
HOITOLATARVIKKEET



Oletko ammattilainen ja teet erilaisia hoitoja saunan yhteydessä? 
Onko saunasuolat ja -hunajat Sinulle tuttuja? Haluaisitko tarjota jotain uutta?

Ota yhteyttä ja suunnitellaan Sinulle toimiva kokonaisuus. 
Tällä aloituspaketilla pääset helposti liikkeelle!

Saunahoitojen aloituspaketti

6 kg saunasuolaa (1 kg per tuoksu)

2 kpl 3 ltr saunahunajaa pumppupullossa

6 kpl kannellisia astioita esillelaittoon

6 kpl annostelumittoja

24 kpl kuksia (suolojen ja hunajien esillelaittoon)

Saunahoitojen avuksi saat saunarituaaliohjeen, 

infoa suolasta, hunajista ja tuoksuista sekä

mallipohjan saunahoidon toteuttamiseen.

Autamme mielellämme myös markkinoinnin/

saunapakettien suunnittelussa! 
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HOITOLATARVIKKEITA

Muovipurkki - valkoinen

1250 ml         

Tuotenro 50000

Muovipurkki - läpinäkyvä 

500 ml

Tuotenro 50002

Lasipurkki

900 ml         

Tuotenro 50004

Muovipurkki metallikannella

150 ml         

Tuotenro 50005

Muovipurkki metallikannella

50 ml         

Tuotenro 50007

Punottu korisarja kahvoilla

30x20x7,5 cm ja 28x18x7,5 cm

Tuotenro 50010

Lastukorisarja

22x15x8,5 cm ja 19x13x8 cm

Tuotenro 50011

Iso kuksa

∅ 8cm

Tuotenro 50014

Minikuksa nahkalenkillä

50 cl

Tuotenro 50013

Mittalusikka klipsillä

17,5 cm/ 14 ml

Tuotenro 50012

Laudesuoja 5 kpl/ pkt

190 x 80 cm/ 660 gr      

Tuotenro 50015

Laudesuoja 5 kpl/ pkt

150 x 60 cm/ 375 gr      

Tuotenro 50016

Laudesuoja 25 kpl/ pkt

50 x 50 cm     

Tuotenro 50017
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Saunasuolatarrat       

Tuotenro 50009



Saunasuolamme on tehty Atlannin valtameren suolasta ja eteerisistä öljyistä. 
Hemmottele itseäsi sekä tunto-, että hajuaistien avulla. Ota siis hetki aikaa, 
hiljenny ja nauti - saunahan on nykytietämyksen mukaan aikamoinen lääke!

Saunasuola Eucalyptus
140 gr        
500 gr       
1,2 kg         

Kotimaiset saunavoiteet hoitavat ihoa monitasoisesti, kosteuttavat, puhdistavat ja
tasapainottavat ihon toimintaa, sekä edistävät ihon oman puolustuskyvyn toimintaa.
Lämmin sauna tehostaa voiteiden hoitavia vaikutuksia – tuloksena on
kokonaisvaltainen, rentouttava kokemus niin keholle kuin mielellekin.

Saunasuola Laventeli
140 gr         
500 gr          
1,2 kg             

Saunasuola Ruusu
140 gr    
500 gr      
1,2 kg              

Ikikelpo Saunavoide

Mäntyterva & Hunaja

125 ml
Tuotenro 20018

Saunasuola Santelipuu
140 gr         
500 gr 
1,2 kg              

Saunasuola Piparminttu
140 gr         
500 gr 
1,2 kg              

Saunasuola Vanilja
140 gr         
500 gr 
1,2 kg              

Kevyesti kuoriva Saunavoide

Hilla & Hunaja

125 ml
Tuotenro 20019

Rauhoittava Saunavoide

Turve & Hunaja

125 ml
Tuotenro 20021

Virvoittava Saunavoide

Valkoturve & Hunaja

125 ml
Tuotenro 20022

Omassa kotisaunassasi annostelet kauniiseen kuksaan kätevästi vartalon kuorintaan
tarvittavan määrän saunasuolaa sekä kosteutukseen tarvittavan määrän
saunahunajaa. 

Anna lahjaksi hyvää mieltä ja rentoa olo saunan lauteille upealla No8 lahjapaketilla!
Paketin mukana tulee saunarituaaliohjeemme.

