
TERVETULOA KHADIN 
MAAILMAAN



Vuonna 2007 yksi khadin perustajista matkasi Intiaan tutkimaan tätä ilmeellistä 
maata. Hän rakastui maahan, sen ihmisiin…. Ja paikalliseen naiseen. Hänen 

kauttaan perustaja tutustui kasviuutteiden parantavaan voimaan ja Ayurvedisiin
resepteihin. Välittömästi hänelle valkeni, että Ayurvediset tekniikat voisivat 
mahdollistaa todella toimivaa ihon ja hiustenhoidon – enemmän kuin vain 

”kosmetiikkaa”. Ayurvedisten lääkekasvien toimivuus kiehtoi häntä ja hän toi 
idean mukanaan takaisin Saksaan ja yhdisti länsimaiset kosmetiikkastandardit ja 

luonnonkosmetiikkasertifikaatin holistisen kauneudenhoidon vanhimpaan 
lääketieteeseen, Ayurvedaan – khadi oli syntynyt.



Sen jälkeen kun Cay-Norbert Polley ja Victoria Gebhardt-Euler
ottivat khadin haltuunsa perustajilta, maailmanlaajuinen 
menestystarina alkoi: suurella intohimolla saksalainen 
yrittäjäpari loi Ayurvedisistä resepteistä uudenlaista 

kauneudenhoitoa





Miksi khadi 
todella toimii?

KHADIN 
KOLMINAISUUS EFEKTI
KEHON, MIELEN JA SIELUN TASAPAINO 
YHDISTYY MAAGISEKSI KOKONAISUUDEKSI 
KHADI ELIKSIIRISSÄMME



Khadin
kolminaisuus efekti

KOE KHADI -
keho
ARVOKKAAT AYURVEDISET 
LÄÄKEKASVIT





Kasvatettu sydämellä ja poimittu käsin pienten yhteisöjen 
ja paikallisten viljelijöiden toimesta



Khadin kasvit kerätään vain kerran vuodessa 
optimaalisen raaka-ainepitoisuuden saamiseksi

Kasvatettu sydämellä ja poimittu käsin pienten yhteisöjen 
ja paikallisten viljelijöiden toimesta



Vain kasvin tärkeimmät osat kerätään, 
ei varsia

Khadin kasvit kerätään vain kerran vuodessa 
optimaalisen raaka-ainepitoisuuden saamiseksi

Kasvatettu ja poimittu käsin pienten yhteisöjen ja 
paikallisten viljelijöiden sydämellä



Poimittu rakkaudella

Khadin kasvit kerätään vain kerran vuodessa 
optimaalisen raaka-ainepitoisuuden saamiseksi

Kasvatettu ja poimittu käsin pienten yhteisöjen ja 
paikallisten viljelijöiden sydämellä

Vain kasvin tärkeimmät osat kerätään, 
ei varsia



Khadin
kolminaisuus efekti

LÖYDÄ KHADI 
- MIELI
PERINTEISET AYURVEDISET 
RESEPTIT





Perinteiset Ayurvediset 
reseptit



Reseptit monikertaistavat 
yksittäisten lääkekasvien tehoa

Perinteiset Ayurvediset 
reseptit



Reseptit ovat erikoistuneiden Ayurvedisten lääkäreiden 
ja terapeuttien kehittämiä ja tuotteet sertifioidaan 

Euroopan luonnonkosmetiikan standardien mukaan

Reseptit kertaistavat yksittäisten 
lääkekasvien tehoa

Perinteiset Ayurvediset 
reseptit



Khadin
kolminaisuus efekti

TUNNE KHADI 
- SIELU
AUTENTTISIA AYURVEDISIÄ 
TUOTANTOTAPOJA





Kasveja ja yrttejä keitetään hellävaraisesti 
tuntien tai jopa päivien ajan avotulella. 
Tämä tuottaa tiivistettyä ainetta – khadi 

eliksiiriä



Kasveja ja yrttejä keitetään 
hellävaraisesti tuntien tai jopa 
päivien ajan avotulella. Tämä 

tuottaa tiivistettyä ainetta – khadi 
eliksiiriä

Khadi eliksiiri on maaginen uute, joka tekee 
shampoistamme ja öljyistämme toimivia



Kasveja ja yrttejä keitetään 
hellävaraisesti tuntien tai jopa 
päivien ajan avotulella. Tämä 
tuottaa tiivistettyä ainetta –

khadi eliksiiriä

Vartalon, mielen ja sielun kolminaisuus 
Ayurvedisessä lääketieteessä on se mikä 

tekee khadista niin erityisen
Khadi eliksiiri on maaginen uute, joka tekee 

shampoistamme ja öljyistämme toimivia



KHADIN 
TUOTEVALIKOIMA



MIKÄ TEKEE KHADISTA NIIN 
ERITYISEN?

