HELMILILJAN
KÄSINTEHDYT
SAIPPUATUOTTEET

Pirskahdus
pehmeitä unelmia,
hyppysellinen hyväileviä
haaveita ja maiskahdus makoisaa mieltä!

Kannessa Vihreän omenan tuoksuisia lehtisaippuoita.

PALASAIPPUAT, SAIPPUATANGOT JA SAIPPUA LUFFASIENELLÄ
ALOE
Kosteuttava saippua bergamotin, seetrin,
mandariinin, ruusupuun, myskin ja santelipuun tuoksuilla. Tarkoitettu kaikille ihotyypeille, erityisesti kuivalle ja herkälle iholle.
ANANAS
Kuin viipale tuoretta ananasta. Sopii erinomaisesti rasvaiselle iholle. Sisältää runsaasti ihoa hoitavia aminohappoja.

Luonnon raaka-aineista luodut käsintehdyt yrtti-, hedelmä- ja kukkaissaippuatuotteet sisältävät glyseriiniä ja kylmäpuristettuja öljyjä,
jotka hellivät käsien, kasvojen ja vartalon ihon kimmoisan pehmeäksi. Huolella valitut raaka-aineet ja kylmäpuristetut öljyt sisältävät
ainesosia, jotka auttavat ihoa säilymään terveenä ja kuulaana. Glyseriinisaippuat eivät kuivata ihoa tavallisen saippuan tapaan. Ne
vaahtoavat paljon ja ovat käytössä erittäin pitkäkestoisia. Tuotteitamme ei ole testattu eläimillä, eivätkä ne sisällä säilöntä- tai
lisäaineita eikä eläinperäisiä aineita lukuunottamatta maitoa.
Tuotetarjontamme on monipuolinen.
Lempeät ja aidot tuoksut saavat arjen tuntumaan ylelliseltä ja nautinnolliselta. Kokeile ja nauti tai anna lahjaksi!
Saippuat on kääritty sellofaniin, joten niiden kauneus ja tuoksu on
heti aistittavissa. Kääreeseen voidaan lisätä myös yrityksesi logo tms.
Saippuat valmistetaan käsin korkealaatuisista raaka-aineista Latviassa ja ne pakataan Suomessa. Maahantuoja Helmililja.

APPELSIINI
Kermainen ja raikas saippua sisältää appelsiininkuorta ja C-vitamiinia.
APPELSIINI-JOGURTTI
Maitomaisen silkkinen saippua appelsiinin
raikkaana.
AVANTGARDE
Puhdistava ja kosteuttava saippua miehille.
Sopii mm. parranajoon. Jättää iholle miellyttävän tuoksun.
BRANDY
Tunnettu tuoksu (Allure Sport), joka on
suunniteltu miehille. Saippua tuoksuu
ripaukselle ylellisyyttä. Pulppuava cocktail
mandariinin, appelsiinin ja vihreän mintun
tuoksua antaa energiaa ja raikastaa kehoa.

ylangia, nerolia ja jasmiinia. Naisellinen ja
viehättävä.
EXOTIC
Kosteuttava saippua täynnä tropiikin
hedelmien ja kukkien tuoksua.
FREESIA
Elegantti yhdistelmä jasmiinia, narsisseja,
kieloja, Santal-puuta, myskiä ja ambraa.
GREIPPI
Greipin ihana raikas hedelmäinen aromi.
Sisältää runsaasti C-vitamiinia. Virkistää ihoa
ja energiaa.
HARMONIA
Raikas ja kukkaisen houkutteleva saippua
bergamotin, sitrushedelmien, Mimosan ja
orvokin tuoksuisena.
HUNAJAMAITO
Ihoa hoitavat hunaja ja maito
yhdessä hellästi kuorivien kaurahiutaleiden kera. Ihana saippua myös saunaan. Sopii
erityisesti
herkälle
iholle.

