalla. Öljyä valmistetaan mm.
Italiassa sekä Australiassa.

Makadamiaöljy on puolikuiva öljy, joka
imeytyy ihoon suhteellisen nopeasti.
Makadamiaöljy tekee ihosta pehmeän ja
sileän. 
Se on hyvä öljy kuivalle ja ikääntyvälle iholle,
koska öljyn rasvahapot muistuttavat ihon omia
rasvahappoja.
Se sisältää runsaasti mm. Omega 7 eli
palmitolihappoa, jonka tuotanto vähenee
ihossa ikääntymisen myötä.

Makadamiaöljy sopii hyvin
luonnonkosmetiikassa esimerkiksi ikääntyvän
ja kuivan ihon voiteisiin. Kokeile myös kuivien
ja vaurioituneiden hiusten hoitoon.
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Manteliöljy
(Prunus Amygdalus Dulcis)

Manteliöljy, englanniksi sweet almond oil
valmistetaan manteleista puristamalla.
Riippuen valmistajasta öljy tuotetaan
esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa.

Manteliöljy on mieto ja suhteellisen rasvaton
öljy, joka tekee voiteesta pehmeän ja
hoitavan. 
Sopii kaikille ihotyypeille, myös vauvan
ihonhoitoon. Manteliöljy sisältää runsaasti
Omega 9- sekä Omega 6-rasvahappoja sekä
D-vitamiinia ja proteiineja.

Manteliöljy sopii hyvin esimerkiksi pohjaöljyksi
ihoseerumeihin ja voiteisiin tehoöljyjen
kaveriksi sekä hieronta- ja puhdistusöljyksi. Se
tuo saippuaan pehmeyttä ja hoitavuutta.

Mustaherukansiemenöljy + 
(Ribes nigrum)

Mustaherukansiemenöljy, englanniksi
blackcurrant oil valmistetaan mustaherukan
siemenistä uuttamalla liuottimen avulla. Öljy
tuotetaan esimerkiksi Espanjassa ja Saksassa.

Mustaherukansiemenöljy on kuiva öljy. Se
pehmentää, kosteuttaa ja silottaa ihoa. Sopii
myös akneen, ihottuman ja dermatiitin eli
ihotulehduksen hoitoon.
Mustaherukansiemenöljy sopii kaikille
ihotyypeille, erityisesti kuivalle ja ärtyneelle
iholle. 
Mustaherukansiemenöljy sisältää erityisen
yhdistelmän rasvahappoja. Omega 3 eli
alfalinoleenihappoa, Omega 6 eli l inolihappoa
sekä GLA eli gammalinoleenihappoa, joka on
myös yksi Omega 6:n muoto.

Mustaherukansiemenöljy sopii hyvin
tehoöljyksi ihonhoidossa erilaisiin ihoöljyihin
ja voiteisiin. Mustaherukansiemenöljy on hyvä
sekoittaa E-vitamiinin kanssa, se ehkäisee
hapettumista.
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Risiiniöljy
(Ricinus communis)

Risiiniöljy, englanniksi castor oil, on
risiinikasvista tuotettu öljy, jota ei voi
mitenkään verrata toisiin kosmeettisiin
öljyihin. Riippuen valmistajasta öljy tuotetaan
esimerkiksi Intiassa.

Risiiniöljy on paksu ja tahmea öljy, joka ei
imeydy ihoon kovin herkästi, vaan jättää iholle
ja hiuksiin kosteuttavan pinnan. Risiiniöljy
sisältää jopa 90% risiinihappoa. Risiiniöljyä ei
saa käyttää pelkästään, se sekoitetaan aina
johonkin muuhun öljyyn. Käytä maksimissaan
20% ihonhoitotuotteissa, koska se kuivattaa
ihoa ja hiuksia li ikaa käytettäessä.

Risiiniöljy on hyvä öljy hiusten ja parran
hoidossa, koska se sitoo kosteutta hiuksiin ja
vähentää hilsettä. Sopii hyvin myös huulten-
hoitotuotteisiin, lopputuloksena kiiltävä pinta.
Saippuanvalmistuksessa se tuo saippuaan
kovuutta ja vaahtoavuutta.

Tyrniöljy +
(Hippophae Rhamnoides)

Tyrniöljy, englanniksi seabuckthorn oil, on
tyrnin siemenistä puristettu öljy. Riippuen
valmistajasta öljyä tuotetaan esimerkiksi
Kiinassa, Euroopassa sekä pieniä määriä
Suomessa.

Tyrniöljy on tummanpunainen tehoöljy. Se
sisältää runsaasti karoteenia, A- ja E-
vitamiineja. Tyrniöljy uudistaa ja pehmittää
ihosolukkoa. Käytä maksimissaan 5-10%
ihonhoitotuotteissa, koska se voi värjätä ihoa
vahvasti.