Kuljettajaöljyt

Puhtaat luonnolliset 
eteeriset öljyt

Seesamiöljy
Riisin alkioöljy

Ayurvedinen
aktiiviainetiiviste

Kuljettajaöljyt & 
Puhtaat luonnolliset 
eteeriset öljyt

AUYRVEDINEN AKTIIVIAINETIIVISTE
Käsinpoimittu lajitelma lehtiä, 
hedelmiä ja kaarnoja liotetaan 
puhtaassa vedessä, keitetään 
hellävaraisesti avotulella jatkuvasti 
sekoittaen, Ayurvedisen prosessin 
mukaan, kunnes tiivistettä syntyy 
neljäsosa

LUONNOLLISET 
TAVALLISET ÖLJYT JA 
KULJETTAJAÖLJYT

KÄSINPOIMITUT YRTIT, HEDELMÄT 
JA JUURET
Khadi eliksiirin runko on tehty 
kasveista, jotka kasvatetaan 
pienten intialaisten 
yhteistyökumppaneiden toimesta 
Intian auringon alla ja 
käsinpoimitaan rakkaudella.

Perinteisen metodin mukaisesti 
lääkeyrttejä keitetään 
kuparipannuilla avotulessa 
mahdollistaen niiden 
luonnollisen taian esiintulon –
ja sen myötä syntyy khadin
sielu



20%khadi

Eliksiiriä

2%

khadi hiusöljyt Muut kasvipohjaiset vartaloöljyt

Kasviuutteita
Tavallisesti kasvipohjainen 
vartaloöljy sisältää noin 2 % 
aktiiviaineita

MIKÄ TEKEE ERON?

Ayurvedinen aktiiviainetiiviste

Puhtaat luonnolliset eteeriset öljyt
Hajuste

Kuljettajaöljyt
Kuljettajaöljyt

Seesamiöljy
Riisin alkioöljy



20%
khadi Eliksiiriä

HIUSÖLJYT: KAIKKIEN HIUSTEN HOITOAINEIDEN JA 
NAAMIOIDEN ALKU.

Superruoka: 
täydellinen vahvoille 
ja elinvoimaisille 
hiuksille.

Sisältää ainesosia 
vahvistamaan 
hiuksia ja saaden 
aikaan 
intensiiviseen 
hoidon.

Antioksidantti 
hiustenlähtöä ja 
harmaantumista 
vastaan.



20%
khadi Eliksiiriä

HIUSÖLJYT: KAIKKIEN HIUSTEN HOITOAINEIDEN JA 
NAAMIOIDEN ALKU.

Antioksidantti, auttaa 
ehkäisemään hiusten 
putoilemista ja lumoaa.

Tuo tuotteeseen 
hiuspohjaa 
hoitavia ravinteita.

ROSMARIINI
Auttaa 
tukemaan 
verenkiertoa.



20%
khadi Eliksiiriä

HIUSÖLJYT: KAIKKIEN HIUSTEN HOITOAINEIDEN JA 
NAAMIOIDEN ALKU.

Tulehdusta 
rajoittava.

TEEPUUÖLJY
Omaa 
antibakteerisia 
ominaisuuksia.

SINAPPIÖLJY
Rauhoittaa 
ärtymystä ja 
syväpuhdistaa
hiuspohjaa.



20%
khadi Eliksiiriä

HIUSÖLJYT: KAIKKIEN HIUSTEN HOITOAINEIDEN JA 
NAAMIOIDEN ALKU.

RUUSU
Pehmentää ja 
uudistaa.

Antioksidantit 
nuorentavat 
hiusta.

Antioksidant-
tinen
superruoka.



20%
khadi Eliksiiriä

HIUSÖLJYT: KAIKKIEN HIUSTEN HOITOAINEIDEN JA 
NAAMIOIDEN ALKU.

On uudistava 
kosteuden tehostaja.

Sulkee 
keratiinirakoja 
hiuksessa.

Intensiivistä 
mutta kevyttä 
hoitoa.



KHADIN HIUSÖLJYVALIKOIMA.

Elävyyttä vahvoille juurille; 
eloisat hiukset ja terve kiilto.

Stimuloi hiusten kasvua ja tukee 
verenkiertoa.

Rauhoittaa ärtynyttä ja kuivaa 
päänahkaa.

