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B A M B U -  J A  E K O T U O T T E E T

5 €Bambu tiskiharja
Tällä harjalla on ilo tiskata! Tiskiharjan varsi
on bambua ja harjakset kasvikuitua
kaktuksenkaltaisesta meksikolaisesta
kasvista. 
Tiskiharja ei sisällä lainkaan muovia.

9 €Bambu juomapillit 6 kpl +
pesuharja
Lapsiperheiden suosikit; luontaisesti
antibakteeriset, 100 % biohajoavat
kestopillit on ekologinen vaihtoehto
muovipilleille. 
Pillit on myös pakattu ekologisesti
pahvipakkaukseen (ei sisällä muovia). 
Pakkauksen mukana on pesuharja, jolla
pillien puhdistaminen käy käden
käänteessä. 

13 €Kookoskulho & kookoslusikka 
-setti
Ihastuttava kookoskulho on käsityönä
valmistettu 100 % kierrätetystä kookos-
pähkinän kuoresta. Kulho sopii sekä kylmille
että lämpimille ruoille, esim. jälkiruoat,
puurot, keitot, salaatit, smoothiet... 
Kulhon koko on n. 5 cm x 13 cm. 
Lusikan pituus on 18 cm.
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8 €Bambu saippua-alusta
Saippua-alusta on valmistettu
ekologisesta ja luontaisesti
antibakteerisesta bambusta. Alustan
rakojen ansiosta saippua pääsee hyvin
kuivumaan. 
Saippua-alustan koko on 8,5-11,5 cm.



9 €Kestovanulaput 5 kpl + pesupussi
Kestovanulappuja käytetään kertakäyttöisten
vanulappujen tapaan päivittäisessä ihonhoidossa
mm. kasvojen puhdistukseen vedellä tai erilaisten
puhdistustuotteiden kanssa. 
Sopii myös silmämeikin puhdistukseen. 
Pese pesupussissa muun pyykin seassa 
(max. 60 asteessa). 
Materiaali: 80 % puuvilla, 20 % polyesteri.

4 €Bambu hammasharja
Huippusuositun, ekologisen ja tyylikkään
hammasharjan pehmeät bambuhiilikuituharjakset
puhdistavat hampaat ja myös hampaanvälit
tehokkaasti. Hammasharjan varsi on bambua ja
harjakset bambuhiilikuitua.
100 % biohajoava. Antibakteerinen.

7 €Bambu kuorintaliina 
Bambuhiilikuitua sisältävä, reilun kokoinen
pesuliina kuorii ja virkistää ihoa ilman
kemikaaleja. 
Vinkki: käytä saunan lämmössä.
Huuhtele liina käytön jälkeen ja ripusta
kuivumaan. Konepesu 40 asteessa.
Kuorintaliinan koko on 30 x 90 cm. 
Materiaali: Bambuhiilikuitu 30 %, nailon 70 %.

7 €Bambu pesukinnas 
Bambuhiilikuitua sisältävä pesukinnas hemmot-
telee ihoasi pesun aikana. Iho pehmenee ja
puhdistuu lempeästi. Bambu on ihoystävällistä ja
sillä on erittäin hyvä imukyky. Huuhtele
pesukinnas käytön jälkeen ja ripusta kuivumaan. 
Konepesu 40 asteessa.
Materiaali: Bambuhiilikuitu 20 %, hamppu 40 %,
puuvilla 30 %, teryleeni 10 %.
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8 €Bambu kuivaharja
Kuivaharjaus mm. torjuu selluliittia, estää nesteen
kertymistä, edistää ihon uusiutumista, lisää
verenkiertoa, tekee ihosta pehmeän ja estää
raskausarpien syntyä.
Varsiosa on antibakteerista bambua ja harjaosa
pehmeää luonnonharjasta. 
Harjan korkeus on 5,5 cm.



14 €Vartalovoide 250 ml
Kosteuttava, hoitava, rauhoittava ja ihoa pehmentävä voide
sisältää mm. neitsyt-kookosöljyä, oliiviöljyä, 
karite-voipuun rasvaa, jojobaöljyä ja aloe veraa. 
Hajusteeton.

13 €Hoitava salva 50 ml
Todellinen tehohoito huulille ja iholle! Ihoa suojaava, hoitava
ja kosteuttava. Hellävarainen. Sisältää kookosöljyä,
mehiläisvahaa, auringonkukkaöljyä ja 
karite-voipuun rasvaa. Hajusteeton.