Lahjapaketti No 8

4 kpl saunasuolaa, 1 kpl saunavoide
Tuotenro 20023

Siloittava Saunavoide

Koivu & Hunaja

125 ml
Tuotenro 20020

Tuotenro 20000
Tuotenro 20006
Tuotenro 20012

Tuotenro 20001
Tuotenro 20007
Tuotenro 20013

Tuotenro 20002
Tuotenro 20008
Tuotenro 20014

Tuotenro 20003
Tuotenro 20009
Tuotenro 20015

Tuotenro 20004
Tuotenro 20010
Tuotenro 20016

Tuotenro 20005
Tuotenro 20011
Tuotenro 20017
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Jokamiehen ja –naisen oikeuksiin kuuluu rentouttava saunahetki, jolloin

voimme irtautua mistä ikinä haluammekin. Saunahetki voi olla läheisen

kanssa jaettu tai ikioma. Anna löylyn hengen koskettaa ja nauti kehoasi

syleilevästä lämmöstä.

Sauna Rituaalilla voit tehdä saunahetkestäsi vielä ylellisemmän.

Sauna Rituaalissa on kaksi tärkeää vaihetta, joiden välissä voit rentoutua,

viilentyä, juoda vettä, nauttia hedelmiä ja saunoa useammankin kerran.

Rituaalin olennainen osa on rentoutua henkisesti.

Annathan Sauna Rituaalille runsaasti kiireetöntä aikaa!

Sauna Rituaalin 1. vaihe: Kuorinta tuoksuvalla saunasuolalla

Peseydy ennen saunaan menoa. Saunomisen aluksi anna kehosi ensin

hieman lämmetä saunan lämmössä. Hiero tuoksuvaa saunasuolaa hieman

kosteaan vartaloosi. Vältä kuitenkin kasvoja. Suolarakeet kuorivat hellästi

ihoasi, uudistaen ja raviten sitä. Ihana, ihoystävällinen tuoksuöljy jättää

ylellisen tuoksun ihollesi. Anna suolan vaikuttaa vielä hetki ja huuhtele lopuksi

haalealla vedellä.

Sauna Rituaalin 2. vaihe: Kosteutus saunavoiteella

Kun saunomisen lopuksi jälleen istut saunan lauteille rentoutumaan, on

kosteutuksen aika. Hiero saunavoidetta koko vartaloon, halutessasi myös

kasvoille. Anna vaikuttaa ja imeytyä iholla saunan lämmössä n. 10-15

minuuttia. Lopuksi huuhtele ihosi puhtaalla vedellä. Älä käytä saippuaa tai

suihkugeeliä, sillä ihosi on jo saanut kaiken tarvitsemansa.

Saunomisen jälkeen lepää ja juo nestettä. Rentoudu vielä hetki.

Nautinnollisia saunahetkiä!
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Himalajansuola on puhdasta, erittäin mineraalipitoista luonnonsuolaa, jossa on
mukana lukuisia, hyvää tekeviä mineraajela. Himalajansuola on syntynyt
mannerlaattojen törmäysten seurauksena miljoonia vuosia sitten, jolloin laattojen
väliin jäänyt saasteeton alkumeri haihtui vähitellen, ja jäljelle jäänyt suola puristui ja
kristallisoitui Himalajan vuoriston alaosissa hienoksi jauheeksi.

Jalkakylpy: Annostele 1 rkl suolaa vadilliseen 37°- 39°C vettä (kädenlämpöistä). 
Jos sinulla on suonikohjuja, käytä viileämpää vettä. Jalkakylvyn tulisi kestää noin 30
minuuttia. Jalkateriä ja sääriä on hyvä harjata kylvyn aikana. Jalkakylpyä suositellaan
kaikenlaisiin jalkojen ongelmiin: väsymykseen, verenkiertohäiriöihin, jalka- tai
kynsisieneen, turvotukseen, kirvelyyn, kovettumiin, liikavarpaisiin, syyliin ja
suonikohjuihin. Jalkakylvyt ovat erinomaisia myös diabeetikoiden jaloille.

Himalajan suola 1-2 mm

140 gr
Tuotenro 20024

Himalajan suola 1-2 mm

500 gr
Tuotenro 20025

Himalajan suola 1-2 mm 

1200 gr
Tuotenro 20026

Himalajan suola 2-5 mm

140 gr
Tuotenro 20027

Himalajan suola 2-5 mm

500 gr
Tuotenro 20028

Himalajan suola 2-5 mm

1200 gr
Tuotenro 20029

Suosittelemme jalkakylpyihin isompirakeista (2-5 mm) suolaa.
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Luo saunaasi aisteja hyväilevä tuoksumaailma tyylikkään
aromimaljan ja kuivattujen yrttien avulla. 
Tämä on mainio lahjaidea saunomista rakastavalle!

Aromimalja, kupari

1 L              Tuotenro 30000

Laventeli

250 gr
Tuotenro 30002

Piparminttu

250 gr
Tuotenro 30003

Yrttityynyn päällinen on 100% pellavaa ja voit pestä sen tarvittaessa. 
Tyynyn sisällä on erillinen, luonnonyrteillä täytetty sisätyyny. 
Muistathan kuivattaa tyynyn huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. 