Tyrniöljy on hyvä öljy kuivan ja ikääntyvän
ihon hoitoon. Se sopii myös ruusufinnin,
ihottuman, auringon polttaman ihon ja
psoriasiksen hoitoon. Tyrniöljy on mahtava lisä
voiteisiin ja emulsioihin. 
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Vadelmansiemenöljy +
(Rubus Idaeus)

Vadelmansiemenöljy, englanniksi
raspberryseed oil, valmistetaan yleensä
kylmäpuristamalla. Öljyä tuotetaan
Euroopassa, mm. Britanniassa.

Vadelmansiemenöljy pehmittää, hoitaa ja
kosteuttaa ihoa.  Sitä käytetään tyypillisesti
laimennettuna, suositus max 10%.
Ihanteellinen käytettäväksi kuivalle,
väsyneelle, kypsälle ja vaurioituneelle iholle.

Se sisältää Omega 3- ja Omega 6-
rasvahappoja, koostumuksen on osoitettu
vähentävän stressin vaikutuksia ihossa. Se
sisältää myös runsaasti alfalinoleenihappoa.

Vadelmansiemenöljyä käytetään ihottumien,
ekseeman, psoriasiksen ja muiden
ihovaurioiden hoitoon. Se sopii hyvin myös
kypsälle iholle tarkoitettuihin voiteisiin,
emulsioihin ja öljysekoituksiin.

Viinirypäleensiemenöljy  
(Vitis vinifera)

Viinirypäleensiemenöljy valmistetaan
viinirypäleen siemenistä. Riippuen
valmistajasta öljyä tuotetaan
kylmäpuristamalla tai uuttamalla liottimen
avulla. Öljyä tuotetaan mm. Ranskassa ja
Italiassa.

Viinirypäleensiemenöljy on mieto ja kuiva öljy,
joka imeytyy herkästi ihoon.
Viinirypäleensiemenöljyn sanotaan
pienentävän ihohuokosia. Se tekee ihosta
pehmeän mattapintaisen ja suojaa ihoa.
Sopii kaikille ihotyypeille, mutta erityisesti 
rasvaiselle ja sekaiholle. Se sopii myös
ikääntyvälle iholle. 
Viinirypäleensiemenöljy sisältää runsaasti
Omega 6- eli l inolihappoa sekä Omega 9-
rasvahappoja.

Viinirypälesiemenöljy sopii hyvin esimerkiksi
emulsioihin ja voiteisiin, jotka halutaan saada
nopeasti imeytymään.
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Kasvivoit ovat puhtaasti luonnontuotteita, jotka on erotettu tai puristettu kasvin siemenistä tai hedelmistä.

Tutuimmat kasvivoit ovat kaakao- ja sheavoi. Kasvivoivalikoima on laaja, joskin ei niin laaja, kun

kasviöljyvalikoima. Raaka-aineista on saatavilla 100% kasvivoita sekä kasvivoisekoituksia. Tällöin valittuun

kasvivoihin on lisätty esimerkiksi aloe veraa.

Kasvivoista ja -öljyistä voi valmistaa ihania DIY-tuotteita ja kotikosmetiikkaa, kuten voiteita, vartalovoita sekä

saippuoita.

Kotikosmetiikassa käytettävät voit kannattaa valita ihotyypin, käyttötarkoituksen ja muiden valmistettavassa

tuotteessa olevien raaka-aineiden mukaan. Samassa tuotteessa voi käyttää useaa eri kasvivoita yhdistettynä

öljyihin ja muihin raaka-aineisiin.

Kasvivoin rasvaisuuden tai kuivuuden tuntuma muodostuu sen sisältämistä rasvahapoista ja muista

ominaisuuksista. Kasvivoin kovuus vaikuttaa valmistettavan tuotteen tuntumaan. Kasvivoin sulamispiste on

korkeampi kuin öljyjen, jonka vuoksi ne ovat kiinteässä muodossa huoneenlämmössä. Eri kasvivoilla on eri

sulamislämpötilat.

Kasvivoin käsittely vaihtelee toimittajakohtaisesti.  Osalta toimittajista saat täysin käsittelemättömiä eli

raakalaatuisia (virgin) kasvivoita. Osa taas myy valmiiksi puhdistettuja raaka-aineita. Raakalaatuisissa voissa

on jäljellä kasvista tuleva väri, tuoksu ja vitamiinit. Puhdistetusta voista on monesti poistettu voin mahdollinen

voimakas tuoksu ja väri sekä paranneltu voin rakennetta. Valitse itse kumman laatuista voita haluat käyttää.

Kasvivoit eivät sisällä vettä, joten niissä ei voi kasvaa homeita tai bakteereja. Kasvivoit eivät pilaannu vaan

härskiintyvät, haju kertoo yleensä voin pilaantumisesta.

