
 Happiness makes you beautiful.  
    Our organic cosmetics  
    enhance its effect!

Osasto E300

Kaikista tuotteista messutarjous!
Ihania ja energisiä messuja toivottaa Farfalla -tiimi!
Maahantuoja: Auringosta Itään, Kuusta Länteen Tukku  
info@farfalla.fi · www.farfalla.fi · puh 040 146 1222
Maahantuojan nettikauppa www.farfalla.fi
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Farfalla – Korkealaatuista luomukosmetiikkaa
100% luonnollisista ainesosista, joista jopa  
99% sertifioitua luomua (NATRUE)

Sveitsiläinen Farfalla Essentials perustettiin jo vuon-
na 1985, ja sen alkuperäiset perustajat omistavat yrityk-
sen edelleen. Farfalla on yksi maailman korkealaatuisim-
mista luonnonkosmetiikkasarjoista: Farfallan tuotteita 
käytetään mm. kahdessa maailman kymmenen parhaan 
joukkoon rankatuista spaista.

100% luonnollisista ainesosista  Farfallan tuotteet 
valmistetaan 100% luonnollisista ainesosista. 
Farfallan asiantuntemus on mahdollistanut tuotteiden 
valmistamisen niin, että säilöntäaineetkin ovat peräisin 
luonnollisista, innovatiivisista ainesosista. Farfalla ei 
hyväksy tuotteisiinsa mitään synteettistä.

Puhtaampaa kuin tarkimmat sertifikaatitkaan edellyt-
tävät! Farfalla käyttää, aina kun se on mahdollista, luo-
muviljeltyjä raaka-aineita. Suurimmalla osalla Farfallan 
tuotteista on kolmen tähden NaTrue -sertifikaatti, jolloin 

yli 95% sertifioitavissa olevista ainesosista on luomua. 
Farfalla tekee kuitenkin tuotteistaan vielä puhtaampia 
kuin tämä Euroopan tarkimpana tunnettu sertifikaatti 
edellyttää: osassa Farfallan tuotteita luomuviljeltyjen 
ainesosien osuus on jopa 99%. Näin suuri luomupro-
sentti, lähes 100%, on markkinoilla todella harvinainen.

Eettisyys  Farfallan periaatteisiin on alusta asti kuulunut 
reilu kauppa. Farfalla ei osta luomua halvimmalla maail-
manmarkkinahinnalla, vaan sitoutuu viljelijöiden kanssa 
pitkiin viljelysopimuksiin ja pitää heitä yhteistyökump-
paneina.  
Tämän lisäksi Farfalla tekee vuosittain hyväntekeväi-
syysprojekteja. Esim. Madagaskarilla Farfalla on kus-
tantanut paikallisille hammaslääkäriaseman ja äitiys-
neuvolan. Farfalla myös rakensi tukevan sillan lasten 
turvallisen koulutien varmistamiseksi: tulvat huuhtoivat 
aiemmat sillat mukaansa aina sadekauden tullen.

Luonnollista
– Aina 100% luonnollisista ainesosista
–  Luomuprosentti jopa 99% (NaTrue)
–  Puhtaampaa kuin tarkimmat 

sertifikaatitkaan edellyttävät

Toimivaa
–  Innovatiiviset vaikuttavat ainesosat 
–  Näkyvät hoitotulokset
–  Käytössä maailman parhaissa spa:issa  

ja hoitoloissa
–  Dermatologisesti testattu 
–  Sopii todella herkkäihoisillekin

Eettistä
–  Reilua kauppaa – toiminnan  

perustana todellinen eettisyys
–  Yli 400 tuotetta vegaaneille
–  Ei eläinkokeita

Laadukasta
–  Todella hienostuneet  

mutta miedot tuoksut
–  Korkealaatuinen ja hieno  

koostumus
–  Tyylikkäät pakkaukset

Kasvojenhoito, vartalonhoito, shampoot, hiusten hoito- ja  
muotoilutuotteet, toimivat deodorantit, parfyymit, öljyt, kukkaisvedet...  
Tervetuloa osastollemme! Kerromme mielellämme lisää. 


