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Perinteinen kasvio toimi inspiraationa 
Frantsilan uudelle  ilmeelle, jossa ku-

koistavat Hämeenkyrön sukutilalla viljellyt 
parantavat kasvit. Frantsila on suomalainen 
perheyritys ja yrttien luomuviljelyn edellä-
kävijä Pohjoismaissa. Frantsila perustettiin 
vuonna 1981 agronomipariskunnan Virpi 
Raipala-Cormierin ja James Cormierin 
visiosta viljellä parantavia kasveja tavalla, 
joka elvyttää maaperää ja ekosysteemejä 
edistäen samalla ihmisen ja luonnon hy-
vinvointia. Luomuviljellyt kasvit ja niiden 
parantavat vaikutukset ovat olleet koko-
naisvaltaisten hyvinvointituotteiden ja luon-
nonkosmetiikan ydin yli 40 vuoden ajan.  
 Kasvituntemus, suomalaisen kansanpe-
rinteen kunnioitus sekä nykytutkimus ovat 
alusta asti olleet Frantsilan tuotekehityksen 
perusta. Suomi on yksi maailman pohjoisim-
mista ja puhtaimmista maanviljelyalueista; 
pitkät, valoisat kesäpäivät ja viileät yöt anta-
vat yrteille ylivertaisia aromaattisia ja lääkinnäl-

Kunnianosoitus 
parantaville kasveille

lisiä ominaisuuksia. Frantsilassa viljeltävät 
kasvit ovat todellisia kauneuden ja hyvin-
voinnin lähettiläitä. 
”Uusi visuaalinen ilmeemme on kun-
nianosoitus viljelemillemme kasveille ja 
niiden vaikuttaville tehoaineille, 
jotka ovat tuotteiden ydin”, 
kertoo luova johtaja Anna Karhu-Cormier.  
Frantsilan tuotevalikoima täydentyi kevääl-
lä uutuustuotteilla, jotka ovat saaneet läm-
pimän vastaanoton. Tuotteet menestyivät 
ansiokkaasti myös vuoden 2020 Nordic 
Natural Beauty Awardsissa,  jossa par-
haaksi kasvojen puhdistustuotteeksi valittiin 
Puna-apila puhdistusgeeli ja parhaaksi kas-
vovedeksi Kehäkukka-kasvovesi. Muita 
aiemmin tänä vuonna lanseerattuja uutuuk-
sia ovat ajankohtainen Luonnon käsidesi 
ja hellävarainen Luonnon deodorantti. 
Pakkausuudistuksessa on huomioitu myös 
materiaalien ekologisuus ja kierrätettävyys.



k e h ä k u k k a - 
k a s v o v e s i

Raikastaa ihoa jättäen sen 
pehmeäksi ja kosteutetuksi. 

P u n a - a p i l a 
p u h d i s t u s g e e l i 
Puhdistaa epäpuhtaudet ja 
meikin tehokkaasti jättäen 
ihon raikkaaksi ja heleäksi. 

L u o n n o n 
k ä s i d e s i

Kotimaisia luomuyrttiuutoksia 
sisältävä käsidesi tuhoaa bakteereja 
sekä viruksia kosteuttaen ihoa.

Frantsilan tuotteiden jälleenmyyjät: frantsila.com ja valikoidut jälleenmyyjät ympäri Suomen.
Kuluttajatiedustelut: info@frantsila.com | Haastattelupyynnöt ja mediatiedustelut: essi@sugarhelsinki.com

Tuleva vuosi tuo mukanaan aihetta elämöintiin, kun Frantsila juhlii 40-vuotisjuhlavuottaan. Luvassa on paljon kukoistavia 
uudistuksia Frantsilan tarjonnan ja uutuustuotteiden muodossa. Tutustu lisää osoitteessa: frantsila.com
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