Kasvivoit säilyvät yleisesti 1-2 vuotta, jopa pidempään. 

Voita on hyvä säilyttää pimeässä ja viileässä, joissa raaka-aineet säilyvät pidempään hyvälaatuisina. Voista

löytyy yleensä parasta ennen päiväys, mutta se ei tarkoita välttämättä viimeistä käyttöpäivää. Nenä ja

maalaisjärki on hyvä ohjenuora. 
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Kasvivoit luonnonkosmetiikassa
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Kaakaovoi
(Theobroma Cacao 
(Cocoa) Seed Butter)

Kaakaovoi, englanniksi cocoa butter
valmistetaan kaakaopavuista. Kaakaovoita
tuotetaan esimerkiksi Ghanassa ja
Dominikaanisessa tasavallassa.

Kaakaovoi on kiinteä ja kova kasvivoi.
Kaakaovoita saa puhdistamattomana (virgin)
laatuisena, jossa on tallella kaakaon suklainen
tuoksu, sekä puhdistettuna (refine) laatuna.
Kaakaovoita käytetään kosmetiikassa
kovettamaan ja kiinteyttämään valmistettavia
tuotteita. Kaakaovoi antaa valmiille tuotteelle
liukkaan ja kiiltävän pinnan, kaakaovoin
sulamispiste on lähellä ihon lämpötilaa.

Kaakaovoi sopii kaikille ihotyypeille, mutta
varsinkin kuivalle ja ikääntyvälle iholle.
Kaakaovoi imeytyy hyvin ihoon ja suojaa sitä
ympäristön epäpuhtauksilta. Sen sanotaan
estävän ja hoitavan raskausarpia.
Kaakaovoi sisältää steariinihappoa,
palmitolihappoa eli Omega 6- ja Omega 9-
rasvahappoa.

Kaakaovoita voi käyttää esimerkiksi huulten-
ja ihonhoitotuotteissa. Vegaanisissa tuotteissa
voit korvata mehiläisvahan kaakaovoilla,
jolloin määrä pitää olla noin puolet suurempi,
kun mehiläisvahan määrä, jotta saat yhtä
kovan voiteen. 
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Mangovoi
(Mangifera indica)

Mangovoi, englanniksi mango butter,
valmistetaan mangon siemenen sisuksesta.
Mangovoita tuotetaan mm. Italiassa.

Mangovoi kosteuttaa, lisää elastisuutta ja
pehmentää ihoa. Se tuo tuotteisiin luksuksen
tunnetta. Mangovoilla sanotaan olevan
haavoja parantavia ominaisuuksia.
Mangovoi sisältää runsaasti rasvahappoja,
steariinihappoja, Omega 9-rasvahappoja sekä
E- vitamiinia. 

Mangovoi sopii mainiosti erilaisiin
vartalovoihin, huulivoiteisiin ja
hiustenhoitotuotteisiin. Se keventää muita
kasvivoita, suosittelen käyttämään noin 1/3
reseptin kasvivoiden määrästä. Käyttämällä
pelkästään mangovoita saattaa koostumus
olla hieman vetinen.

Sheavoi
(Butyrospermum Parkii)

Shea- tai karitevoi, englanniksi sheabutter, on
shea eli voipuun pähkinästä jauhettua
kasvivoita. Sheapuut kasvavat tietyissä osaa
Afrikkaa. Sheapuun pitää kasvaa 20-25 vuotta
ennen kuin se alkaa tuottamaan
sheapähkinöitä. Sheapähkinöiden kerääminen
ja tuottaminen on ollut afrikkalaisten naisten
työtä jo satoja vuosia.

Voipuun pähkinästä valmistettu sheavoi
hoitaa, kosteuttaa, vahvistaa sekä suojaa ihoa
kylmältä ja kuumalta, se on hyvä esim.
raskausarpiin. Se sisältää erinomaisia
rasvahappoja, E-vitamiinia ja luontaista
steariinihappoa.
Sheavoin sulamispiste on noin 35-40 astetta.
Puhdistamaton eli raffinoimaton sheavoi
tuoksuu voimakkaan pähkinäiseltä ja on
väriltään ruskeankellertävää. Puhdistettu
sheavoi on täysin tuoksutonta ja vaalean
väristä. 

Sheaa voi käyttää sulatettuna erilaisissa
voiteissa ja ihonhoitotuotteissa. Vatkattuna
sheasta ja muista kasvivoista saa pehmeää
marenkimaista vaahtoa. 
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Kosmeettiset vahat voivat olla niin kasvi- kuin eläinpohjaisia. 
Kasvivahoja kerätään eri kasvien lehtien, kukkien, hedelmien ja varsien pinnalta. Vaha suojaa niin
kasvin kuin ihonkin pintaa. Mehiläisvaha on tunnetuin ja pisimpään käytetty luonnollinen vaha. 