8 €Fluoriton hammastahna 100 ml
Sisältää Himalajan kristallisuolaa ja aloe veraa. Ei sisällä
keinotekoisia väriaineita. Ei fluoria. Luonnollinen ja tehokas
hammastahna suun hyvinvointiin.  

8 €Hammastahna fluorilla 100 ml
Sisältää fluoria 10 %/1000 ppm.

12 €Kristallisuolasuihke 150 ml
Monikäyttöinen suihke rauhoittaa, tasapainottaa ja hoitaa
ihoa: kutisevalle ja ärtyneelle iholle, hyttysenpistoihin,
kutisevalle päänahalle, aknen hoitoon, psorin hoitoon,
atoopikolle, kasvovedeksi, väsyneen ihon raikastajaksi.
Suihkeeseen ei ole lisätty hajusteita mutta appelsiinin kukka
tuo siihen miellyttävän tuoksun. Sisältää aloe veraa. 

16 €Kuorintaöljy 200 ml
Ihastuttava kuorintaöljy koko vartalon ja kasvojen kuorintaan.
Sisältää oliiviöljyä, kristallisuolaa ja piparminttuöljyä. Tekee
ihosta silkinpehmeän ja vaikutukset voit nähdä heti.

10 €Käsivoide 100 ml
Riittoisa voide hoitaa ja ravitsee tehokkaasti ihoa ja sopiikin
erityisen hyvin kuivalle iholle. Se sisältää todellisia
tehoaineita: mustaherukan siemenöljyä, arganöljyä,
manteliöljyä ja aloe veraa. Miedosti hajustettu.
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Sade ihon- ja hampaidenhoitotuotteet sisältävät Himalajan kristallisuolaa, joka
desinfioi ja puhdistaa luonnollisesti rasittamatta ihoa. Se sekä tasapainottaa ihoa
että hoitaa ihoärsytystä. Tuotteet sopivat kaikille ihotyypeille ja erityisen hyvin
herkälle iholle sekä iho-ongelmista kärsiville mm. allergisille, atoopikoille, aknen
ja psorin hoitoon, päänahan ongelmiin, kutinaan ja ärtyneelle iholle. 

I h o n -  j a  
h a m p a i d e n h o i t o

1 0 0  %  S U O M A L A I S T A
L U O N N O N K O S M E T I I K K A A !



H i u s t e n h o i t o
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16 €Shampoo 250 ml
Hellävarainen ja mieto shampoo koko perheen hiusten
pesuun. Puhdistaa myös päänahan hellävaraisesti ja on
ihanteellinen ongelmalliselle hiuspohjalle, jolla on taipumus
esimerkiksi kutinaan tai kuivuuteen. Ei sisällä sulfaattia tai
silikonia. Ei lisättyjä tuoksuja.

17 €Aktiivishampoo 250 ml
Tasapainottava ja syväpuhdistava aktiivishampoo hoitaa
rasvoittuvaa, ärtynyttä, hilseilevää ja kutisevaa päänahkaa.
Shampoo puhdistaa hellävaraisesti hoitaen vaurioituneita
hiuksia. Vahvistaa hiusta sisäisesti. Tekee hiuksista natisevan
puhtaat mutta jättää ne pehmeiksi ja käsiteltäviksi. Ei sisällä
sulfaattia tai silikonia. Miedosti hajustettu.

Sade-hiustenhoitotuotteet sopivat koko perheen hiusten ja hiuspohjan
hyvinvointiin. Niissä on Sade ihon- ja hampaidenhoitotuotteiden tavoin
keskeisenä tehoaineena Himalajan kristallisuolaa, joka hoitaa ja ravitsee
tehokkaasti ihoa. Luonnolliset, hoitavat ainesosat ja laadukkaat,
luomutuotetut kasviöljyt hemmottelevat hiuspohjaa ja hiuksia. 
Tuotteet eivät sisällä sulfaattia tai silikonia. 

16 €Hoitoaine 250 ml
Hoitaa ja ravitsee hiuksia tehokkaasti. Jojobaöljy antaa
kiiltoa ja hoitavuutta. Mustaherukan siemenöljy uudistaa ja
ravitsee sekä ehkäisee hilseen muodostumista. Kristallisuola
rauhoittaa päänahan kutinaa. Ei sisällä lisättyjä tuoksuja.

16 €Hiusnaamio 200 ml
kosteuttava hiusnaamio sopii kaikille hoitoa kaipaaville
hiustyypeille. Ravitsee, kosteuttaa ja korjaa kuivia ja
väsyneitä hiuksia. Miedosti hajustettu.