Ravitsee ja uudistaa 
vahingoittunutta hiusta; silottaa 
ja uudistaa hiusta.

Suojaa khadi kasvihiusvärejä, 
pidempikestoiselle värille ja 
loistavalle intensiteetille.

Vanhin tapa hoitaa hiuksia: Ayurvediset 
hiusöljyt. Kestävää vaikutusta juurille, 
hiuspohjalle ja hiuksille.

Todella tiivistettyä: kauniit hiukset sisältä ulos –
vahvat, terveet ja kiiltävät hiukset.



KHADIN SHAMPOOVALIKOIMA.

Antaa volyymiä, kosteuttaa 
ja elävöittää hiusta, 
terveempää 
hiusrakennetta varten. 
Tukee hiusten kasvua ja 
vahvistaa hiuspohjaa.

Vastustamatonta 
taipuisuutta ja keveyttä. 
Raikastaa hiuspohjaa.

Rauhoitetulle ja terveelle 
hiuspohjalle. Rauhoittaa 
ärtyneisyyttä: 
antibakteerinen.

Puhdistaa hellävaraisesti 
herkkää päänahkaa ja 
ehkäisee ärsytystä.

Intensiivistä ravitsemusta 
hiuksille, kosteuttaa ja antaa 
kiiltoa.

Uudistaa, suojaa ja hoitaa 
hiuksia. Antaa intensiivistä 
kosteutta, pehmeyttä ja 
kiiltoa.



20%
khadi Eliksiiriä

ENEMMÄN KUIN SHAMPOO.

Ravitseva & 
vahvistava

Antioksidanttinen 
& stimuloiva



20%
khadi Eliksiiriä

ENEMMÄN KUIN SHAMPOO.

APPELSIINI
Elvyttävä & 
piristävä

KURKUMA
tulehduksenestäjä



20%
khadi Eliksiiriä

ENEMMÄN KUIN SHAMPOO.

Stimuloi hiusten 
kasvua

Tulehdusta 
rauhoittava & 
antibakteerinen



20%
khadi Eliksiiriä

ENEMMÄN KUIN SHAMPOO.

Tukee hiusten 
vahvuutta & 
elastisuutta

Uudistaa & 
vahvistaa soluja



20%
khadi Eliksiiriä

ENEMMÄN KUIN SHAMPOO.

LAVENTELI
Rauhoittaa ihoa

Tukee vahvuutta & 
elastisuutta

Enemmän kuin ”luonnollinen” shampoo. 
Perustuen perinteisiin Ayurvedisiin
resepteihin, khadi eliksiiri tekee siitä 
erittäin tehokasta.

Todella tiivistettyä: pieni 
määrä riittää pitkälle.

Tuotteidemme maaginen voima on 
lähtöisin Ayurvedisten yrttien parantavasta 
uutteesta, khadi eliksiiristä.



20%
khadi Eliksiiriä

HIUSTENHOIDON TEHOKAKSIKKO.

Tukee hiuksen 
rakennetta ja 
elastisuutta

Kosteuttaa ja 
vahvistaa hiusta 
sisältäpäin

Vahvistaa ja 
suojaa hiuksia

Piristää hiusta ja hiuspohjaa 
ja stimuloi hiusjuurta. Tukee 
hiusten rakennetta ja isää 
elastisuutta.
Hellävarainen 
& alkoholiton. 

Antaa pehmeyttä ja silkkistä 
kiiltoa jokaiselle hiustyypille. 
Auttaa kosteuttamaan ja 
hoitamaan hiuksia 
shampoopesun jälkeen.

Hoitoaineemme auttaa parantamaan 
hiuksen rakennetta tehden siitä helpommin 
kammattavan säilyttäen hiusten ilmavuuden.

Khadi Wonder Hair Tonici lisää hellä-
varaisesti hiusten kimmoisuutta ja 
volyymiä hiusjuurista latvoihin!

Tuotteidemme maaginen voima on 
lähtöisin Ayurvedisten yrttien 
parantavasta uutteesta, khadi 
eliksiiristä.



KHADIN HIUSNAAMIOIDEN JA JAUHESHAMPOIDEN 
VALIKOIMA.

Hiustenhoitoa ja puhdistusta sen perinteisimmässä 
ja luonnollisimmassa muodossa – jauheena!

Spesialisteja erityistapauksille. Jauhemuodon 
ansiosta aktiiviraaka-aineiden pitoisuus on 
hyvin suuri – erityisen intensiivisen 
toimivuuden saamiseksi.