Vahat toimivat tuotteissa paksuntajina. Lisäämällä vahojen määrää resepteissä saat tuotteesta
paksumpaa ja kovempaa. 

Luonnolliset vahat tuotetaan siis aina kasveista, poikkeuksena mehiläisvaha. Kosmetiikassa
näkee myös usein mineraaliöljypohjaisia vahoja, yksi tunnetuimmista on parafiini. Nämä vahat
ovat kemikaalisesti tuotettuja, maaöljyn tislausprosessista kertynyttä ylijäämää.
Mineraaliöljypohjaiset vahat tukkivat usein ihon huokosia, joten iho ei pysty hengittämään
luonnollisesti. Ne ovat sallittuja normaalissa kosmetiikassa, mutta ne eivät ole sallittuja raaka-
aineita luonnonkosmetiikassa.

vahat luonnonkosmetiikassa

" Lisäämällä vahojen määrää resepteissä

saat tuotteesta paksumpaa ja kovempaa."
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Mehiläisvaha
(Cera flava tai Cera Alba)

Mehiläisvaha, englanniksi beeswax, kerätään
mehiläispesien kennoista. Mehiläisvahaa
tuotetaan ympäri maailmaa, suosi siis
suomalaista puhtaassa pohjolassa kerättyä
vahaa.

Mehiläisvaha Cera flava (keltainen,
puhdistamaton) sekä Cera alba (valkoinen,
valkaistu). Mehiläisvahaa syntyy
hunajatuotannon sivutuotteena, vaha suojaa
mehiläiskennoja sisältä päin. Se on melko
tuoksutonta ja antiseptistä. Mehiläisvaha
tekee ihon pinnalle suojaavan kerroksen,
mutta antaa ihon silti hengittää.

Mehiläisvaha sisältää tutkitusti yli 280 eri
yhdistettä. Mehiläisvahan sulamispiste on 62-
65 astetta. Tiesitkö että mehiläisvahaa
käytetään myös hedelmien pintakäsittely-
aineena (E 901)

Mehiläisvahaa voi käyttää kaikissa
öljypohjaisissa tuotteissa paksuntajana.
Voiteissa 20-30% tuotteen kokonaismäärästä
on hyvä ohjenuora. 

Karnaubavaha 
(Copernicia Cerifera Cera)

Karnaubavaha, englanniksi carnauba wax,
valmistetaan Karnaubapuun lehtien vahasta,
joka kasvaa Brasiliassa.

Karnaubavahan tuoksu on mausteinen. Se on
kaikista kasvivahoista kovin, sen sulamispiste
on 82 astetta. Vahalla on hyvä kyky sitoa
rasvoja itseensä.

Se sopii erityisesti huulipuniin ja
huulivoiteisiin, mutta sopii myös voiteissa
vegaanisena vaihtoehtona mehiläisvahalle.
Karnaubavahaa kannattaa käyttää voiteissa
noin 10-15% tuotteen kokonaismäärästä.

Kandelillavaha
(Candelilla cera)

Kandelillavaha, englanniksi Candelilla wax,
kerätään Candelillapensaan eri osista. Kasvi
kasvaa Meksikossa.

Kandelillavaha jättää iholle pehmeän ja
rasvattoman tunnun, sen hyvän ja
tahmaamattoman imeytymiskyvyn takia.
Kandelillavaha suojaa ja pitää kosteuden
ihossa. Sen sulamispiste on noin 70 astetta.

Kandelillavahaa voi käyttää kaikissa
öljypohjaisissa tuotteissa paksuntajana, kuten
voiteissa, huulipunissa ja hiusten
stailaustuotteissa. Voiteissa 15-20% tuotteen
kokonaismäärästä on hyvä ohjenuora. 

Riisivaha 
(Oryza Sativa Cera)

Riisivaha, englanniksi rice wax, on riisin
uloimmasta kuoresta kerättyä vahaa.
Riisivahaa saadaan riisintuotannon ylijäämä-
tuotteena, alkuperämaa on usein Kiina.

Riisivaha on suhteellisen kova vaha. Se on
hyvä vegaaninen vaihtoehto mehiläisvahalle.
Niin kuin vahat yleensäkin, suojaa riisivaha
ihoa kylmyydeltä, l ialta ja pitää kosteuden
ihossa. Sen sulamispiste on 75-80 astetta.

