
SKIN FOOD
THE BEST KEPT BEAUTY SECRET
Skin Food on täysin luonnollinen pehmentävä yleisvoide, joka hoitaa kuivaa ihoa. Skin Food ylesivoide sisältää rauhoittavaa 
manteliöljyä, vahvistavaa auringonkukkaöljyä, antioksidantteja runsaasti sisältävää rosmariinia ja korjaavaa kehäkukkaa.  
Sopii käytettäväksi koko vartalolle ja erityisen hyvin kuiville huulille, käsille ja jaloille.

Klassinen vihreä pakkaus on tänä päivänä monen julkisuuden henkilön suosikki runsaalla voidemaisella sisällöllään ja 
raikkaalla sitruunaisella tuoksullaan. Elsa Hosk, Adele, Rihanna, Julia Roberts ja Victoria Beckham ovat kaikki maininneet Skin 
Foodin must have -tuotteeksi, jota on aina oltava saatavilla. Moni tunnettu meikkitaiteilija käyttää Skin Foodia pohjustus- tai 
korostustuotteena tuomaan kasvoille hehkua.
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PALKINTOJA:
Skin Food vuoden Eko tuote 2016,

ensimmäinen sija / Damernas Värld

Skin Food Best Product Eco 2016, 
ensimmäinen sija / KICKS Beauty Awards

Skin Food Vuoden Tuote 2016,
kolmas sija / Organic Beauty Awards

YKSI VOIDE, SEITSEMÄN 
KÄYTTÖTAPAA:
Karheat kädet? Levitä yöksi kerros Skin Foodia ja peitä 
puuvillahanskoilla. Seuraavana päivänä kädet ovat 
pehmeät ja sileät.

Skin Food sisältää lääkinnällisiä ominaisuuksia omaavaa 
keto-orvokkia. Keto-orvokki rauhoittaa kutinaa ja on 
siksi oiva apu kutiseviin hyttysenpuremiin.

Jos haluat saada meikkipohjan kestämään koko päivän, 
on Skin Food erinomainen pohjustusvoide. Iho on 
usein aivan liian kuiva levittäessämme puuteria tai 
meikkivoidetta. Skin Food luo meikille hyvän pohjan.

Skin Food antaa kauniin loisteen ja toimii hyvin 
korostustuotteena. Töpöttele pieni määrä voidetta 
poskipäille ja kulmakarvojen alle luodaksesi kasvoille 
kaunis hehku.

Skin Food soveltuu myös kasvonaamioksi. Talvi vaikuttaa usein tehden ihon todella kuivaksi. Yön yli naamioksi levitetty 
reilu kerros Skin Foodia tekee ihmeitä kuivalle ja karhealle iholle. 

Kuivia huulia pehmentää välittömästi sokerista ja hunajasta sekoitettu huulikuorinta. Hiero kuorinta huuliin hellästi, 
huuhtele ja viimeistele Skin Foodilla. Hiero voide huuliin huolellisesti.

Säilytä kesäiset sääret mahdollisimman kauan hieromalla sääriin Skin Foodia. Rusketus kestää pidempään kosteutetulla ja 
hyvin hoidetulla iholla. Lisäksi saat sääriin upean hehkun!

Sertifioitua luonnonkosmetiikkaa, 100% luonnollinen ja 0% synteettisiä ainesosia.

Seuraa meitä Instagramissa
instagram.com/weledafinland

Seuraa meitä Facebookissa
facebook.com/weledasuomi
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KETO-ORVOKKI
Keto-orvokkia on käytetty ihonhoidossa jo 1300-luvulta lähtien lieventämään ihotauteja etenkin pienillä lapsilla. 
Sillä on rauhoittava vaikutus ja se auttaa kutinaan. Kasvi sisältää rauhoittavia ja puhdistavia aineita kuten 
musiinia, saponiinia ja vahvistavia uutteita. Keto-orvokin uutetta on perinteisesti käytetty vaikeasti paraneviin 
haavoihin, ihottumiin, akneen ja rupiin. Weleda on aloittanut keto-orvokin viljelyn turvatakseen pitkäaikaisen 
saatavuuden tähän muuten villinä kasvavaan kukkaan. Keto-orvokin pienet, suloiset kukat kukkivat touko- ja 
kesäkuussa.

KAMOMILLA
Weledan kamomillaa viljellään Kosovossa, jossa Weledalla on oma Fair Trade -projekti paikallisten asukkaiden 
tukemiseksi. Kamomilla on ikivanha lääkekasvi, josta on apua monenlaisten oireiden hoidossa. Kamomilla sopii 
rauhoittavine ja desinfioivine ominaisuuksineen käytettäväksi kompresseissa ihoärsytyksiä vasten, mutta myös 
haudukkeena ärtyneen vatsan hoidossa. Hauduketta ei kannata  keittää, sillä vaikuttavat aineet vahingoittuvat 
korkeissa lämpötiloissa. Kamomilla sisältää esimerkiksi glykosideja ja flavonoideja. Kasvin öljy on maultaan 
makeahko. Kamomillaa käytetään usein myös yrttipusseissa rauhoittamassa silmiä ja vähentämässä silmien 
turvotusta.

ROSMARIINI
Rosmariini on odottamattoman tehokas mauste! Sen tuoksu on mausteinen ja eteerinen öljy piristää ja 
stimuloi. Rosmariinin hierominen ohimoille parantaa keskittymiskykyä. Rosmariini on myös yleisesti 
käytetty hiustenhoitotuotteissa, sillä se kiihdyttää verenkiertoa ja parantaa siten ravinteiden imeytymistä 
hiusten juuriin saakka. Rosmariiniöljy on antiseptinen ja sitä on perinteisesti käytetty hyönteisten 
puremien hoidossa sen parantavan vaikutuksen ansiosta.

AURINGONKUKKAÖLJY
Auringonkukkaöljy on mieto öljy, joka on lähes tuoksuton. Se imeytyy ihoon nopeasti ja on väriltään upean 
kullankeltainen. Luomulaatuisessa auringonkukkaöljyssä on runsaasti elintärkeää omega-6-rasvahappoa, joka 
vahvistaa ihon omaa suojavaippaa. Öljy auttaa säilyttämään ihon kosteustasapainon ja on siksi erinomainen 
kuivalle iholle. Auringonkukkaöljy sisältää myös E-vitamiinia ja lesitiiniä, jotka pehmentävät ihoa. 
Auringonkukkaöljy soveltuu käytettäväksi niin ihon puhdistuksessa kuin kosteutuksessa.

VIISI FAKTAA SKIN FOODISTA
1, Skin Food on Weledan ravitsevin voide ja sitä voi käyttää käytännössä mihin vain: kuiville huulille, karheille 
kyynärpäille, kutiseville ihoalueille, korostustuotteena...
2, Skin Foodin resepti kehitti Weledan perustaja jo vuonna 1926
3, Ympäri maailmaa myydään yksi Skin Food joka 30. sekunti
4, Skin Food suojaa, ravitsee ja kosteuttaa ihoa samanaikaisesti
5, Aivan kuten koko Weledan valikoima, on myös Skin Food täysin luonnollinen, dermatologisesti testattu ja 
NaTrue-sertifioitu
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Seuraa meitä Facebookissa
facebook.com/weledasuomi




