
HYVÄÄ OLOA LUONNOLLISESTI



Sade-sarjan tuotteet sopivat kaikille ihotyypeille 
sekä kaiken ikäisille, niin naisille kuin miehillekin. 
Erityisen hyviä tuotteet ovat:

• allergisille
• atoopikoille
• aknen ja psorin hoitoon
• päänahan ongelmiin
• kutinaan
• punoitukseen 
• ärtyneelle iholle.

Tuotteita ei ole testattu eläinkokein. 

Kokeile raikkaan luonnollista hyvän olon ja  
hyvän mielen Sade-kosmetiikkaa!

Tuisan Sade-tuotesarja on kehitetty ja valmistettu 
suomalaisessa biokosmetiikkalaboratoriossa.

Tuotteemme valmistetaan huolellisesti luonnon-
kosmetiikan periaatteiden mukaisesti. Laaduk-
kaat luomutuotetut kasviöljyt ja -uutteet sekä 
Ecocert-hyväksytyt ainesosat hoitavat ja hemmot-
televat ihoa ja hiuksia. 

Kaikissa Sade-tuotteissa käytetään keskeisenä te-
hoaineena HIMALAJAN KRISTALLISUOLAA, joka on 
mineraalirikas luonnonsuola. Se hoitaa ja ravitsee 
tehokkaasti ihoa ja sillä on luontaisesti desinfioiva 
vaikutus. Suola tasapainottaa ihoa ja hoitaa ihoär-
sytystä.

HEMMOTTELEE

PEHMENTÄÄ

TASAPAINOTTAA KOSTEUTTAA
PUHDISTAA

RAVITSEE



Sade SHAMPOO

Sade HOITOAINE

Sade-shampoo on hellävarainen herkälle päänahalle.  
Sen sisältämä MUSTAHERUKAN SIEMENÖLJY*, ARGANÖLJY 
sekä Himalajan kristallisuola hoitavat hellästi hiuspohjaa. 
Sopii erityisen hyvin kutiavalle ja oireilevalle päänahalle. 
Suolan desifioiva ja hoitava vaikutus rauhoittaa nopeasti 
päänahan kutinaa. Hajusteeton.

JOJOBAÖLJY antaa kiiltoa ja hoitavuutta hiuksille 
rasvoittamatta niitä.  
MUSTAHERUKAN SIEMENÖLJY* on tehokas 
hiusten uudistaja ja ravitsija, ja ehkäisee 
myös hilseen muodostumista. 
Suolan desinfioiva ja hoitava 
vaikutus rauhoittaa no-
peasti päänahan kutinaa. 
Kevyesti hajustettu.

* Luomulaatua



Sade-kuorintaöljyssä yhdistyvät OLIIVIÖLJYN* ja Himalajan 
kristallisuolan hoitavat vaikutukset virkistävään, anti-
septisesti vaikuttavaan PIPARMINTTUÖLJYYN. Oliiviöljyn 
erinomaiset ominaisuudet ihonhoidossa on tunnettu jo 
yli 4000 vuotta sitten: se antaa iholle sileyttä, elastisuut-
ta ja pehmeyttä. Kuorintaöljyllä tehty hoito tekee ihosta 
silkinpehmeän ja vaikutukset voit nähdä heti: iho elpyy 
ja tasapainottuu. Sopii erityisen hyvin kuivalle ja herkälle 
iholle sekä iho-ongelmien hoitoon. 

Sade-kylpysuola on ruusuisen ylellinen hemmottelutuote. 
Se sisältää aitoa Himalajan kristallisuolaa ja RUUSUN TERÄ-
LEHTIÄ. Sade Ruusu-kylpysuola soveltuu sekä jalkakylpyihin 
että kokovartalokylpyihin.

Kuorinnan jälkeen  
voit tehostaa hoitoa 
suihkuttamalla iholle 
Sade-kristallisuola- 
suihketta!

Toteutamme  
nykypäivän laadukasta  
kosmetiikkaosaamista. 

Hyödynnämme jo kauan  
tunnettuja ja arvostettuja 

luonnonaineita.  

Sade KUORINTAÖLJY

Sade RUUSU-KYLPYSUOLA

* Luomulaatua



Sade VARTALOVOIDE Sade KRISTALLISUOLASUIHKE
Sade-vartalovoide on tehopak kaus hoita-
via aineita ja arvokkaita luonnonöljyjä.  
Kylmäprosessoitu neitsyt-KOOKOSÖLJY* 
on tehokas, pitkäaikainen ihon kosteut-
taja. OLIIVIÖLJYN* rasvahappokoostumus 
mukautuu erittäin hyvin ihoon uudistaen 
ja pehmentäen ihoa. KARITE-VOIPUUN 
RASVA antaa iholle joustavuutta ja suo-
jaa. Anti-ageing-tehoaineena se hoitaa 
etenkin kypsää ja/tai rasittunutta ihoa. 
Antioksidanttivaikutus rauhoittaa punoit-
tavaa ihoa ja korjaa pieniä ihovaurioita. 
JOJOBAÖLJY* edistää ihon luonnollisia 
suojamekanismeja ja ravitsee ihoa. ALOE 
VERA -uute sisältää monipuolisesti vita-
miineja ihon terveydeksi. E-VITAMIINI 
toimii antioksidanttina vahvistaen ihon 
vastustuskykyä. Hajusteeton.