Riisivaha sopii öljypohjaisiin tuotteisiin, kuten
voiteisiin, öljyvahoihin ja puhdistusöljyihin.
Riisivahaa kannattaa käyttää voiteissa noin
20% tuotteen kokonaismäärästä, vähentämällä
vahan määrää noin 5% saat valmistettua
vahamaista öljyä.
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KOSMETIIKKAAN LISÄTTÄVÄT AINEET
Kotikosmetiikkaan voi lisätä erilaisia tuotteen

käyttöä parantavia ja säilyvyyttä lisääviä aineita. 
Näitäkin raaka-aineita on satoja erilaisia.

EMULGOINTIAINEET

Emulgoivat aineet auttavat emulsion muodostumisessa, ne yhdistävät veden ja
öljyn. Markkinoilla on useita eri emulgointiaineita, kemiallisia sekä luonnollisesti
tuotettuja. Esimerkiksi oliiviöljystä jalostettu OliveM 1000 (Cetearyl Olivate and
Sorbitan Olivate) ja 
BTMS – 50 (Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol). Olive M
1000 suositeltu käyttömäärä 2-4% ja BTMS-50 0,1-10%. 

SÄILÖNTÄAINEET

Vesipohjaisia tuotteita tehdessä tarvitaan säilöntäaineita, jotta tuote ei altistu
homeille, sienille ja bakteereille. Ilman säilöntäainetta tuote säilyy pari päivää.
Markkinoilla on useita eri säilöntäaineita, kemiallisesti sekä luonnollisesti
tuotettuja. 
Luonnonmukaisia säilöntäaineita ovat esim. Geogard 221 Cosgard (Dehydroacetic
Acid, Benzyl Alcohol). Käyttösuositus on 0,2-1%.
Täysin luonnollisia säilöntäaineita ovat esimerkiksi E-vitamiini ja
greipinsiemenuute, mutta ne eivät sellaisenaan riitä vesipohjaisen kosmetiikan
säilöntäaineeksi. E-vitamiini on tehokas antioksidantti, joka auttaa säilyttämään
ihon kosteutta. Se ehkäisee öljyjen härskiintymistä. Suositeltu käyttömäärä 0,2-1%.

GLYSERIINI

Glyseriini eli glyseroli on rasvahappojen ohella kaikkien rasvojen tärkein ainesosa,
sitä löytyy siis luonnollisessa muodossa öljyistä. Glyseriini sitoo itseensä painonsa
verran kosteutta, se on siis erittäin kosteuttava ainesosa kosmetiikassa. Se sopii
niin ihon kuin hiusten hoitoon, se pitää ilmasta imetyn kosteuden itsessään.
Glyseriini sekoittuu niin veteen kuin alkoholiin. Liiallisesti käytettynä kuivattaa ihoa.
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ALOE VERA -JAUHE

Aloe vera -jauhe on tiivistettyä aloe vera -kasvia (200:1). Se kosteuttaa erityisesti
herkkää ja kuivaa ihoa, edistää ihon elastisuutta ja paranemista sekä kasvattaa ihon
immuunisuojaa.
Aloe vera on pulverin muodossa ja se on vesiliukoinen. Aloe veraa saa myös
geelinä.

E-VITAMIINI

E-vitamiini on luonnollinen säilöntäaine öljypohjaisille tuotteille, se estää öljyjä
hapettumasta. Luonnollinen E-vitamiini on sekoitus neljästä erilaisesta
tokoferolista (alfa, beta, delta ja gamma). E-vitamiini pidättää kosteuden ihossa,
auttaa ihokudosta suojautumaan vapailta radikaaleilta ja auringonvalolta.
E-vitamiinia valmistetaan myös teollisesti . Luonnollinen E-vitamiini on paksua ja
tahmeaa tummaa nestettä.

KASVIVEDET ELI HYDROLAATIT

Ruusun kasvivesi sopii kaikille ihotyypeille, mutta erityisesti kuivan, herkän,
ikääntyvän ja couperousa-ihon hoitoon. Hoitaa ja pehmentää ihoa. Tuoksuu
ruusulle.

Taikapähkinän kasvivesi sopii epäpuhtaalle ja herkälle iholle. Supistaa ihohuokosia,
kirkastaa ja virkistää. Rauhoittaa ihoa parranajon tai ihokarvojen poistamisen
jälkeen. Lähes tuoksuton.

Kamomillan kasvivesi sopii kuivalle ja herkälle iholle. Desinfioiva kamomilla estää
tulehduksia, rauhoittaa ja kirkastaa ihoa. Kamomillavettä käytetään myös tummien
silmänalusten häivyttämiseen. Tuoksuu monen mielestä tunkkaiselle, mutta on
makuasia.
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RUOKASOODA JA MERISUOLA

Ruokasooda eli natriumbikarbonaatti (NaHCO3) on monelle tuttu raaka-aine
keittiöstä. Soodaa eli natriumkarbonaatti (Na2CO3) jota myös pesusoodaksi
kutsutaan, ei pidä sekoittaa ruokasoodaan, se on vahva erittäin emäksinen aine,
sen PH on yli 10. 
Ruokasooda on emäksistä, PH-arvo on 9. Ruokasoodaa käytetään laajalti kodin
kemikaalittomassa siivouksessa sekä kosmetiikassa varsinkin luonnollisissa
deodoranteissa. Se tappaa tehokkaasti bakteereja iholta. Ruokasoodan
emäksisyyden takia se voi aiheuttaa osalla ihon ärsyyntymistä. Vähennä
ruokasoodan määrää reseptissä tai korvaa ruokasooda merisuolalla.

