
Valitsemme ja kehitämme harkiten tuot-

teita hyvinvoinnin ja terveyden tueksi ja 

arvostamme laatua. Tuomme maahan 

aitoa kristallisuolaa Himalajalta. Tärkeät 

kriteerit toiminnassamme ovat eetti-

syys, puhtaus, toimivuus ja luonnollisuus. 

Tuisa Oy, 21380 Aura |  www.tuisa.fi



Sade on  
huippuosaamista  
Suomesta!
SADE-sarja on 100 % suomalaista, rakkaudella kehitettyä ja valmistettua 
luonnonkosmetiikkaa. Tuotteiden valmistusprosessi takaa sen, että kaikki 
raaka-aineet ovat täysin luonnollista alkuperää ja turvallisia ihmisille, eliöille 
sekä ekosysteemille. Tuotteissa on käytetty runsaasti luonnollisia ja hoitavia 
ainesosia. Laadukkaat, luomutuotetut kasviöljyt hemmottelevat hiuspohjaa 
ja hiuksia. 

Kaikki hiustenhoitotuotteet sisältävät Himalajan kristallisuolaa, joka desin-
fioi ja puhdistaa luonnollisesti, rasittamatta ihoa ja hiuksia. Luonnonmukaiset, 
hellävaraiset ja hoitavat Sade-hiustenhoitotuotteet sopivat koko perheen 
hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin. Sade classic -tuotteet eivät sisällä lain-
kaan hajusteita, Sade elegant -tuotteet ovat miedosti hajustettuja. 

Tuotteiden kaikki raaka-aineet ovat ekosertifioituja ja lisäksi osa myös luomu-
tuotettuja. Sade hiustenhoitotuotteet on kehitetty ja valmistettu Suomessa 
Ecocert Cosmos -tehtaalla. Tuotteita ei ole testattu eläinkokein.

Tuotekehittäjä Anu Ruohosto on 
arvostettu, todellinen luonnon-
kosmetiikan uranuurtaja Suo - 
messa. Hän sisällyttää upean 
suomalaisen metsän ja luonnon 
puhtaimmillaan kaikkeen työ-
hönsä. Anulla on pitkät perin-
teet luonnonkosmetiikan for-
muloinnissa.

”Sade-hiustenhoitotuotteis-
sa on runsaasti luonnollisia  
ja hoitavia ainesosia. Tuot-
teet sopivat koko perheen 
hiusten sekä hiuspohjan 
hellävaraiseen ja tehokkaa-
seen hyvinvointiin! Tuotteiden sisältämä Himalajan kristallisuola 
on yksi maailman mineraalirikkaimmista luonnonsuoloista. Sen 
kymmenet mineraalit ja kivennäisaineet ravitsevat ja tasapainot-
tavat hiuksia sekä päänahkaa. Sen desinfioiva ja hoitava vaikutus 
rauhoittaa nopeasti päänahan kutinaa.”
Anu Ruohosto, kosmetiikkakemisti, Vitae Clean Cosmetics Oy

100 % luonnonkosmetiikkaa  
Ei sisällä sulfaattia eikä silikonia
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Hellävarainen shampoo herkälle, kutiavalle ja ongel-
mapäänahalle. Shampoon sisältämästä luomu-mus-
taherukan siemenöljystä ja luomu-arganöljystä on 
tehokasta apua mm. kuivalle iholle, atoopikolle ja 
psoriaatikolle. Himalajan kristallisuola tasapainottaa 
hiuksia sekä hiuspohjaa ja sen desifioiva sekä hoitava 
vaikutus rauhoittaa nopeasti päänahan kutinaa. Sopii 
päivittäiseen käyttöön. Sulfaatiton. Hajusteeton.

Inci: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Gluta-
mate, Glycerin*, Glyceryl Oleate, Coco-Glucoside, Mineral 
Salts, Ribes Nigrum Fruit (Black Currant) Extract*, Ribes Ni-
grum (Black Currant) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rose-
mary) Leaf Extract*, Argania Spinosa Kernel (Argan) Oil*, Ben-
zyl alcohol, Dehydro Acetic acid, Sorbic acid and Benzoic acid, 
Xanthan Gum. * Luomutuotettua

Hoitaa  
hellästi  
hiuspohjaa.
SHAMPOO HERKÄLLE  
ja kutisevalle hiuspohjalle

Hellävarainen, mieto shampoo koko perheen hiuk-
sille ja kaikille hiustyypeille sekä herkälle päänahalle 
usein toistuvaan pesuun. 