Vahvistaa hiusta juurista latvoihin. Näkyvästi 
enemmän volyymiä ja vahvuutta jonka voi 
oikeasti tuntea.

Puhdistaa hellävaraisesti. Rauhoittava 
vaikutus hiukseen ja hiuspohjaan. 
Sopii herkille ihotyypeille.

Sulkee huokoisia alueita hiuksissa, toimii 
tehokkaasti kaksihaaraisia vastaan. 
Kietoutuu hiuksen ympärille kuin suojaava 
kiille.

Tehokkaasti puhdistava Amla
aktiivihiiliyhdistelmä. Syväpuhdistaa
hiusta ja hiuspohjaa silikoneista, 
muotoilutuotejäämistä sekä ympäristön 
vaikutuksista.



Miksi se eroaa 
muista hiusväreistä?

KHADI 
LUONNOLLINEN HIUSVÄRI
INTENSIIVINEN 
LUONNOLLINEN HISUVÄRI



PERINTEISET
HIUSVÄRIT

Perinteiset hiusvärit toimivat hiuksessa

2 eri osaa on sekoitettu toisiinsa

Hius turpoaa kemiallisesti lisääntyneen happamuuden takia

Luonnolliset sisäiset pigmentit poistetaan osittain ja synteettinen 
pigmentti kehittyy ja tarttuu hiukseen

Hoitoaine lopettaa hapettumisprosessin



HYBRIDIVÄRIT

Toimivat myös hiuksessa

2 osaa on sekoitettu toisiinsa

Värivoiteet sisältävät kasvipohjaisia öljyjä ja proteiineja

Toimii samankaltaisesti kuin perinteiset hiusvärit



LUONNOLLISET 
HIUSVÄRIT

Luonnolliset hiusvärit toimivat ainoastaan suomukerroksessa

Sekoitetaan lämpimään veteen

Tämä avaa hellästi suomukerroksen

Pigmentit muodostavat suojaavan kerroksen jokaisen yksittäisen suomun 
ympärille

Sitoutuu hiuksen keratiiniin ja vahvistaa hiusta

Toimii hieman happamissa hius- ja päänahan hoidon alueilla

Värin kiinnittyminen loppuu ensimmäisellä shampookerralla ja väri 
suljetaan hiusöljyllä



MIKÄ TEKEE KHADI 
HIUSVÄREISTÄ NIIN 
ERITYISEN?

HELPPO & 
TURVAL-

LINEN

yrttiä

toimiva

Peittää harmaat KestäväSuuri värivalikoima

Khadin yhteistyökumppanit valvovat sertifioitua viljelyä 
Intiassa. 

Khadin kasvit poimitaan vain kerran vuodessa, jotta niihin 
saadaan optimaalinen konsentraatio raaka-aineita.

Vain värjäävät ja väriä tukevat kasvinosat käsitellään khadi 
jauheeksi.

Ayurvediset reseptit erityisen intensiivisille väreille.

Lehtien jauhaminen hienoksi muodostaa tasaisen väritahnan, kun 
sen sekoittaa veden kanssa.

100% luonnollinen ja vapaa lisäaineista.

Sertifioitu Euroopan lunnonkosmetiikkastandardien mukaan.



MIKSI KHADIN LUONNOLLISET HIUSVÄRIT OVAT NIIN 
TOIMIVIA?

Käytämme vain parhaita lehtiä, ilman 
varsia koska vain lehdillä on 
värjäysvoimaa.

kiiltävä

iloinen

vahva

täyteläinen

kestäväpeittää jopa harmaatvärivalikoima –
tuhkaisia sävyjä saatavilla



Säteilevän 
kultaisenruskeita 
hiuksia varten.

Lämpimän-
ruskeita hiuksia 
varten 
punertavilla 
vivahteilla.

Kiiltäviä, kanelin 
keskiruskeita 
hiuksia varten.

Rikkaita suklaan 
pähkinänruskeita 
hiuksia varten.

Mattaisia
keskituhkaisia 
ruskeita 
hiuksia varten.

Syviä, säteileviä 
tummanruskeita 
hiuksia varten.

Kiiltäviä, 
vaikuttavan 
mustia hiuksia 
varten.

Kiilteleviä 
sinimustia 
hiuksia varten.

Väritön, 
intensiivinen 
hoito vahvoja ja 
terveitä hiuksia 
varten.

Vaaleita, 
kiiltävän 
kultaisia 
hiuksia varten.

Intensiivisiä, 
säteileviä 
erittäin vaaleita 
hiuksia varten.

Rikkaita, kesäisiä 
auringonvaaleita 
hiuksia varten.