Yrttityyny

Laventeli (punainen)
Tuotenro 30006

Nauti saunan lämmöstä ja löylyn taiasta käyttämällä päänalusta ja mieleistäsi saunatyynyä. 
Aseta alusta pääsi/ niskasi tueksi, nosta jalat ylös, nauti ja rentoudu. 

Päänalunen - Leppä

32 x 32 cm
Tuotenro 10028

Päänalunen - Lämpökäsitelty haapa

32 x 32 cm
Tuotenro 10029

Yrttityyny

Eucalyptus (sininen)
Tuotenro 30007

Ruusu

250 gr
Tuotenro 30004

Yrttityyny

Minttu (keltainen)
Tuotenro 30005
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Täytä aromimalja lämpimällä vedellä ja lisää kourallinen lempiyrttejäsi
aromimaljaan. Lämmin vesi yhdessä kuparin kanssa vapauttaa yrteistä
ihanan tuoksumaailman saunaasi. Näin voit nauttia saunasta kaikilla
aisteillasi. Voit käyttää kuivattuja yrttejä myös huonetuoksuina.

Aromimalja, ruostumaton teräs 1L

Tuotenro 30001



Kuivatun vihdan käyttöönotto eroaa perinteisestä tuoreesta vihdasta ja haluammekin pienen ohjeistuksen avulla auttaa sinua
nauttimaan uudesta vihdastasi mahdollisimman hyvin ja pitkään! 

Olemme itse testanneet vihdan käyttöönottoa useilla eri tavoilla, erilaisissa saunoissa ja koemme, 
että alla olevilla ohjeilla saat parhaan mahdollisimman vihtomiskokemuksen.

 
SaunaRituaali suosittelee vihdan valmistelua jo edellisenä iltana. 

Yön aikana vihtasi tekeytyy mukavaksi käyttää ja sen sisältämät eteeriset öljyt pääsevät vaikuttamaan. 
 

Kuivattu vihta on pakattu verkkoon ja muoviseen pakkauspussiin. 
Avaa pussi ja laita pussin sisään viileä vettä; jos pakkauspussissa on reikiä, niin huljuttele vihtaa vaikkapa saavissa; älä

tällöin ota muovipussia pois. Huljuttele vihtaa niin, että se kostuu kauttaaltaan ja kaada sitten vesi pois. 
Laita vihta tekeytymään omassa pussissaan vielä toiseen pussiin, jonka suljet tiiviisti, ettei kosteus pääse haihtumaan.

Lopuksi laita vihta viileään paikkaan tekeytymään yön yli.
 

Seuraavana päivänä saunaan mennessäsi, ota vihta pois kääreistä. 
Astu lumoaviin löylyihin, lämmitä vihtaa ja nauti siitä oman rituaalisi mukaisesti.

Saunomisen jälkeen huuhtele vihta kevyesti haalealla vedellä ja laita se roikkumaan auringolta suojattuun, 
kuivaan ja viileään paikkaan. 

Seuraavalla kerralla voit ottaa vihdan käyttöön saman ohjeen mukaan. 
Näin kuivattu vihtasi kestää hyvänä useampia käyttökertoja.

Jokamiehen ja –naisen oikeuksiin kuuluu rentouttava saunahetki, 

jolloin voimme irtautua mistä ikinä haluammekin. 

Saunahetki voi olla läheisen kanssa jaettu tai ikioma. 

Anna löylyn hengen koskettaa ja nauti kehoasi syleilevästä lämmöstä.

Vihta ja vihtominen kuuluvat olennaisesti suomalaiseen saunaan.

Olemme tottuneet kesäisin tekemään vihdan itse koivusta, joka on

perinteisin vihtamateriaalimme. Mutta kuten kaikki muukin, 

niin sauna ja saunominenkin elää tässä ajassa ja kokeilee uusia asioita.

Kuivattu Tammivihta

40 cm         Tuotenro 20030
50 cm         Tuotenro 20031

Kuivattu Punatammivihta

50 cm         Tuotenro 20032

Kuivattu Punatammi-Eucalyptusmix

50 cm          Tuotenro 20034
Kuivattu Eucalyptusvihta

50 cm         Tuotenro 20033
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Nautinnollisia saunaelämyksiä

Sauna Boulevard Finland 

Sammontie 18

FIN-28360 Pori

+358 500 532 044/ Kari

+358 40 717 8855/ Nina

www.saunarituaali.fi

info@saunaboulevard.fi

Sauna Boulevard Hungary

Hunyadi János út 2

HU-1117 Budapest

+36 1 371 1211/ Toimisto

www.saunaboulevard.com

info@saunaboulevard.com 