20 €Hiusöljy 100 ml
Sade hiusöljy sopii erinomaisesti huonokuntoisille, karheille,
pitkille tai kiharoille hiuksille.
Hiusöljy hoitaa, suojaa ja silottaa hiusta. Se saa hiuksesi
kiiltämään ja näyttämään terveiltä. Pitkiin hiuksiin lisätty öljy
helpottaa takkujen selvittämistä ja harjaamista. Kiharat
saavat sileyttä, pehmeyttä ja kiiltoa.

1 0 0  %  S U O M A L A I S T A
L U O N N O N K O S M E T I I K K A A !



D e o d o r a n t i t

Luonnonmukainen mineraalisuola-
deodorantti.
Estää hienhajua jopa 24 tunnin ajan.  
Ei sisällä alumiinihydroksidia, alumiini-
zirkoniumia, ftalaatteja tai parabeeneja.

Sade crystal mineraalisuola-
deodorantit 
estävät luontaisesti hienhajua aiheuttavia
bakteereja kasvamasta. Sade crystal roll-on
-deodorantit hellivät ihoasi ja jättävät sen
miellyttävän, aisteja hivelevän tuoksuiseksi.
Saatavana myös hajusteettomana. 

9 €Roll-on Hajusteeton 50 ml
Ei sisällä hajusteita.

9 €Roll-on Granaattiomena &
Sitruuna 50 ml 
Miedosti hajustettu. 

9 €Roll-on Iris & Vanilja 50 ml
Miedosti hajustettu.
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H E M M O T T E L U T U O T T E E T
15 €Suolahaudetyyny

Farkku-kierrätyskankaasta Suomessa
valmistettu suorakaiteen muotoinen
suolahaudetyyny sisältää puhtaimpia
Himalajan suolakristalleja. Kaikki tyynyt ovat
yksilöitä, joten koko hieman vaihtelee (koko
n. 25 x 15 cm). Käytä kaurahaudetyynyn
tapaan kipeytyneille ja särkeville lihaksille. 

Ruusuinen saunasuola 155 ml
Ylellinen hemmottelutuote ihaniin 
saunahetkiin sisältää Himalajan 
kristalli-tomusuolaa ja ruusujauhoa. 
Kristallisuolalla on puhdistava ja 
ihoa pehmentävä vaikutus. 
Käyttöohje: Hiero saunasuolaa kosteaan 
ihoon. Voit tehostaa vaikutusta saunan 
lämmössä. Ylellinen kuorintaöljy syntyy 
sekoittamalla ruusuista saunasuolaa 
oliiviöljyyn tai kookosöljyyn.7 €

"Raikas olo koko päivän
ajan mahdollisimman 

vähin kemikaalein."

Mineraalisuola-
deodorantit 

miehille ja naisille 9 €Roll-on Ruusu 50 ml
Miedosti hajustettu.



6 €Aromisuola 180 g
Yleismauste kaikkeen ruoanlaittoon.

H I M A L A J A N  K R I S T A L L I -  J A  M A U S T E S U O L A T
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7 €Jodioitu kristalli-
suola (hieno) 1 kg
Jodin määrä 
25 mg/kg.

7 €Karkea kris-
tallisuola 1 kg
Täyttösuola
suolamyllyyn.

13 €Suolamylly
200 g
Kestävä, keraa-
minen koneisto. 

7 €Hot-shotsuola 210 g
Tuo terävyyttä ja luonnetta kaikkeen ruoanlaittoon. 

7 €Sitruunapippurisuola 200 g
Sopii erityisesti kalaruokiin, joiden maun se nostaa lempeästi esiin.
Myös kanaan ja salaatteihin.    

6 €Tomaattisuola 180 g
Erinomainen mauste etenkin italialaistyylisiin ruokiin, patoihin ja
keittoihin.

6 €Valkosipulisuola 220 g
Luonteikkaan aromikas mauste kaikkeen ruoanlaittoon.   

7 €Yrttisuola 210 g
Monipuolinen yleismauste, joka sopii erityisen hyvin kasvisruokiin,
keittoihin ja salaatteihin.

KOTIMAISET 
maustesuola-

seokset

Ei lisäaineita
Ei säilöntäaineita



             oliiviöljysaippuoissa käytetään 100 % puhdasta ja laadukkainta
oliiviöljyä. Saippuoilla voi pestä ihon ja hiukset, ja ne sopivat kaikille iho-
ja hiustyypeille. Saippuat sopivat myös pehmeäksi avuksi erilaisiin iho-
ongelmiin. Vuosisatojen ajan Välimeren ihmiset ovat tienneet myös öljyn
suotuisista vaikutuksista ihonhoidossa. Olivos-saippuat valmistaa
Turkissa arvostettu saippuan valmistaja Korkut. Se on tunnettu perinteisistä
käsityönä huolella valmistetuista saippuoistaan jo vuosikymmenien ajan.