BRAZILIAN CARNIVAL
Kosteuttava saippua hienostuneilla sitruksen ja kukkaisen tuoksuilla.
CAPPUCCINO
Kahvikissojen oma ihana saippua.
Sisältää runsaasti ihoa ravitsevia
öljyjä.

Ylhäällä Mansikkakerman ja
alhaalla Ladies
Night tuoksuisia
yksittäispakattuja
sydänsaippuoita.
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CASABLANCA
Upea ranskalaistyylinen
tuoksu, jossa ylang-

Kuvassa Brazilian Carneval,
Jogurtti ja Vanilja -palasaippuat.
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INTIAN KESÄ
Santelipuun, kukkien, kypsien hedelmien ja
tuoreiden yrittien energinen yhdistelmä.
JAPANIN RUUSU
Herkkä ruusuinen tuoksu rahoittaa ja rentouttaa.
JASMIINI-VIHREÄ TEE
Kermainen jasmiinilta ja vihreälta teeltä
tuoksuva antioksidantteja sisältävä saippua.
JOGURTTI
Hellävarainen voidemainen saippua, sisältäen mm. maitohappobakteereita, hoitaa
ihoa ja auttaa säilyttämään nuorekkuuden.
KAMOMILLA
Luonnon kamomillaa sisältävä hellävarainen
saippua rauhoittaa ihoa ja lievittää punotusta. Sopii erityisesti aralle ja herkälle iholle.
KIIVI
Kiiviintuoksuinen ihoa kuoriva saippua
sisältää unikon siemeniä sekä A, D ja C
-vitamiineja.
KOOKOS
Kosteuttava kesäiselle kookokselle tuoksuva saippua. Sisältää kosteuttavaa ja
ravitsevaa kookosöljyä.
KU
KUKKAINEN
Ais
Aistillinen tuoksu nykyaikaiselle ja
luov
luovalle naiselle. Kukkaisen viettelev
televä tuoksu.

LADIES NIGHT
Saippua täynnä kielon, bergamotin, vaaleanpunaisen pippurin, vesimelonin, maidon ja
vaniljan tuoksuja. Luonnollisille ja aistillisille
naisille.

Unien niityllä lennä ja anna itsellesi aikaa,
sukeltaa tuoksujen taikaan!

LAVENTELI
Rentouttava laventeli virkistää ja ravitsee
ihoa.
LEHMUS
Puhdistaa hellävaraisesti ja auttaa rauhoittamaan erityisesti ärtynyttä ihoa. Kaunis
saippua sisältäen lehmuksen lehtiä.
LIME
Kosteuttava saippua limen tuoksuisena. Sisältää C-vitamiinia. Aktivoi ihosoluja ja tekee
ihosta kimmoisan.
LOOTUS
Pyhä kukka symboloi kauneutta, puhtautta
ja valoa. Lootus kohottaa mieltä ja antaa
energiaa.
LUOVUUS
Tunnettu miesten tuoksu dynaamisille ja
nykyaikaisille miehille. Lisää itseluottamusta
ja aistillisuutta. Saippuassa yhdistyvät
sitrus-hedelmät, neroli, pippuri, seetri sekä
aistillinen myski ja ambra. Sopii myös parranajoon.
LUUMU
Sisältää mieltä ja ihoa virkistävää B-vitamiinia.
MANDARIINI
Mandariini-saippuan eteeriset öljyt parantavat mielialaa, alentavat turvotusta ja
poistavat väsymyksen merkit. Mandariini
saa mielen iloiseksi ja kehon virkeäksi.
MANGO
Mango sisältää runsaasti beetakaroteenia,
joka toimii antioksidanttina ja auttaa ihoa
palautumaan. Tarkoitettu kaikille ihotyypeille, erityisesti kuivalle iholle.
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Kuvassa Persikka-palasaippua.

Kuvassa Harmonia, Raikas Kurkku ja Aloe -palasaippuat.
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Kuvassa Brazilian Carneval -kylpypallo.

