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Miksi Taika?
• Kotimainen. Ekosertifioitu. Vegaaninen. Hiilineutraali. 

• Haluamme tehdä hyvistä valinnoista helppoja ja jokaiselle 
mahdollisia.

• Taika on helposti lähestyttävä, tavallisille kuluttajille 
tarkoitettu kotimainen luonnonkosmetiikkasarja. 

• Tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja helposti ymmärrettäviä, 
nopeasti imeytyviä ja kosteuttavia. 

• Tuotteet sopivat kaikille ihotyypeille ja kaiken ikäisille.



TAIKA OSUU VALTATRENDEIHIN

Hyvä elämä ja hyvinvointi Vastuullisuus

Nopeus ja helppous Kotimaisuus



Hyvä elämä ja hyvinvointi

• Kuluttajat tekevät entistä tietoisempia valintoja ja 
kiinnittävät tarkempaa huomiota tuotteiden 
sisältöön ja alkuperään. 

• Luonnonkosmetiikan käyttö valtavirtaistuu eikä ole 
enää vain pienen piirin asia. Luonnon omat 
tehoaineet hellivät ja hoitavat ihoa tehokkaasti -
ilman turhaa kemikaalirasitusta. 

• Taika-tuotteille on myönnetty arvostettu Ecocert
Cosmos Natural –serfikaatti ja ainesosista vähintään 
98 % on luonnollista alkuperää.

Vastuullisuus

• Vastuullisuus vaikuttaa yhä useamman ostopäätöksiin. 

• Taika-sarja on kotimainen, vegaaninen ja hiilineutraali.  

• Taika tuotetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti ja hiilijalanjälki 
minimoidaan jo tuotannossa. 

• Taika-pakkaukset ovat kierrätysmuovia tai kasvipohjaista muovia, ja 
kaikki pakkaukset ovat kierrätettäviä.

• Loput päästöistä hyvitetään Compensaten kautta.

• Taika-tuotteet ovat 100 % vegaanisia.



Nopeus ja helppous

• Kiireiset, ruuhkavuosia elävät asiakkaamme 
haluavat suoriutua arjen askareista nopeasti, jotta 
aikaa jää elämän tärkeille asioille.

• Taika-tuotteet ovat helposti saatavilla
päivittäistavarakaupoista ruokaostosten 
yhteydessä, ja tuotteet ovat selkeitä, edullisia ja 
helppokäyttöisiä.

Kotimaisuus

• Koronapandemia lisäsi selkeästi kuluttajien halua 
ostaa kotimaista ja tukea suomalaista työtä. 
(Lähde: Suomalaisen Työn Liitto)

• 98 % suomalaisista tuntee Avainlippu-merkin.

• Taika-tuotteet valmistetaan Vantaalla ja niille on 
myönnetty kotimaisen työn Avainlippu-tunnus.
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• Taika laajenee hajusteettomalla herkän ja kuivan ihon kasvojenhoitolinjalla, 
joka on kehitetty yhteistyössä Allergia-, 
Iho- ja Astmaliiton kanssa ja jolle on myönnetty Allergiatunnus.

• Luonnonkosmetiikan sopivuus herkälle iholle on usein haaste ja tarjontaa on 
vähän. Kosmetiikka-allergisia henkilöitä on arviolta 
n. 10 % väestöstä ja ihonsa herkäksi kokevia vielä huomattavasti enemmän. 
Suomen talvi asettaa myös haasteensa ihon hyvinvoinnille.

• Allergian lisäksi tuoksuherkkyys on yleistä, noin 10-40 % välillä tutkimuksesta 
riippuen (Lähde: Allergia-, iho- ja astmaliitto).

• Luonnonkosmetiikan käyttö valtavirtaistuu ja kiinnostaa yhä laajempaa 
asiakaskuntaa.

KOTIMAISTA LUONNONKOSMETIIKKAA 
HERKÄLLE JA KUIVALLE IHOLLE

tuotekuvat alustavia



TAIKA SENSITIVE -KASVOJENHOITOSARJA
• Hellävaraiset Taika Sensitive -uutuudet kosteuttavat ja hoitavat 

herkkää ja kuivaa ihoa. 

• Tehoaineina on käytetty Suomen luonnon inspiroimia raaka-
aineita, mm. kotimaista kauraöljyä, ksylitolia, rypsiöljyä, 
glyserolia sekä kasviperäisiä keramideja. 

• Tuotesarja ei sisällä mitään herkästi allergisoivia tai herkistäviä 
ainesosia. Hajusteeton. 

