Siperialainen luonnonsaippua hiuksille ja koko keholle
Siperian luonnonsaippuan alkuperä on luonnossa, ja sen valmistuksessa on käytetty
siperialaisten sukupolvien aikana kertynyttä viisautta, jolloin lopputuloksena on paras
pesuaine sekä hiuksille että koko keholle. Saippuan vaahtoavuuden perustana on
luonnon omat saponiinit: suopayrtin juuret (punainen ja valkoinen). Säilyttääksemme
mahdollisimman paljon kasvien parantavia ominaisuuksia käytimme
kylmäpuristusmenetelmää. Kaikki uutteet ja öljyt ovat hyödyllisiä keholle ja
hiuksille, ja siksi sitä voi käyttää shampoona ja suihkusaippuana. Erityisen
hyödyllistä on käyttää saippuaa saunassa, jolloin ihohuokoset avautuvat. Siksi
saippuaa kutsutaankin myös saunasaippuaksi.. Saippua sisältää pakuria ja tervaa,
joista se on saanut saippualle epätavallisen mustan värin. Nauti uudesta saippuastasi!
Yrtit:
Rusokki (Bidens Tripartita). Paljon parantavia ominaisuuksia, estää tulehduksia.
Siankärsämö (Achillea Millefolium). Käytetään herkän ihon hoidossa.
Nokkonen (Urtica Dioica). Sisältää paljon vitamiineja, jotka ovat hyödyllisiä
keholle ja iholle.
Saunakukka (Chamomilla Recutita). Puhdistaa, pehmentää ja rauhoittaa ihoa.
Salvia (Salvia Officinalis). Vahvistaa ja kiinteyttää ihoa, vähentää hiusten lähtöä.
Keltamo (Chelidonium Majus). Ehkäisee tulehdusta ja rauhoittaa ärtynyttä ihoa.
Melissa (Melissa Officinalis). Ravitsee ja vahvistaa voimakkaasti ihoa.
Rohtoimikkä (Pulmonaria Officinalis). Vahvistaa hiusten juuria.
Uutteet:
Metsämänty (Pinus Sylvestris). Antiseptinen, rauhoittava, vitaminoiva ja vahvistava
vaikutus päänahkaan ja hiuksiin.
Sianpuolukka (Arctostaphylos Uva-Ursi). Erinomainen luonnon oma antiseptinen
aine.
Linnunruoho (Polygala Sibirica). Tekee hiusten rakenteesta sileän ja tekee terveet

hiukset tyvestä latvoihin.
Isohirvenjuuri (Inula Helenium). Venäjänkielisen nimensä mukaan omaa yhdeksän
kaunistavaa vaikutusta. Isohirvenjuuri mm. puhdistaa ihohuokoset, valkaisee ja
silottaa ihoa.
Tervalepän pahka (Alnus Glutinosa Cone). Normalisoi talirauhasen toimintaa,
estää hiusten lähtöä ja ehkäisee hilsettä.
Ruusujuuri (Rhodiola Rosea). Tasoittaa ihoa, puhdistaa ja desinfioi.
Valkohankajäkälä (Evernia Prunastri). Bakterisidinen, anti-inflammatorinen,
miellyttävän tuoksuinen.
Partajäkälä (Usnea Barbata). Luonnollinen antibiootti, puhdistaa ihoa ja hiuksia.
Siperianpihta (Picea Sibirica). Vahvistaa hiuksia ja lisää kiiltoa.
Maraljuuri (Phaponticum Carthamoides). Palauttaa hiusten elinvoimaa.
Rohtosalkoruusu (Altaea Officinalis). Vähentää tulehdusta, luonnollisesti
antiseptinen.
Suopayrtti (valkoinen, punainen) juuri, lakritsikasvi (Saponaria Alba
Officinalis, Saponaria Rubra Officinalis, Glyccyrrhiza Glabra). Sisältävät
luonnollisia saponiineja, vaahdottava ominaisuus, jotka varovasti ja hellävaraisesti
puhdistavat ihoa ja hiuksia.
Öljyt
Himalajan Setri (Cerdus Deodara). Lievittää ihoärsytystä, edistää haavojen
paranemista, vahvistaa hiuksia ja estää hiusten lähtöä.
Soija ja pellava (Dahurica Soybean, Linum Usitatissimum). Sisältävät Evitamiinia, joka edistää ihosolujen ja hiuksien uusiutumista.
Tyrni (Hippophae Rhamnoides Altaca). Parantava ja ravitseva öljy.
Siperian pihta (Abies Sibirica). Silottaa ja kiinteyttää väsynyttä ihoa, desinfioi.
Punarevonhäntä (Amaranthus Caudatus). Nuorentaa, tasoittaa ja kiinteyttää ihoa.

Isotakiainen (Arcticum Lappa). Ravitsee ja vahvistaa hiusten juuria, estää hiusten
lähtöä ja vähentää hilseen muodostumista.
Koiranruusu (Rosa Canina). Uusii soluja, ravitsee, silottaa ihoa, tekee ihosta
kimmoisan.
Kataja (Juniperus Communis). Luonnollisesti antiseptinen, ravitsee ja kosteuttaa
ihoa. Hienovarainen ja miellyttävä tuoksu.
Aktiivisia, luonnollisia aineita
Terva. Perinteinen hilsettä poistava aine.
Altai Vuoren vaha. Suojaa ihoa ja hiuksia kuivumiselta ja suojaa niitä ulkoisilta
haitallisilta vaikutteilta.
Siitepöly. Korkeaenerginen aine, stimuloi solujen uudistumista.
Pakurikääpä. Virkistää ihoa, mikrobeja tuhoava vaikutus.
Kiviöljy (Petrolium Distillates) tasoittava ja antiseptinen.