Sopivasti luksusta,
iso annos aistinautintoja,
ripaus romantiikkaa tai ylettömästi ystävyyttä,
hyvin paljon herkuttelua,
ihanaa hemmottelua ja hellivää hoitoa.

MANSIKKAKERMA
Saippua kuin herkullinen jälkiruoka! Hellävarainen saippua tekee ihosta pehmeän ja
silkkisen.
MANTELI
Kosteuttava saippua herkällä tuoksulla.
Sisältää mantelia.
MERITUULI
Kevyt kuin merituuli, tuore ja eloisa kuin
aurinkoinen päivä rannalla.
METSÄINEN MÄNTY
Saippua täynnä männyn ja männyn silmujen
tuoksua. Silmut sisältävät eteerisiä öljyjä,
jotka puhdistavat tehokkaasti ja estävät
ihon ennenaikaista vanhenemista.
MINTTU
Kaunis vihreä saippua sisältäen luonnollista
mintun aromia ja lehtiä. Minttu virkistää
mieltä ja rentouttaa ihoa. Erityisesti kuivalle
iholle.
MIRABELLA
Aistillinen ja parfyymimäinen tuoksu naisille.
Puhdistaa ihon varovasti ja hellien ihon jättäen pehmeän ja kukkaisen tuoksun.
MUSTIKKA-KARHUNVATUKKA
Voidemainen puhdistaja sisältäen marjoja.
Puhdistaa ihon varovasti ja hellien jättäen
pehmeän ja luonnonmukaisen miellyttävän
tuoksun.

miehille että naisille.
PERSIKKA
Herkän persikan tuoken
suinen saippua sisältäen
A ja E-vitamiineja.
PUNAINEN VIINIMARJA
Kermainen viinimarjalta tuoksuva saippua
hellii ja ravitsee ihoa.
RAIKAS KURKKU
Kosteuttava kurkkusaippua sisältää ihoa
helliviä öljyjä.
RUUSUKRISTALLI
Kosteuttava saippua energisisille ja iloisille
naisille. Saippuassa tuoksuvat jasmiini,
sitruuna, merituuli, vesimeloni, lumpeet ja
herkät ruusut.
SINFONIA
Hienostunut tuoksu kuuluisan ranskalaisen
hajuveden mukaisesti. Tämä aistillinen
tuoksu on täynnä charmia ja eleganssia.
SITRUUNA
Sitruunainen saippua eteerisillä öljyillä. Virkistävä tuoksu ja ihoa kirkastava ja tasoittava. Sopii myös vartalolle. Tarkoitettu kaikille
ihotyypeille, erityisesti rasvoittuvalle iholle.
SITRUUNARUOHO
Kosteuttava saippua sisältäen mm.
m. mintun tuoksua.

NOSTALGIA
Kosteuttava saippua sisältäen aistillista
Lancome Magie Noire -tuoksua.
OMENA-KANELI
Omenainen saippua ripauksella kanelia. Raikas, talvinen tuoksu. Puhdistaa
staa
tehokkaasti. Erityisesti rasvoittuvalle
lle
iholle.
PEHMOINEN PUUVILLA
Puhdas ja kevyt keväinen tuoksu sopii sekä
ekä
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Kuvassa Mansikkakerman, Ladies Nightin, Exoticin ja
Vihreän omenan tuoksuiset saippuat simpukanmuotoisina.

Kuvassa Vihreä omena -palasaippua.
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Suloista samettia, pehmeää
puhtautta, kimaltelevia
kuplia ja helliä
hetkiä.
Vartalonkuorintavoiteet Suklaa, Mansikkakerma ja Greippi.

SUKLAA
Suloinen suklaa arjen piristykseen!

säilyttämään nuorekkuutensa ja raikkautensa.

SYREENI
Syreenin kukilta tuoksuva kaunis saippua.

VANILJA
Aistillinen vanilja rauhoittaa, lievittää ärtyneisyyttä ja väsymystä sekä parantaa ihon
kimmoisuutta.