• Kompakti neljän tuotteen sarja:
• Hellävarainen puhdistusemulsio 150ml
• Tehokosteuttava seerumi 30ml
• 24h kosteusvoide 50ml
• Rauhoittava kasvonaamio 60ml

tuotekuvat alustavia



HELLÄVARAINEN PUHDISTUSEMULSIO TEHOKOSTEUTTAVA KASVOSEERUMI

• Täyteläinen ja hellävarainen puhdistusmaito kuivalle 
ja herkälle iholle.

• Puhdistaa kasvojen ihon ja poistaa meikin 
tehokkaasti, mutta lempeästi ja kuivattamatta -
jättäen ihon pehmeäksi ja kosteutetuksi. 

• Kuivalle ja herkälle iholle hellä koostumus sisältää 
ihoa kosteuttavaa ksylitolia ja glyserolia sekä 
hoitavaa kaura- ja rypsiöljyä.

SVH: 8,90 €

Koko: 150 ml 

• Tehokkaasti kosteuttava seerumi herkälle ja kuivalle 
iholle. 

• Sisältää ihoa tehokkaasti ja pitkäkestoisesti 
kosteuttavaa ksylitolia ja glyserolia sekä hoitavaa 
kauraöljyä ja rypsiöljyä. Kasviperäiset keramidit
kosteuttavat ja suojaavat kuivaa ja herkkää ihoa. 

• Ohut, miellyttävä koostumus imeytyy ihon 
nopeasti. Soveltuu käytettäväksi Taika 
kasvovoiteiden alla aamuin illoin. 

SVH: 11,90 €

Koko: 30 ml 

tuotekuvat alustavia



24h KOSTEUSVOIDE RAUHOITTAVA KASVONAAMIO

• Täyteläinen, lempeä ja tehokosteuttava 24 h 
kasvovoide herkälle ja kuivalle iholle. 

• Kosteuttaa ihanteellisesti, ravitsee kuivaa 
ihoa tehokkaasti ja jättää ihon ravitun sekä 
hyvinvoivan näköiseksi. 

• Sisältää ihoa hoitavaa sheavoita, kaura- ja 
rypsiöljyä sekä tehokkaasti kosteuttavaa 
ksylitolia ja glyserolia. Kasviperäiset keramidit
kosteuttavat ja suojaavat kuivaa ja herkkää 
ihoa.

SVH: 9,90 €

Koko: 50 ml 

• Erittäin täyteläinen voidenaamio kuivalle ja herkälle 
iholle.

• Lievittää ihon kuivuutta, hoitaa, ravitsee ja 
kosteuttaa tehokkaasti jättäen ihon miellyttävän 
pehmeäksi. Vahvistaa ihon omaa suojamuuria.

• Sisältää ihoa hellivää kauraöljyä, sheavoita ja 
rypsiöljyä sekä tehokkaasti ja pitkäkestoisesti 
kosteuttavaa ksylitolia ja glyserolia. Kasviperäiset 
keramidit kosteuttavat ja suojaavat kuivaa ja 
herkkää ihoa.

• Käytä tehohoitona 1-2 kertaa viikossa tai jopa 
päivittäin esim. talvella. Levitä naamio 
puhdistetuille kasvoille ja anna vaikuttaa n. 10 min. 
Pyyhi ylimääräinen naamio vanulapulla pois. Voit 
jättää naamion myös yöksi. Kokeile naamiota myös 
saunassa herkän ihon suojana.

SVH: 9,90 €

Koko: 60 ml 

tuotekuvat alustavia



HYVÄ VALINTA:
 Hajusteeton

 Yhteistyössä Allergia-, iho ja astmaliiton kanssa

 Ecocert Cosmos Natural –sertifioitu

 Vegaaninen

 Kotimainen

 Hiilineutraali

tuotekuvat alustavia



MUU VALIKOIMA



Uudet hiustuotteet
• Taika tuo hiustenhoidon kategoriaan ekosertifioidun 

kotimaisen vaihtoehdon. Tuotteet on kehitetty pohjoismainen 
hento hiuslaatu huomioiden.

• Kolme pehmeästi vaahtoavaa shampoota eri hiustyypeille: 
kosteuttava, väriä suojaava ja tuuheuttava.

• Kosteuttava hoitoaine täydentää kaikkia shampoita ja sopii 
kaikille hiustyypeille.

• Kaikki neljä uutuutta sisältävät luomunokkos- ja 
omenauutetta, ja tuotteiden luonnolliset tehoaineet hellivät 
hiuksia. 

• Hyvä valinta sekä itselle että ympäristölle: 
100 % vegaaninen,  Ecocert Cosmos Natural -sertifioitu, 
hiilineutraali ja kotimainen. 



Taika Kosteuttava 
shampoo 250 ml
Kaikille hiustyypeille. 
Kosteuttavaa betaiinia
sisältävä koostumus 
auttaa vahvistamaan 
hiuksia sekä saa ne 
näyttämään terveemmiltä. 
Sisältää luomunokkos- ja 
omenauutetta.

