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Runsas kotimainen joulutervehdys

Kaikille sopivan, mieltä lämmittävän lahjan kek-
siminen isommalle joukolle voi tuottaa hieman 
päänvaivaa, joten riennämme rinta rottingilla 
avuksenne asiassa!

Runsas kotimainen joulutervehdys -pakettimme 
on koottu suurella sydämellä eettisistä, ekologi-
sista huipputuotteista suomalaisilta tuottajilta. 

Metsähunajat lahjapakkauksessa | 
METTÄ
Hunajainen tervehdys metsiköstä joulupöy-
tään! Suomen luonnon uhkean upeat maut 
yhdistyvät mainion makoisasti hempeän 
hellivään hunajaan. Kolme ilakoivaa makua 
kauniisti pakattuna. Ihanat maut ovat mus-
tikka-hunaja, kuusenkerkkä-hunaja ja pihla-
janmarja-hunaja. Nauti hempeän hunajaisista 
herkuista vaikkapa kuumien juominen, jälki-
ruokien, puurojen, smoothien yms. luonnol-
lisena makeuttajana.

Ainesosat: mustikka-hunajavalmiste 50 g: hu-
naja, pakastekuivattu mustikkajauhe 5 %, 100 
% Suomesta. Kuusenkerkkä-hunajavalmiste 
50 g: hunaja, pakastekuivattu kuusenkerkkä-
jauhe 3 %, 100 % Suomesta. Pihlajanmarja-
hunajavalmiste 50 g: hunaja, pihlajanmarjajauhe 
5 %, 100 % Suomesta.

Piparkakkusuklaa | Goodio
Piparin ja suklaan täydellinen yhdistelmä, tä-
män avulla herkuttelija pääsee suoraan seit-
semänteen taivaaseen! Goodion piparkakku-
suklaata on täydellisen makuelämyksen lisäksi 
vastuullinen valinta: suklaan valmistuksessa 
on käytetty ainoastaan vastuullisesti tuotettu-
ja raaka-aineita. Tämä joulun superherkku on 
gluteeniton ja vegaaninen! 

Ainesosat: kaakaopapu*, kookospalmusoke-
ri*, kaakaovoi*, kookoshiutale*, piparkakku* 
(kookospalmusokeri*, maissijauho*, kaurajau-
ho, kookoshiutale*, kaakaovoi*, vesi, nosta-
tusaine*, kaneli*, inkivääri*, neilikka*, karde-
mumma*). *=luomulaatuinen.

Lime-jalkakylpy | Kaurilan sauna
Kaurilan saunan yrttien ja kukkien tuoksuiset jal-
kakylpytabletit tuovat ihanaa luksusta jouluun.

Limellä ryyditetty jalkakylpy saa veren kiertämään 
ja väsyneet jalat tokenemaan entistäkin ehom-
miksi! Kaurilan saunan kotimainen, luonnon aar-
teista käsityönä valmistettu luonnonkosmetiikka 
on eettinen ja ekolologinen valinta.

Ainesosat: Sodium chloride (Sea Salt), So-
dium bicarbonate (Baking soda), Citrid acid, 

Cocos nucifera (Coconut oil). Essential oil: 
Citrus aurantifolia. 

Mustikka-kerkkä -glögitiiviste | 
Organic Health
Ehkäpä joulun herkullisin glögi, joka tuo jou-
tuin joulutunnelman! Luonnon omat super-
foodit mustikka ja kuusenkerkkä komeilevat 
tämän luomujuoman mustaherukkaisessa 
pohjassa. Makua siivittää joulun omat maut 
kaneli, neilikka ja kardemumma ja tuopa oman 
pikantin poltteensa joukkoon vielä inkivääri-
kin! Siispä lämmitä, siemaile ja nauti lämmös-
tä ja tunnelmasta!

Ainesosat: sokeri*, mustaherukkamehutiivis-
te*, rypälemehutiiviste*, mustikkamehutiivis-
te*, kerkkä*, inkiväärimehu*, kaneli*, neilik-
ka*, kardemumma*. *=luomulaatuinen.