Merisuola on suolaisesta meri- ja järvivedestä tai suola-aavikolta tuotettua suolaa.
Suola on erittäin hyvä raaka-aine ihohoidossa. Merisuolaa ja muita eri suolalaatuja
voi käyttää esimerkiksi saippuassa, kuorinta-aineissa ja jalkakylvyissä. Suola
sisältää mineraaleja, jotka ravitsevat ihoa, se imeytyy ihoon ja imee kosteutta
puoleensa sekä on antibakteerista. Deodorantissa voit korvata ruokasoodan
merisuolalla, se sopii paremmin herkkäihoisille mutta ei ole yhtä tehokas kuin
ruokasooda.

ARROWJUURIJAUHE
Arrowjuurijauhe on nuolijuuresta jauhettua jauhetta, kasvi on kotoisin sademetsistä.
Se toimii kosmetiikassa tärkkelyksen tavoin eli kuivattaa ja imee itseensä rasvaa.
Arrowjuurijauhe on luonnollinen talkin korvaaja.
Deodoranteissa arrowjuurijauheen on tarkoitus pitää iho suhteellisen kuivana.
Jauhe on silkkisen pehmeää ja sitä voi käyttää myös voiteissa, meikeissä ja
hiustenhoitotuotteissa. Arrowjuurijauheen voi korvata myös peruna- tai
maissijauhoilla, mutta niiden koostumus ei ole aivan samanlainen.
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SAVET

Savea on käytetty kosmetiikassa ihon- ja hiustenhoidossa jo vuosisatoja. Savia
käytetään kosmetiikassa mm. koska ne imevät itseensä kuona-aineita ja luovuttavat
itsestään mineraaleja ja hivenaineita. Savet uudistavat ja supistavat kudosta ja
tasapainottavat talineritystä.

Savea voi käyttää sellaisenaan savinaamioissa tai tehdä niistä ja muista raaka-
aineista ihoa hoitavia tuotteita. Savilaadut kerätään eri puolilta maailmaa ja
nimetään usein keräyspaikan mukaan. Savi on vulkaanista materiaa. Mitä tahansa
savea ei voi käyttää ihonhoidossa, käytä ainoastaan kosmetiikkalaatuista savea.
Jokaisella savilaadulla on erilaiset vaikutukset ihon- ja hiustenhoidossa.

Valkoinen savi eli kaoliinisavi sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti herkälle ja
kuivalle iholle. Se puhdistaa ja rauhoittaa ihoa hellävaraisesti . Shampooseen lisätty
savi lisää tuuheutta ja lievittää päänahan kutinaa ja hilseilyä. Sopii myös
kuivashampooksi vaaleille hiuksille.

Pinkki savi on sekoitus punaisesta ja valkoisesta savesta, sopii normaalille ja
herkälle iholle. Se puhdistaa voimakkaammin kuin pelkkä valkoinen savi. Se
elvyttää ja parantaa ihon väriä.

Vihreä savi sopii erityisesti rasvaiselle ja epäpuhtaalle iholle. Sen voimakkaasti
vaikuttavat ainesosat tasapainottavat talineritystä ja hoitavat ihon ongelmia.
Pienentää ihohuokosia ja rauhoittaa tulehduksia. Kosteuttaa ja lisää ihon
kimmoisuutta.
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Eteerisillä öljyillä saat lisättyä DIY-tuotteisiin tuoksun lisäksi aromaterapeuttisia
vaikutuksia. Käytä kosmetiikassa vain 100% eteerisiä öljyjä, älä käytä tuoksusekoituksia
tai saunatuoksuja.