Taika Väriä suojaava 
shampoo 250ml
Värjätyille hiuksille. Suojaa 
värikäsiteltyjä hiuksia ja 
auttaa pidentämään värin 
elinvoimaisuutta sekä 
ylläpitää värin hehkua. 
Sisältää luomunokkos- ja 
omenauutetta. 

Taika Tuuheuttava
shampoo 250ml
Hennoille hiuksille. 
Luomuomena- ja 
nokkosuutetta sisältävä 
hoitava ja kosteuttava 
koostumus yhdessä 
antioksidanttipitoisen 
herneproteiinin kanssa 
antaa hiuksille tuuheutta 
ja suojaa ulkoisia 
haittatekijöitä vastaan.

Taika Kosteuttava 
hoitoaine 200ml
Kaikille hiustyypeille. 
Nokkos- ja omenauutetta sekä 
auringonkukka- ja 
pellavansiemenöljyjä sisältävä 
hoitava koostumus yhdessä 
kosteuttavien glyserolin ja 
betaiinin kanssa jättävät 
hiukset helposti 
kammattaviksi sekä hoidetun 
ja pehmeän tuntuisiksi. 



Käsisaippua täyttöpussi
550ml

• Suureen suosioon noussut Taika käsisaippua saa 
rinnalleen ekologisen ja kätevän täyttöpussin. 

• Täyttöpussien suosio kasvaa kuluttajien 
kiinnittäessä yhä enemmän huomiota 
muovijätteen vähentämiseen.

• 550 ml täyttöpakkaus riittää n. kahden 
saippuapullon täyttämiseen ja se sisältää 
80 % vähemmän muovia kuin kaksi Taika-
pumppupulloa.

• Raikkaantuoksuinen, hellävaraisesti 
pesevä käsisaippua, jonka sisältämä 
glyseroli ylläpitää ihon kosteustasapainoa.

• Soveltuu koko perheen päivittäiseen 
käyttöön.



TAIKA TUOTEVALIKOIMA

Kasvojenhoito – kaikille ihotyypeille
Puhdistusgeeli Misellivesi Päivävoide Yövoide Silmänympärysvoide

Vartalonhoito sekä kädet & jalat
Suihkugeeli Vartalovoide Käsisaippua Saippua täyttö Käsivoide Jalkavoide

Hiustenhoito
Shampoot (volume, color, moisture) Hoitoaine

Kasvojenhoito - sensitive
24h kosteusvoide Kasvonaamio Puhdistusemulsio Seerumi

TOP5 BESTSELLERS:
• Puhdistusgeeli
• Käsisaippua
• Päivävoide
• Yövoide
• Suihkugeeli



MARKKINOINTI



Vaikuttajayhteistyöt – yht. 335 000 seuraajaa

• Mm. Anni Hautala, Nata Salmela, Noora Shingler

Blogiyhteistyöt

• Mm. Yellow Mood , Karkkipäivä 

Tuotenäkyvyys TV:ssä

• Huvila ja Huussi –TV-ohjelmassa  

Näytejakopromot

• Pk-seudun ostoskeskusten läheisyydessä, 
8000 puhdistusgeelinäytettä jaettu elokuussa

PR  ja vaikuttajanäkyvyys

• Syksyn uutuuksille

TAIKA TAVOITTAA 
KOHDERYHMÄN 
MONIKANAVAISESTI
- poimintoja 2021 näkyvyydestä



Kaksi NORDIC NATURAL BEAUTY 
AWARDS 2021 –ehdokkuutta, 

voittajat TBC

TAIKA NÄKYY VASTUULLISTEN TUOTTEIDEN 
KÄRKIKASTISSA VERKOSSA

TAIKA HYVÄKSYTTY 
OSTAVASTUULLISESTI.FI -SIVUSTOLLE



OMAT SOMEKANAVAT
PÄIVITTYVÄT VIIKOITTAIN
tehden luonnonkosmetiikkaa ja Taikaa tutuksi helposti 
lähestyttävällä tavalla

@taika_natural

NETTISIVUT
www.taikanatural.fi 
avautuneet syyskuussa



MARKKINOINTIKALENTERI
2022*



YSTÄVÄNPÄIVÄKAMPANJA:
KAKSI TAIKA-TUOTETTA YHDEN HINNALLA

Ajankohta: Helmikuulla viikot 6-7 (7.-20.2.2022)

Tavoite: Aikaansaada kokeilua ja löytää uusia kuluttajia

Näkyvyys: Myymälä (displayt / kampanjapöydät)
ja Taikan some-mainonta

Valtakunnallinen kampanja