Shampoon miedot tensidit puhdistavat ja kosteut-
tavat hiukset hellävaraisesti. Puhdistaa myös pääna-
han hellävaraisesti ja on ihanteellinen ongelmalliselle 
hiuspohjalle, jolla on taipumus esimerkiksi kutinaan 
tai kuivuuteen. Shampoo sisältää mm. Himalajan 
kristallisuolaa, luomu-ruusuvettä, luomu-pelargo-
niavettä ja luomu-aprikoosin kiviöljyä. Sulfaatiton. 
Hajusteeton.

Inci: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Glu-
tamate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Glycerin, Mineral Salts, 
Rosa Damascena Flower Water*. Pelargonium Graveolens 
Flower Water*, Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Ben-
zyl alcohol, Dehydro Acetic acid, Sorbic acid and Benzoic acid, 
Xanthan Gum. *Luomutuotettua

Jättää pehmeän  
ja hallittavan  
lopputuloksen.

SHAMPOO HERKÄLLE IHOLLE



Tasapainottavaa hoitoa rasvaisille ja hennoille hiuk-
sille. Hoitaa lisäksi ärtynyttä, hilseilevää ja kutisevaa 
päänahkaa. Normaaleille hiuksille l Rasvoittuville 
hiuspohjille l Hilseileville hiuspohjille l Oheneville 
hiuksille.

Shampoon sisältämät, tasapainottavat yrttiuutteet 
antavat raikkautta ja volyymia nopeasti rasvoittu-
ville ja hennoille hiuksille. Syväpuhdistavalla sham-
poolla peset tuotejäämät hiuksista ja puhdistat 
rasvoittuvan hiuspohjan. Luonnollisen hellävaraiset, 
puhdistavat ainesosat poistavat liikaa rasvaa. Luo-
mulaatuiset kataja, sypressi ja laventeli normalisoi-
vat talirauhasten toimintaa ja ehkäisevät hiuksia 
rasvoittumasta. Kuusen pihka ja Himalajan kristalli-
suola puolestaan rauhoittavat ärtynyttä, hilseilevää 
ja kutinalle altista päänahkaa. Sulfaatiton. Miedosti 
hajustettu.

Aktiivishampoo
Inci: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Glutamate, Decyl Glucoside, Glyc-
erin, Mineral Salts, Olea Europaea (Olive) Oil*, Juniperus Communis (Juniper) Hydrolat*, 
Cupressus Sempervirens Leaf ( Cypress) Water*, Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Flower Water,* Stearic Acid, Picea Abies, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,* , Ben-
zyl alcohol, Dehydro Acetic acid, Sorbic acid and Benzoic acid, Xanthan Gum, Orange 
(Citrus Sinensis) Essential Oil*, Pine (Pinus Sylvestris) Essential Oil*, Spruce Black (Picea 
Mariana) Essential Oil*(*essential oils incl. Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool).  
*Luomutuotettua 

Tasapainottaa ja syväpuhdistaa 
rasvoittuvia hiuksia sekä hoitaa 
hiuspohjan ongelmia.



Hoitava shampoo kuiville, vaurioituneille, hennoille 
ja normaaleille hiuksille. Shampoon kosteuttava ja 
hellävarainen koostumus palauttaa hiuksiin kiillon ja 
eloisuuden. Hellävaraiset, kasviperäiset pinta-aktiivi-
set aineet puhdistavat hiukset mutta eivät kuivata 
niitä tai päänahkaa. Shampoo sisältää mm. Himalajan 
kristallisuolaa, luomu-avokadoöljyä, luomu-macada-
miaöljyä ja luomu-villivadelmaa. Sulfaatiton. Miedos-
ti hajustettu. Sopii päivittäiseen käyttöön.