S A I P P U A T

9 €Chia & Avokado oliiviöljy
palasaippua 150 g
Tämä saippua on todellista superruokaa
iholle. Se auttaa kuorimaan ja kosteuttamaan
kuivaa ihoa antaen sille luonnollisemman,
virkistyneemmän ja nuorekkaamman hehkun.
Avokado on antioksidanttirikasta ja chia ihoa
vahvistavaa. Avokado tunnetaan myös
kosteuttavista ominaisuuksistaan kun taas
chian siemenet kuorivat ihoa kevyesti jo heti
ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien.
Sopii herkälle ja ongelmaiholle. 

9 €Kollageeni oliiviöljy palasaippua
150 g
Kollageeni ylläpitää ihon kimmoisuutta ja
kosteutta, ja se auttaa ihon pinnan alla
olevien solujen uudelleenrakentamisessa.
Kollageeniuute auttaa rakentamaan
vaurioitunutta ihoa uudelleen ja sopii myös
aknen arpien poistamiseen.
Saippua sopii herkälle ja ongelmaiholle. 

9 €Vuohenmaito oliiviöljy
palasaippua 150 g
Vuohenmaito on täynnä ihon soluja
uudistavia ravintoaineita ja se sisältää
monia vitamiineja kuten A, C, D, E ja B. 
Vuohenmaito oliiviöljysaippua hidastaa
ihon ikääntymisen merkkejä. Sen
sisältämä maitohappo auttaa
poistamaan kuolleita ihosoluja ja tekee
ihosta tasaisemman ja raikkaamman. 
Sopii herkälle ja ongelmaiholle. 
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5 €Himalajan suolasaippuaa voi käyttää tavallisen
saippuan tapaan. 
Käyttöohje: Kastele saippua ja pyörittele sitä
käsissä. Sen jälkeen voit pestä kädelläsi ihoa.
Halutessasi voit jättää suolan iholle saunomisen
ajaksi vaikuttamaan. 
Suolasaippuaa voi käyttää myös deodoranttina.
Saippuan koko on 9 x 5 cm.

Kristallisuolasta on apua mm. allergiselle ja
atooppiselle iholle, psoriin, akneen, hyttysen
pistoksiin, turvotuksiin ja venähdyksiin.
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14 €Mandariini oliiviöljy
nestesaippua 450 ml
100 % oliiviöljypohjaisen mandariini-
saippuan hellävarainen koostumus
samalla hoitaa ihoa ja tekee siitä
pehmeän sekä miellyttävän tuntuisen.
Luonnollisena kauneudenhoitajana
mandariini-oliiviöljysaippua taistelee
ikääntymistä vastaan parantaen ihon
kimmoisuutta. Sopii herkälle ja
ongelmaiholle. 

Kristallisuolasaippua hoitaa ihoa luonnollisesti. Suola
puhdistaa ja desinfioi sekä sen mineraalit ravitsevat
ihoa ja ylläpitävät sen kosteustasapainoa.

14 €Oliiviöljy nestesaippua 500 ml
Olivos nestemäinen oliiviöljysaippua tyylikkäässä
pumppupullossa sisältää 100 % ekstra-neitsyt-
oliiviöljyä. Se hoitaa ihoa luonnollisin keinoin
sopien kaikille ihotyypeille. Sopii käsien ja 
vartalon pesun lisäksi erinomaisesti myös 
meikkien puhdistamiseen kasvoilta. Toimii myös
luonnollisena kauneudenhoitajana ikääntymistä
vastaan. Sopii herkälle ja ongelmaiholle.

14 €Ruusu & Pioni oliiviöljy nestesaippua 500 ml
100 % oliiviöljypohjainen saippua sinulle, joka rakastat
ihania kukkaistuoksuja. Olivos nestemäinen Ruusu & Pioni
oliiviöljysaippua sopii käsien ja vartalon pesun lisäksi
erinomaisesti myös meikkien puhdistamiseen kasvoilta.
Se tarjoaa tehokkaan ihonpuhdistuksen ja toimii samalla
luonnollisena kauneudenhoitajana ikääntymistä vastaan.
Sopii herkälle ja ongelmaiholle. 

Olivos nestesaippuat
eivät sisällä sulfaatteja

tai parabeeneja.



