
Tuotteita myös eläimille – luonnollisesti.
www.tervaskanto.fi

Miedosti hunajalle tuoksuva voide koko 
vartalolle. Ravitsee ja kosteuttaa ihoa 
pintaa syvemmältä. Sopii koko perheelle, 
myös vaativalle ja atooppiselle iholle. 

VVoiteen sisältämät luonnon antioksidantit 
antavat iholle elinvoimaa. Kuusesta 
saatavat tehoaineet, kuten lignaanit 
tehostavat tutkitusti 
solujen uudistumista. 

Kookosöljyn ansiosta 
voiteen kosteuttava 
vvaikutus on 
pitkäaikainen.   

Pakkauskoko: 200 ml

HUNAJA-KUUSENOKSAVOIDE

HUNAJASHAMPOO

Hellävarainen, hoitava ja 
kosteuttava shampoo 
koko perheelle. Sopii 
kaikille hiustyypeille, myös 
herkälle hiuspohjalle.

Aito Aito kotimainen hunaja 
hoitaa ja kosteuttaa 
tehokkaasti. Tukee hiusten 
ja hiuspohjan normaalia 
terveyttä. 

Biohajoava.

Pakkauskoko: 250 ml

luonnollisesti.
Valmistaja
Frescon Oy
puh: 03-2255126 
www.tervaskanto.fi
info@tervaskanto.fi 



PIKIÖLJYVOIDE

PIHKA-PEKKA PIHKAVOIDE

TERVASAIPPUA

AITO HAUTATERVA

PIHKALAKKA

ÄÄNENAVAUSTROPPI

TERVASHAMPOO

PIKIÖLJY

LÖYLYTERVA | TERVANKUSI

Hoitovoide kaikille ihotyypeille. Soveltuu
myös kutiavalle, psoriaattiselle ja atooppiselle
iholle. Auttaa pitämään ihon hyvässä kunnossa. 
Erinomainen kantapäille ja kyynärpäille. 
Voidaan sivellä myös 
hyönteisten pistoihin.

Luontainen pikiöljyn Luontainen pikiöljyn 
tuoksu. Lisäaineeton. 

Pakkauskoot: 100 ja 200 ml

Äänen vahvistamiseen, 
palauttamiseen ja äänen- 
avaukseen. Rentouttaa äänihuulia. 
Hyvänmakuinen. Nauti 
teelusikallinen muutaman 
tunnin välein.

PPakkauskoot: 50 ja 100 ml

Perinteinen suomalainen 
tervashampoo kaikille 
hiustyypeille. Erinomainen 
myös hilseilevälle ja 
kutiavalle hiuspohjalle. 

VValmistuksessa käytetään 
kotimaista maahautatervaa. 
Biohajoava.  

Pakkauskoot: 250 ja 1000 ml

Puhdas, maahaudassa 
valmistettu terva soveltuu 
moneen käyttöön, mm. 
ilmanraikasteesta suoja-aineeksi. 
Erinomainen raikastaja esim. 
mökille ulkohuussiin.

PPakkauskoko: 50 ml

Pihkalakka kynsien ja kynsinauhojen 
hoitoon. Valmistettu Lapin kuusen- 
pihkasta (35%), pikiöljystä ja 
pakuriuutteesta.

Pakkauskoko: 10 ml 
(sisältää siveltimen) 

Miedosti tuoksuva nestesaippua 
koko kehon päivittäiseen 
pesuun. Myös ongelmalliselle 
ja herkälle iholle. 

Valmistuksessa käytetään 
kotimaista maahautatervaa. 
Biohajoava. 

PPakkauskoot: 300 ja 1000 ml

Puhdas luonnontuote Lapin 
tervaskannoista. Ensimmäinen
tervanpoltosta saatava neste. 
Antaa löylyveteen lisättynä
saunaan raikkaan tuoksun ja 
savusaunan tuntua. 

Pakkauskoot: 50 ja 100 ml

Perinteisellä lappilaisella tavalla valmistettu 
pihkavoide, jossa yhdistyvät kuusenpihkan 
(17%) ihoa hoitavat ja uudistavat ominaisuudet.  

Soveltuu myös ongelmaisen, psoriaattisen ja 
atooppisen ihon hoitoon. Pehmittää 
kovettuneet, kuivat ja 
halkeilevat kantapäät. 

Lisäaineeton.Lisäaineeton.

Pakkauskoko: 30 ml 

KANSANPERINTEEN mukaan pihkavoidetta on käytetty 
satojen vuosien ajan moninaisiin ihovaivoihin. 
Laastariin laitettuna voide nosti vuorokaudessa 
tikut pois ihosta.

Pikiöljy on puhdas luonnontuote, jota saadaan 
Lapin tervaskannoista tervanpolton 
yhteydessä. Pikiöljyssä on 
tiivistetyssä muodossa 
männystä saatavat terveyttä 
tukevat ainesosat.

Pakkauskoot: 10, 50, 200 ja 1000 ml

KANSANPERINTEEN mukaan 
pikiöljyä on käytetty tukkoiseen 
nenään ja nuhaan:

• muutama tippa löylyveteen 
• höyryhengitys: muutama tippa 
  kiehuvaan veteen