Parfym tai Fragrance eli hajusteet ovat kosmetiikan eniten allergisoivia ainesosia.
Synteettiset eli ei-luonnolliset hajusteet voivat sisältää kymmeniä jopa satoja eri
kemikaaleja. Hajusteet ovat yrityksen ”li ikesalaisuuksia” ja sen takia kaikkia niissä
käytettäviä kemikaaleja ei tarvitse mainita ainesosaluettelossa. Hajusteet eivät anna
tuotteelle muuta arvoa kuin tuoksun tai tuoksun muunnelman peittämään muiden raaka-
aineiden perushajua.
Eteeriset öljyt ovat tuotettu kasvien kukista, lehdistä tai muista kasvinosista. Samalla
nimellä voidaan myydä useita erilaisia kantoja samasta kasvista. Esimerkkinä Bergamotti,
sitä löytyy esimerkiksi Bergamotti Sicilian, Bergamotti Calabrian ja Bergamotti Bergaptene
Free. 
Eteeriset öljyt ovat ti iviissä muodossa olevia kasvinosia, esimerkiksi 1 grammaan ruusun
eteeristä öljyä tarvitaan 3,5-5kg ruusun terälehtiä. Eteerisiä öljyjä tuotetaan eri tavoilla
esimerkiksi tislaamalla, kylmäpuristamalla ja liuottamalla. Eteerisillä öljyillä on myös ihoa
hoitavia vaikutuksia, toisin kun hajusteilla. Eteerisissä öljyissäkin on allergisoivia ainesosia
ja niiden käytössä kannattaa olla tarkkana rajoituksien ja käyttömäärien kanssa.
Eteeriset öljyt ovat vahvoja ja ti ivistettyjä luonnollisia öljyjä. Niitä tulee annostella
varovasti ja sekoittaa aina perusöljyyn. Eteerisiä öljyjä ei tule käyttää raakana iholle tai
sisäisesti . 
Huom. Sitrusöljyt voivat aiheuttavat valoherkkyyttä iholle, vältä käyttöä tuotteissa
jotka altistuvat auringon valolle. Alle 3-vuotiaille ei suositella eteerisiä öljyjä. Lapsille
ja vanhuksille sekä muille herkille henkilöille suositellaan varovaista käyttöä.

Eteeriset öljyt jaetaan yleisesti kolmeen tuoksunuottiin; ylä-, keski- ja pohjanuottiin. 
Ylänuotin öljyt ovat kevyitä ja raikkaita. Nämä tuoksut haistetaan tuotteessa ensimmäisenä
ja ne haihtuvat myös helpoiten. Käytetään tuotteessa määrällisesti eniten.
Keskinuotin öljyt luovat tuoksujen selkärangan.
Pohjanuotin öljyt ovat yleensä vahvantuoksuisia ja tuoksu kestää pitkään. Pohjanuotin öljyt
tukevat ylä- ja keskinuotin tuoksumaailmaa. Käytetään tuotteessa määrällisesti vähiten.

Eteeristen öljyjen käyttömäärät kotikosmetiikassa:
Iholle jätettävät tuotteet 0,3-1% eteerisiä öljyjä tuotteen kokonaismäärästä.
Silmänympärysvoiteen max 0,1% eteerisiä öljyjä tuotteen kokonaismäärästä.
Saippuat max 3% eteerisiä öljyjä tuotteen kokonaismäärästä.

100% ETEERISET ÖLJYT

"Osalla eteerisistä öljyistä on

omat vielä pienemmät 

käyttösuositukset."
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Appelsiini 
(Citrus Sinensis)

Sopii erityisesti kuivalle
mutta myös rasvaiselle ja
akneiholle, jota tarvitsee
tasapainottaa. Soluja
uudistava ja virkistää ihoa,
Rentouttava ja stressiä
lieventävä. Raikkaan
tuoksuinen.

Bergamotti 
(Citrus Bergamia Melarosa) 

Hyvä kutisevalle iholle,
rauhoittaa ärtynyttä ja
punoittavaa ihoa. Erityisen
hyvä öljy rasvaiselle ja
akneiholle. Edistää myös
raskausarpien ja haavojen
paranemista. Lievittää
hyönteisten pistojen
aiheuttamaa kutinaa.
Bergamotti rauhoittaa,
rentouttaa ja auttaa
alentamaan stressiä. Hyvä
öljy hiustenhoitotuotteissa.
Käyttösuositus max.0,5%.

Eukalyptus Australia
(Eucalyptus Radiata)

Vahvistava, elvyttävä,
viilentävä ja virkistävä.
Raikastaa ja puhdistaa
huoneilman. Irrottaa ja
poistaa limaa
höyryhengittäessä, avaa
tukkoista nenää ja lievittää
nuhaa. Verenkiertoa lisäävä
ja lihasjännitystä lievittävä.
Auttaa hilseeseen ja
kutiavaan päänahkaan. Sopii
jalkakylpyihin.

Alla esimerkkejä eteerisistä öljyistä. Eteeriset öljyt eivät sisälly verkkokurssin

tuotepaketteihin. Käytä niitä öljyjä, jota sinulla on kotona tai osta eteerisiä öljyjä 

Nature by Ampun verkkokaupasta tai luontaistuotekaupoista. Voit myös tehdä täysin

tuoksuttomia tuotteita ilman eteerisiä öljyjä.

