Historia ja filosofia

S

kin Blossomin perusti Cris-

tina Beetham vuonna 2007.
Cristina oli huolestunut ”tavallisen” kosmetiikan ainesosista ja
halusikin luoda oman tuotesarjan, jossa käytettäisiin turvallisia ainesosia.

T

uolloin luonnonkosmetiikka oli kuitenkin melko kallista, jonka takia
Skin Blossomista tulisi tuotesarja, johon
jokaisella luonnollisista hius- ja ihonhoitotuotteita haluavalla olisi varaa.

S

kin Blossom on englantilainen ihon- ja
hiustenhoitosarja. Kaikilla tuotteilla on
Soil Associationin sertifikaatti, joka takaa
tuotteiden turvallisuuden ja osoittaa, että
tuotteet ovat aitoa luonnonkosmetiikkaa.

T

uotteiden sertifikaatit kertovat myös
ympäristöystävällisyydestä ja ne valmistetaankin mahdollisimman pienellä
hiilijalanjäljellä. Tuotteita ei ole testattu
eläimillä eivätkä ne sisällä eläinperäisiä
ainesosia. Tästä syystä kaikilla tuotteilla on
myös Vegan Societyn sertifikaatti.

B

rändi sai alkunsa vain yhdestä tuotteesta, joka tunnetaankin nykyään nimellä
Organic Hand Cream. Vuosien varrella Skin
Blossom on kehittänyt uusia edullisia hius- ja
ihonhoitotuotteita. Skin Blossom tuotteissa
käytetään paljon luomutuotettuja ainesosia, jotka sisältävät runsaasti ihoa ravitsevia aineita ja
auttavat ihoasi
voimaan hyvin.
Skin Blossom maahantuonti:
Suomen Luonnonkosmetiikan Osuustukku
Tampere
www.luonnonkosmetiikantukku.fi

KASVOJENHOITO

VARTALONHOITO

Vaahtoava kasvojenpuhdistusaine
150 ml

Uudistava kasvovoide
50 ml

Vartalonpesuaine
300 ml

Vaahtoava kasvojenpuhdistusaine kaikille ihotyypeille, erityisesti rasvaiselle ja sekaiholle. Sopii myös
herkälle iholle ja meikinpoistoon! Kasviperäinen
puhdistusaine, jonka kookosuute pehmentää ja
antioksidanttinen vihreä tee hoitaa ihoa. Eteeriset
öljyt antavat tuotteelle miellyttävän hienovaraisen
tuoksun.

Kasvovoide normaalille, kuivalle, herkälle ja kypsälle
iholle. Tehokas sekoitus runsaasti antioksidantteja
sisältävää acaita, uudistavaa sheavoita, kosteuttavaa
kaakaovoita ja suojaavaa jojobaöljyä. Eteeriset öljyt
antavat tuotteelle miellyttävän hienovaraisen tuoksun.

Sitruksen tuoksuinen, ylellinen ja hyvin vaahtoava
suihkugeeli, joka puhdistaa ihon hellävaraisesti.
Sisältää ravitsevaa E-vitamiinia, kosteuttavaa aloe
veraa sekä rauhoittavaa appelsiinia. Käy kaikille
ihotyypeille.

Ravitseva puhdistusmaito
150 ml
Ravitseva puhdistusmaito, joka puhdistaa ihon ja
poistaa meikin hellävaraisesti jättäen ihon pehmeäksi
ja pirteäksi. Puhdistusmaito sisältää manteliöljyä,
glyseriiniä ja aloe veraa. Sopii kaikille ihotyypeille.

Elvyttävä silmänympärysvoide
15 ml
Silmänympärysvoide kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Vähentää turvotusta, kosteuttaa kuivaa ihoa ja
vaalentaa tummia silmänalusia. Sisältää vihreää teetä,
silmäruohoa ja tattariuutetta. Pakattu hygieeniseen
pumppupulloon.

HIUSTENHOITO
Virkistävä kasvovesi
150 ml
97% luomuainesosista valmistettu kasvovesi, joka
virkistää ihoa! Taikapähkinävesi tasoittaa ja hoitaa
ihon juonteita samalla kun Aloe Vera rauhoittaa
tehokkaasti ihoa! Käy kaikille ihotyypeille.

Hoitava shampoo
300 ml
Skin Blossom hoitava shampoo on lempeästi vaahtoava
shampoo, jonka eteeriset öljyt ilahduttavat hiuksia
ja aisteja! Rosmariini hoitaa, palmarosa kosteuttaa,
bergamotti suojaa ja sitruuna lisää kiiltoa. Hiuksista
tulee puhtaat, terveet, pehmeät ja eloisat. Käy kaikille
hiustyypeille.

Kosteuttava Kasvovoide
50 ml

Hiustenhoitoaine
300 ml

Helposti levittyvä kevyt kasvovoide kosteuttaa ja
ravitsee ihoa. Jojobaöljy kosteuttaa, shea-voi suojaa
ja E-vitamiini hoitaa ihoa. Voide käy jopa silmänympärysiholle. Käy kaikille ihotyypeille.

Skin Blossom hiustenhoitoaineessa luonnolliset
uutteet ja eteeriset öljyt ilahduttavat hiuksia ja aisteja!
Pracaxin siemenöljy ravitsee, pehmentää ja kosteuttaa, rosmariini hoitaa, bergamotti suojaa, palamrosa
kosteuttaa ja sitruuna lisää kiiltoa. Hiuksista tulee
pehmeät, helposti käsiteltävät, hoidetut ja säteilevät!

Kosteuttava vartalovoide
300 ml
Sitruksen tuoksuinen, kevyt ja kosteuttava vartalovoide, joka jättää ihon pehmeäksi ja kimmoisaksi
ilman rasvaista tunnetta. Voide sisältää kosteuttavia
kasviöljyjä ja aloe veraa sekä rauhoittavaa appelsiinia. Käy kaikille ihotyypeille.

Kylpyvaahto
300 ml
Vaahtoava kylpysaippua, jonka aromaterapeuttinen
sekoitus laventelia, rosmariinia ja ylang ylang öljyä
elvyttävät ja rauhoittavat ihoa. Aloe vera ja kookos
puhdistavat ja hoitavat ihoa tehokkaasti. Iho tuntuu
puhdistetulta, suojatulta ja hoidetulta!

Hoitava käsivoide
75 ml
Helposti imeytyvä käsivoide, jossa kosteuttavat kasviöljyt ja suojaava shea-voi rauhoittavat ja ravitsevat
käsiä samalla kun geranium-öljy tasapainottaa kuivaa ihoa. Kevyt koostumus. Käy kaikille ihotyypeille.