Inci: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Gluta-
mate, Glycerin, Decyl Glucoside, Persea Gratissima (Avocado) 
Oil*, Stearic Acid, Mineral Salts, Macadamia Ternifolia Seed 
Oil*, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract*, Hydrolyzed Rice 
Protein, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract*, Benzyl alcohol, Dehy-
dro Acetic acid, Sorbic acid and Benzoic acid, Xanthan Gum, 
Natural Aroma. * Luomutuotettua

SHAMPOO käsitellyille hiuksille

Hellävarainen  
ja hoitava 
koostumus

Hiusten poishuuhdeltava, intensiivinen hoitoaine. Li-
sää painotonta kosteutta hiuskuituun antaen kiiltoa. 
Tekee hiuksista helposti selvitettävät sekä tuuheat. 
Vahvistaa ja tekee hiukset elastisemmiksi. Pehmen-
tää ja suojaa hiuksen pintaa. Selvittää hiukset ja 
parantaa kammattavuutta. Sisältää mm. Himalajan 
kristallisuolaa, luomu-kookosöljyä, luomu-manteliöl-
jyä, E-vitamiinia, luomu-auringonkukkaöljyä, guavaa 
ja mangoa. Sopii päivittäiseen käyttöön. Miedosti 
hajustettu.

Inci: Aqua, Cetearyl Alcohol, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, 
Tocopherol, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, Glycerin, Helian-
thus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Hydrolyzed Rice Protein,  
Mineral Salts, Hydrolyzed Oat Protein, Hydrogenated Ethyl-
hexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Psid-
ium Guajava (Guava) Extract, Benzyl alcohol, Dehydro Acetic 
acid, Sorbic acid and Benzoic acid, Xanthan Gum, Mangifera 
Indica (Mango) Fruit Extract. *Luomutuotettua

Hoitoaine kaikille hiustyypeille

Hoitaa 
latistamatta  
hiuksia.



Hellävarainen poishuuhdeltava hoitoaine kaikille 
hiustyypeille sekä herkälle, kutiavalle ja ongelma-
päänahalle. Hoitoaineen sisältämä luomu-jojobaöljy 
antaa kiiltoa ja hoitavuutta hiuksille rasvoittamatta 
niitä. Luomu-mustaherukan siemenöljy on tehokas 
hiusten uudistaja ja ravitsija, ja ehkäisee myös hil-
seen muodostumista. Himalajan kristallisuola hoitaa 
ja tasapainottaa tehokkaasti hiuspohjan ongelmia 
sekä antaa hiuksille luonnollista elinvoimaa. Sopii 
päivittäiseen käyttöön. Hajusteeton.

Inci: Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Stearic Acid, Simmond-
sia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cetearyl Olivate, Sorbitan 
Olivate, Mineral Salts, Ribes Nigrum (Black Currant) Seed 
Oil*, Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rose-
mary) Leaf Extract, Tocopherol, Benzyl alcohol, Dehydro Ace-
tic acid, Sorbic acid and Benzoic acid, Xanthan Gum. *Luomu-
tuotantoa

Inci: Aqua, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Stearic Acid, Mangif-
era Indica (Mango) Seed Butter*, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Hydrogenated Veg-
etable Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Almond) Oil, Tocopherol, Glycerin, Mineral Salts, 
Hydrolyzed Rice Protein, Ribes Nigrum (Black Currant) water*, Aloe Barbadensis (Aloe 
Vera) Leaf Juice*, Benzyl alcohol, Dehydro Acetic acid, Sorbic acid and Benzoic acid, Xan-
than Gum, Natural Aroma. * Luomutuotettua

Hoitoaine herkälle  
ja kutisevalle hiuspohjalle

Elvyttää ja  
tasapainottaa

Hiusnaamio
Ravitseva, kosteuttava ja korjaava hiusnaamio kuiville ja väsyneille hiuksille. 
Hiusnaamio sisältää runsaasti aktiivisia, vegaanisia proteiineja ja tehokkaita 
ekologisia kasviuutteita, kuten aloe veraa, mustaherukkauutetta sekä riisi-
proteiinia. Ne tekevät hiusmaskista antioksidanttisen, vahvistavan, kosteut-
tavan ja ravitsevan. Sheavoi, Mangovoi sekä Avokado puolestaan korjaavat 
ja ennaltaehkäisevät kaksihaaraisia sekä silottavat ja jättävät hiukset usko-
mattoman pehmeiksi. Sisältää Himalajan kristallisuolaa. Ei sisällä silikonia. 
Miedosti hajustettu.

Sitoutuu hiuksiin 
ja hoitaa niitä 
syvältä.