Salt Aroom suola-aroma diffuuseri käyttää ultraääniaaltoja haihduttamaan vettä,
suolaa sekä eteeristä öljyä tuottaen niistä miellyttävän viileää ja tuoksuvaa,
hienojakoista sumua. Salt Aroom kosteuttaa ihoasi, rentouttaa, vähentää
väsymystä ja stressiä, parantaa huoneilman laatua ja tekee siitä hyvän
tuoksuisen. Suolan hengittäminen helpottaa keuhko- ja hengityselinten
ongelmia. 

Suola-aroma diffuuseri on helppokäyttöinen; säiliöön lisätään vain vesi, eteerinen
öljy ja vuorisuola, jonka jälkeen laite kytketään pistorasiaan ja käynnistetään
nappia painamalla. 

Haluttu käyttöaika valitaan ajastimella. Laite on varustettu led-valolla, josta on
valittavissa 7 eri värisävyä. Salt Aroom diffuuseri on käytössä hiljainen. 

Laitteessa käytetään 100 % luonnollista eteeristä 
öljyä ja aitoa vuorisuolaa. Suosittelemme käyt-
tämään laitteessa puhdasta valkoista 
Himalajan kristallisuolaa.

Säiliön koko: 300 ml
Ajastin: 1h/3h/6h/päällä
Automaattinen virrankatkaisu
Laitteen koko: 17 x 17 cm
Virtajohdon pituus: 150 cm
Takuu: 12 kk
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S U O L A - A R O M A  D I F F U U S E R I
Salt Aroom suola-aroma diffuuseri on paljon enemmän kuin tavallinen
diffuuseri!

Salt Aroom 
suola-aroma
diffuuseri

8 €Valkoinen Himalajan
kristallisuola 270 g

89 €
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24 €Yövalaisin oranssi kuu
Pakkaus sisältää pistokkeen
katkaisijalla sekä polttimon + yhden
varapolttimon (E12 7w). Valaisimen
kokonaiskorkeus seinäpistokkeen
kanssa on n. 13 cm. 

S U O L A V A L A I S I M E T

14 €USB-
minisuolalamppu
(multiväri)

Valaisimen väri on valkoinen
ja siinä on vaihtuvat led-
värivalot.

Kytke tietokoneen,
television tai puhelimen
laturin USB-porttiin. 

Valaisimessa on USB-
kytkennällä toimiva led-
valo ja pieni lämpövastus.

Valaisimen
kokonaiskorkeus on 
n. 12 cm

Kristallisuolasta tehdyt valaisimet paran-
tavat sisäilman laatua ja luovat lempeällä
valollaan rauhallisen tunnelman.

Sähköiset laitteet kuten tietokoneet,
televisiot, radiot ym. vapauttavat ilmaan
positiivisia ioneja. Se huonontaa sisäilman
laatua aiheuttaen negatiivisia muutoksia
fyysiseen ja emotionaaliseen tasoomme.
Suolavalaisinten avulla voidaan vaikuttaa
ilman ionitasapainoon, sillä ne kehittävät
negatiivisia ioneja erityisesti
lämmetessään. Negatiivisesti
varautuneessa ilmassa on helpompi
hengittää ja pölyä ei leijaile niin paljon
ilmassa, josta on apua erityisesti
astmaatikoille ja allergikoille.



TUISA OY on Aurassa sijaitseva yritys, jonka pääalueena on terveyttä

ja hyvinvointia ylläpitävien eko- ja luontaistuotteiden maahantuonti-,

tukku- ja vähittäismyynti.

 

Tuisa on perustettu vuonna 2007 kun yrittäjä Tuija Toivoselle tarjoutui

tilaisuus kristallisuolatuotteiden maahantuontiin. 

Suolaa on käytetty jo vuosisatojen ajan ruoan maustamisen lisäksi

myös ihon ja hengityselinten hoitamiseen. Tästä sai aikanaan 

ideansa myös Tuisan kotimainen, luonnonmukainen 

ihon- ja hiustenhoitotuotesarja Sade.

 

Viime vuosina Tuisan valikoimiin on tullut runsaasti lisää ekotuotteita,

mm. bambutuotteet, kestovanulaput ja kookospähkinän kuorista

valmistetut ekologiset kulhot.

 

Asiakaspalvelumme on avoinna
ma-to klo 9-16 ja pe klo 9-14.

La-su suljettu. 
 

puh. 041 314 0225 / 050 465 2275

TUISA OY
21380 Aura

 
tuisa.fi/varainhankinta
varainhankinta@tuisa.fi

tuisa.fi/varainhankinta

T u i s a s s a  s i n u a  p a l v e l e v a t

Kirsi Kati 