Raikas apu rasittuneelle iholle! 
Sade-kristallisuolasuihke soveltuu 
hyvin monipuoliseen päivittäiseen 
käyttöön. Madagascarin VANILJA-
UUTE* sisältää ihoa kosteuttavia 
sokereita ja APPELSIININKUKISTA* 
tehty raikkaasti tuoksuva kukkaisvesi 
rauhoittaa, raikastaa, pehmentää ja 
kosteuttaa ihoa.

Sade-käsivoide hoitaa ja ravitsee ihoa. Voide soveltuu 
erinomaisesti ongelma ihon hoivaamiseen ja se on myös 
tehokas apu kuiville kantapäille. Hajusteeton.

MUSTAHERUKAN SIEMENÖLJY* on 
monipuolinen, hoitava öljy joka vah-
vistaa ihon suojakerrosta ja on te-
hokas apu esim. atooppiselle iholle. 
Hienostunut ARGANÖLJY* vahvistaa 
ihoa ja palauttaa ihon kimmoisuuden 
silottaen ryppyjä. MANTELIÖLJY si-
sältää runsaasti oleiinihappoja jotka 
imeytyvät tehokkaasti silottaen ja 
hoitaen ihoa. ALOE VERA* kosteut-
taa, tasapainottaa, kiinteyttää ja 
elvyttää ihoa. Se parantaa tulehduk-
sia ja nopeuttaa ihon luonnollista 
parantumisprosessia sekä parantaa 
ihoärsytystä.

Kaikkien  
Sade-tuotteiden  

sisältämä kristallisuola  
hoitaa, desinfioi ja  
tasapainottaa ihoa  

tehokkaasti.
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Sade-suihke  
sopii erityisesti:  

kutisevalle ja ärtyneelle  
iholle • hyttysenpistoihin  
• kutisevalle päänahalle  
• aknen hoitoon • psorin 

hoitoon • atoopikolle • kas-
vovedeksi • väsyneen  

ihon raikastajaksi

Kokeile myös kasvoille!

Sade KÄSIVOIDE



Sade  HOITAVA SALVA Sade  HAMMASTAHNAT

Valitse  
hammastahna 

 fluorilla tai ilman  
oman tarpeesi  

mukaan!

Sade-salva kokoaa samaan tehovoiteeseen parhaimmat 
ihoa hoitavat luonnonaineet. Käytä ärtyneelle, rohtuneelle 
ja herkälle iholle tasapainottamaan, pehmentämään ja 
rauhoittamaan ihoa. Mainio huulivoide! 
KOOKOSÖLJY* on erityisesti herkkäihoisille sopiva pitkä-
aikainen ihon kosteuttaja. MEHILÄISVAHA* suojaa ihoa, 
estää kosteuden haihtumista iholta sekä pehmentää ja 
rauhoittaa ärtynyttä ihoa.  
AURINGONKUKKAÖLJY* sisältää runsaas-
ti solukalvoille tärkeitä rasvahappoja. 
Se ylläpitää ihon kosteustasapai-
noa, ravitsee ja hoitaa ihoa. 
KARITE-VOIPUUN rasvalla on 
soluja uudistava 
vaikutus, joten 
se on erinomainen 
anti-ageing-aine  ja 
vaurioituneen ihon hoi-
taja. Hajusteeton.

Sade-suolahammastahnat puh-
distavat suun raikkaan puhtaak-
si. Kristallisuola on luontaisesti 
desinfioiva ja hellävarainen 
puhdistaja. ALOE VERA -uute 
hoitaa suun limakalvoja ta-
sapainottaen ja rauhoittaen 
ärsytystä. Ikenien terveys on 
suoraan yhteydessä hampai-
den terveyteen!

* Luomulaatua



Tuisa Oy, 21380 Aura |  www.tuisa.fi

Tuisa Oy on Lounais-Suomen Aurassa sijaitseva yritys, jonka 
toimialueena on terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävien 
luontaistuotteiden maahantuonti, tukku- ja vähittäismyynti. 
Tuomme maahan aitoa kristallisuolaa Himalajalta.

Valikoimassamme on monipuolisesti erilaisia tuotteita 
hyvinvoinnin ja terveyden tueksi. Valitsemme ja kehitämme 
tuotteita harkiten ja arvostamme laatua. Tärkeät kriteerit 
toiminnassamme ovat eettisyys, puhtaus, toimivuus ja 
luonnollisuus. 
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