TUMMA VIINIRYPÄLE
Kypsien viinirypäleiden tuoksu. Ravitsee
ihoa vitamiineilla ja parantaa kimmoisuutta.
TURKIN YÖ
Pehmeä kukkainen tuoksu yhdistettynä
santelipuun tuoksuun. Turkin yö on kuin
kuuman kesän ja meren aallokon tuulahdus.
Eteeriset öljyt ravitsevat ihoa jättäen sen
silkkisen pehmeäksi.
VADELMA
Vadelman tuoksuinen
sisältäen runsaasti
mm. C-vitamiinia. Auttaa
ihoa

VESIMELONI
Hellävarainen ja hedelmäisen raikas saippua,
joka sisältää runsaasti vesimelonin siemenuutetta ja D-vitamiinia. Saippuassa olevat
siemenet kuorivat ihoa hellävaraisesti.
VIHREÄ OMENA
Kosteuttava omenan tuoksuinen saippua.
VIHREÄ TEE
Kermainen käsintehty saippua sisältäen
vihreää teetä. Puhdas, raikas tuoksu. Tämä
saippua vahvistaa antioksidantteineen vastustuskykyä ja hidastaa ikääntymistä.
VUOHENMAITO
Luonnollinen, hellävarainen saippua todella
herkälle iholle. Ravitsee ihoa sisältäen maitohappoa: maito valkaisee, pehmentää ja
rauhoittaa ihoa. Vuohenmaitosaippua sopii
myös rasvaiselle iholle esimerkiksi aknen
hoitoon.
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Kuvassa Ladies Night-palasaippua.

Kuvassa Intian kesä, Manteli ja Sitruunaruoho -palasaippuat.
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Kuvassa miehisiä tuoksuja sekä oikealla
reunassa Mansikka kylpysydän.

MUOTOSAIPPUAT

KYLPYSUOLAT JA KYLPYPALLOT

Myös muotosaippuoita kaikissa tuoksuissa
mm. sesonkeihin, kuten jouluun, ystävänpäivään ja pääsiäiseen. Mainioita asiakaslahjoina. Valittavia muotoja ovat Ankanpoika 115g,
Apila 110g, Aurinko 110g, Aurinko-Kuu 70g,
Enkeli 100g, Hierontasaippua 125g, Jalka 105
g, Joulukuusi 100g, Kakku 65g, Kamee 45g,
Kukka 105g, Lahjapaketti 130g, Lehti 35g, Oliivi
90g, Palasaippua Handmade-tekstillä 100g,
Ruusu 105g, Simpukka 25g, Sydän 50g, Sydännippu 400g, Sydän ruusulla 110g ja Vuohi 100g.

Ihania tuoksuja omaavat luonnon merisuolakiteet pehmentävät ja ravitsevat koko
vartaloa. Hienot tuoksut herättävät aistit ja
hemmottelevat koko kehoa. Saatavana kaikki
tuoksut.

LOGOSAIPPUAT
Haluaisitko saippuan omalla logollasi tai
nimelläsi? Erilainen ja mieleen jäävä lahja tai
muisto yritykseltäsi tai vaikkapa
juhlapäivästäsi. Mi
Minimitilaus 300
kpl. Tuoksu ja mu
muoto valittavissa ja yhdi
yhdisteltävissä.
Kysy lisä
lisää!
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Kuvassa Kukkaisen ja Exoticin
tuoksuiset
sydänsaippuat
logoilla.

VARTALONKUORINTAVOITEET JA
-MAIDOT SEKÄ SUIHKUGEELIT
Herkullisia tuoksuja sisältävät vartalonhoitotuotteet puhdistavat ja hemmottelevat
ihoa tuoden luksusta arkeen. Tuotteet ovat
värikkäitä ja kauniisti pakattuja.

Helmililja
Härsiläntie 113,
62100 Lapua, Finland
Puh: +358 505 623 097
Sähköp: helmililja@netikka.fi