Pehmentää hiusta ja elvyttää rasittuneita latvoja. 
Temppelikukka on vahvistava ja ehkäisee hiusten 
katkeamista. Se saa hiuksesi kiiltämään ja näyttä-
mään terveiltä. Hiusöljy on loistava huonokuntoisille, 
karheille, pitkille ja kiharoille hiuksille. Pitkiin hiuksiin 
lisätty öljy helpottaa takkujen selvittämistä ja har-
jaamista. Kiharat saavat taas sileyttä, pehmeyttä ja 
kiiltoa. Sisältää mm. 100% luonnollista kasviperäistä 
ECOCERT-hyväksyttyä Skvalania (Squalane), jolla on 
erittäin pehmentävä ja kosteuttava vaikutus. Mante-
li- ja arganöljyt antavat kirkkautta ja kiiltoa ja paran-
tavat päänahan hyvinvointia. Viinirypäleen siemenöl-
jyllä on päänahkaa rauhoittava vaikutus. 

Inci:  Squalane (Vegan), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Al-
mond) Oil*, Argania Spinosa Kernel (Argan) Oil*, Vitis Vinifera 
(Grape) Seed Oil*, Sclerocarya Birrea Seed (Marula) Oil, Mac-
adamia Ternifolia Seed Oil*, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil (and) Plumeria Alba Flower Extract (and) Plumeria 
Rubra Flower Extract (and) Tocopherol. *Luomutuotettua

Hoitaa, suojaa 
ja silottaa hiusta.

Hiusöljy Hiuksia suojaava hoitosuihke
Suolasuihke sekä lämpösuoja yhdessä! Luonnollinen 
kristallisuolaa sisältävä, suojaava suihke tuo hiuksii-
si ryhtiä ja rakennetta antaen niille myös nostetta 
ja elinvoimaa. Hiuksiin jätettävä hoitosuihke hoitaa 
välittömästi vaurioituneita hiuksia. Hiukset pysy-
vät pehmeinä ja saavat suojan lämpökäsittelyä sekä 
kosteutta vastaan. Sisältää mm. Himalajan kristalli-
suolaa, luomu-aloe veraa, luomu-sitruunavettä, luo-
mu-bambua ja quinoaa. Soveltuu sekä lyhyille että 
pitkille hiuksille. Hoitosuihketta voi käyttää sekä kos-
teisiin että kuiviin hiuksiin. Miedosti hajustettu.

Inci: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Glycerin, Citrus 
Limon (Lemon) Fruit Water*, Bambusa vulgaris (Bamboo) 
Extract*, Mineral Salts, C12-15 Alkyl Benzoate, Hydrolyzed 
Quinoa, Benzyl alcohol, Dehydro Acetic acid, Sorbic acid and 
Benzoic acid, Natural Aroma. *Luomutuotettua

Antaa hiuksille  
tuuheuttavaa  
elinvoimaa.



 

Himalajan  
kristallisuola

Vähentää rasvaisuutta,  
poistaa hilsettä, tasapainot-

taa, desinfioi ja hoitaa.

MUSTAHERUKAN 
SIEMENÖLJY 
Ravitsee hiuspohjaa, kor-
jaa vaurioituneita hiuksia, 
erinomainen oheneville 
hiuksille.

Ruusuvesi 
Ehkäisee infektioita ja 

suojaa ihoa tulehduksilta 
ja ulkoisilta ärsykkeiltä.

Laventeli 
Normalisoi talirauhastan 
toimintaa.

Appelsiiniöljy
Sisältää D-limoneeni- 

antioksidanttia, joka edistää 
solujen uusiutumista. Tuu-

heuttaa hiusta sekä tuo ryhtiä.

Kuusen pihka  
Rauhoittaa ärtynyttä 
hiuspohjaa.

Viikuna 
Kosteuttaa, stimuloi 

hiuspohjan verenkiertoa ja 
edistää hiusten kasvua.

Villivadelma 
Vadelma suojaa ja 
vahvistaa hiusten väriä. 
Värjätyille hiuksille kiiltoa 
ja taipuisuutta.

Mangovoi
Lisää elastisuutta,  

kestävyyttä ja kiiltoa.

Guava
Rikas C-vitamiinin 
lähde, hoitaa haavoja ja 
palovammoja, estää ihon 
tulehtumista.

Karitevoi 
Ravitsee ja silottaa,  
tehokosteutusta  
rasittuneille hiuksille.

Bambu
Toimii lämpösuojana, 

tuo hiuksiin taipuisuutta 
ja auttaa muotoilussa. 

Vähentää pörröisyyttä.

Aloe vera
Kosteuttaa ja vahvistaa 
hiuksen keratiinia.

Temppelikukka
Elvyttää rasittuneita 

latvoja. Pehmentää ja vah-
vistaa ja ehkäisee hiusten 

katkeamista.