Kardemummakahvi | Cafetoria
Mieltä hyväilevä maustekahvinautinto, joka 
kruunaa jouluisen kahvihetken. Laadukas luo-
mukahvi, jossa mukana hyvälle tuoksuvia kar-
demumman siemeniä. Cafetorian intohimoinen 
tiimi valmistaa kahvit artesaanipanimossaan 
Lohjalla. Luomulaatua suodatinjauhatuksella 
sekä Reilun Kaupan menetelmiä kunnioittaen!

Ainesosat: kahvi, kardemumma.

Käsivoide | Taika
Kevyt ja nopeasti imeytyvä käsivoide hoi-
taa ihoa rauhoittavalla luomukoivunmahlalla 
ja kosteutta sitovalla ksylitolilla glyserolilla. 
Miellyttävän tuoksuinen käsivoide ei jätä ihoa 
tahmeaksi. 

Ainesosat: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cetyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate Cit-
rate, Butyrospermum Parkii Butter*, Helianthus 
Annuus Seed Oil*, Linum Usitatissimum Seed 
Oil*, Betula Alba Juice*, Xylitylglucoside, Ce-
tearyl Olivate, Anhydroxylitol, Sorbitan Olivate, 
Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoa-
te, Xylitol, Potassium Sorbate, Xanthan Gum, 
Tocopherol, Cetearyl Alcohol, Lactic Acid, 
Hippophae Rhamnoides Fruit Juice*, Cetyl 

Palmitate, Parfum, Limonene, Linalool, Gera-
niol, Sorbitan Palmitate, Glycine Soja Oil, Sor-
bitan Oleate, Citric Acid.

Jalkavoide | Taika
Jalkavoide, joka jallittaa kuivat kantapäät! 
Kevyt, nopeasti imeytyvä koostumus, joka 
hoitaa ja pehmentää jalkapohjia. Sisältää ihoa 
rauhoittavaa koivunmahlaa sekä ksylitolia ja 
glyserolia, jotka kosteuttavat ihoa tehokkaasti 
ja pitkäkestoisesti.

Ainesosat: Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate 
Citrate, Butyrospermum Parkii Butter*, Helian-
thus Annuus Seed Oil*, Linum Usitatissimum 
Seed Oil*, Xylitylglucoside, Betula Alba Juice*, 
Anhydroxylitol, Xylitol,  Inonotus Obliquus Ext-
ract, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Xanthan 
Gum, Tocopherol, Glycine Soja Oil, Citric Acid, 
Lactic Acid, Sodium Dehydroacetate, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Limo-
nene, Linalool, Citral, Geraniol.

All-in-one -hoitosalva | Murumuru
Murumuru All-in-one -hoitosalva on kotimai-
nen salva vaivaan kuin vaivaan! Se on vastine 
asiakkaidemme suursuosikki Egyptiläiselle ih-
mevoiteelle, pakattuna Suomessa kehitettyyn 
100 % biohajoavaan Sulapac®-pakkaukseen. 
Imeytyy ja levittyy helposti sekä ravitsee, kos-
teuttaa ja suojaa ihoa tehokkasti.

Ainesosat: Astrocaryum Murumuru Seed But-
ter, Vitis Vinifera Seed Oil, Candelilla Cera, 
Tocopherol, Olus Oil, Parfum (Natural).

Kulje kohti joulua vailla huolen häivää 
yrityslahjojen suhteen! Ei ole aina aivan 
helppoa keksiä kaikille sopivaa lahjaa isommalle 
poppoolle, joten päätimme helpottaa hieman 
tehtävääsi! Runsas kotimainen joulu-
tervehdyksemme sisältää pelkkää hyvyyttä 
eettisten ja ekologisten herkkujen sekä 
hemmottelun muodossa ja sopiikin vielä 
ihan kaikille.

Täytämme mielellämme 
myös monenlaisia erikois-

toiveita joululahja pakettien 
suhteen - ole rohkeasti 

yhteydessä! Autamme ilolla - 
Ruohonjuuren yrityspalvelu on 

pal veluksessasi joka päivä: 
yrityspalvelu@ruohonjuuri.fi