Geranium 
(Pelargonium Graveolens)

Geranium eli
tuoksupelargoni uudistaa
ihosolukkoa. Vaikuttaa
tasapainottavasti ihon talin
tuotantoon ja akneen.

Greippi
(Citrus Paradisi/ Citrus
Racemosa)

Uudistaa ihosolukkoa, hyvä
ryppyvoiteisiin. Vaikuttaa
tasapainottavasti ihon
talituotantoon, akne. Hyvä
öljy hiustuotteissa. Sisältää
paljon antioksidantteja.

Frankinsensi 
(Beswellia Serrata)

Sopii kaikille ihotyypeille.
Tasapainottaa rasvaista ihoa
ja rauhoittaa kuivaa ihoa. 
 Ikääntyvän ihon öljy, sen
sanotaan estävän ryppyjen
syntymistä. Pienentää
ihohuokosia.

Inkivääri 
(Zingiber Officinalis) 

Ruuansulatusongelmiin,
flunssan oireisiin.
Verenkiertoa vilkastava,
käytetään hierontaöljyissä.
Reumatismin ja lihaskipujen
hoitoon. Mausteinen tuoksu.

Kamomilla Roman
(Anthemis Nobilis)

Kuivan ja herkän ihon
pelastus. Antiseptinen. Estää
tulehduksia. Rauhoittaa ja
kirkastaa ihoa. 

Laventeli (Lavandula
Officinalis)
Monipuolinen, esim. haavat,
palohaavat. turvallinen, sopii
lähes kaikille. Voimakkaan
tuoksuinen.

Mandariini 
(Citrus Nobilis)

Turvallinen, rauhoittava,
rentouttava ja miellyttävän
tuoksuinen. Antiseptinen.
Sopii hyvin lasten ja
herkkäihoisten tuotteisiin.
Sopii rasvaisen ihon hoitoon,
mutta myös muille
ihotyypeille.

Mänty 
(Pinus Sylvestris L.)

Antibakteerinen ja runsaasti
antioksidantteja sisältävä
metsäinen öljy. Uudistaa
ihosolukkoa, rentouttaa ja
parantaa aineenvaihduntaa.
Parantaa iho-ongelmia
kuten, psoriasista, ekseemaa
ja muita näppylöitä.
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Piparminttu
(Mentha Piperita)

Supistaa, viilentää, avaa
hengitystiet. Auttaa
masennukseen ja
uupumukseen sekä parantaa
keskittymiskykyä. Auttaa
vatsavaivoihin ja
pahoinvointiin. Kiihdyttää
verenkiertoa. Sopii
huulivoiteeseen.

Huom.! Vahva eteerinen
öljy, voi aiheuttaa
herkimmille reaktioita. Ei
raskaana oleville
ensimmäisen 4kk aikana.

Rosmariini
(Rosmarinus Officinalis)

Vahvistava ja virkistävä.
Voimakas ja yrttinen tuoksu.
Antioksidantti, joka
tasapainottaa talin
tuotantoa. Sopii rasvaisen ja
akneihon hoitoon, hoitaa
myös ihottumia. Hoitaa
tehokkaasti hiuspohjan
hilseilyä. 

Huom.! Vahva eteerinen
öljy, voi aiheuttaa
herkimmille reaktioita. Ei
raskaana oleville
ensimmäisen 4kk aikana.

Sitruuna 
(Citrus Limonium)

Raikas ja monipuolinen,
antiseptinen, verenkiertoa
vilkastuttava. Hyvä rasvaisen
ihon hoitoon. Vahvistaa
hiuksia ja auttaa
hilseongelmaan.

Teepuu 
(Melaleuca Alternifolia)

Ihovaivoihin, tulehtumiin,
hyönteisten puremiin,
sieneen, hiivaan. Tuhoaa
bakteereita, sieniä ja
viruksia. Myrkyllistä
eläimille.

Ylang Ylang 
(Cananga Odorata)

Tuoksu rauhoittaa,
rentouttaa, vapauttaa ja
kohottaa mielialaa. Erittäin
käytetty tuoksu parfyymien
valmistuksessa. 

Tasapainottaa rasvaisen ihon
toimintaa, mutta sopii
kaikille ihotyypeille. Auttaa
ihon kuivuuteen ja lisää ihon
elastisuutta, joten sopii
myös ylelliseen ihonhoitoon
ja aikuiselle iholle. Käy myös
hiustenhoitoon erityisesti
kuiville latvoille. 

Huomioitavaa! Käyttöä
vältettävä raskauden
aikana. Saattaa ärsyttää
herkkää ihoa. Liiallinen
tuoksukäyttö saattaa
aiheuttaa päänsärkyä. 
Käyttö vartalotuotteissa
max. 0,8% ja
kasvotuotteissa max. 0,4%.
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OMAT MERKINNÄT
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