Lämpimiä, eloisia 
keskivaaleita 
hiuksia varten.

Mattaisia, 
tumman 
tuhkanvaaleita 
hiuksia varten. 
Ilman punertavia 
vivahteita.

Intensiivisiä, 
valoisan 
luonnollisia 
kuparisia 
hiuksia varten.

Intensiivisiä, 
kirkkaan 
luonnollisen 
punaisia 
hiuksia varten.

Intensiivisiä, 
silkkisiä 
syvänpunaisia 
hiuksia varten.

KHADIN HIUSVÄRIVALIKOIMA.



KHADI EFEKTI



KHADI EFEKTI

Erityisen korkea
harmaiden 
peittävyys



KHADI EFEKTI

Kiiltävät ja 
kestävät 
lopputulokset



KHADI EFEKTI
Intensiivistä 

hoitoa

Optimaalinen harmaiden hiusten peitto

Kiiltävät, intensiiviset värilopputulokset

Korkea peittävyys

Suuri valikoima värejä, jopa viileitä vivahteita

Intensiivistä hoitoa päänahalle ja hiukselle 
Ayurvedisten lääkeyrttien kautta

Kestoväri- 100% luonnollinen, vegaaninen ja 
eläinkokeeton



KEKSINTÖMME: AMLA AKTIIVIHIILI YHDISTELMÄ.

Syväpuhdistaa hiusta ja hiuspohjaa silikoneista, 
muotoilutuotejäämistä ja ympäristövaikutuksista.

Optimaalinen esihoito khadi luonnollisille 
hiusväreille.

Yhdistämme Amlan voiman, joka 
on täynnä antioksidantteja ja 
aktiivihiilen imevän voiman.

Muodostaa miedon 
vaahdon, joka puhdistaa ja 
korjaa hellävaraisesti.



VALMISTELU: KAHDEN VOIMA.

TODELLA 
VAALEASTA 
TUMMAAN

VAALENNETUILLE JA 
RAIDOITETUILLE 
HIUKSILLE

AIEMMIN 
KEMIALLISESTI 
VÄRJÄTYILLE/ 
NÄKYVILLE JUURILLE

Amla aktiivihiili
Yhdistää aktiivihiilen vahvan 

puhdistuskyvyn Amlan
superhedelmän ominaisuuksiin.

Syväpuhdistaa hiusta ja 
hiuspohjaa: poistaa 
silikoneja ja 
muotoilutuotejäämiä. 
Valmistaa luonnollisen 
hiusvärin levittämiselle.

Ideaali pohjustus 
vahingoittuneille hiuksille ja 
hyvin vaaleille hiuksille. 
Auttaa saavuttamaan 
optimaalisen lopputuloksen.



LÖYDÄ KHADI HIUSVÄRISI.



KHADI LUONNOLLISET HIUSVÄRIT.

100% luonnollinen, vegaaninen, sertifioitu, eläinkokeeton ja pysyvä.
Paljon värivaihtoehtoja, sisältää myös kylmät sävyt.
Korkea värikylläisyys ja peittävyys kolmiosaisen efektin ansiosta.

Helppo ja turvallinen käyttää kotona.
Reilu kauppa.
Hoitaa päänahkaa ja hiusta Ayurvedisten lääkeyrttien avulla.
Kasviväripigmentit yhdistyvät hiuksen keratiinin kanssa.
Väripigmentit kietoutuvat hiusvarren ympäri kuin värikiille.

Kääriytyy suojaavasti yksittäisten hiusten ympärille.
Sulkee rakenteen



KESKIRUSKEA



Melaniini



Henna

• Oranssista punaiseen

• Optimal environment acidic

• 15-38°C

• 30-40 minuuttia oranssi,
45-120 minuutista
punainen

Kasvihiusvärien 
pohjakasvit

Indigo

• Keltaisesta siniseen

• Optimal environment basic

• 10°C

• Consistently fast from yellow 
to blue



Kasvihiusvärien 
pohjakasvit

Henna

Kuuma, hapan ja pitkä 
käsittelyaika tuo 
lämpimämmän, punaisemman 
sävyn kun hennaa on mukana.

Indigo

Lämmin ja lyhyempi 
käsittelyaika tuo 
viileämmän, vähemmän 
punertavan sävyn kun 
indigoa on mukana. 



• Amla
Tehostaa punaista ja vahvistaa 
hiuksia

• Jatropha
Tehostaa tummia sävyjä

• Neem
Ravitsee hiuspohjaa

• Bhringaraj
Vahvistaa hiusjuurta

Muita ainesosia



Optimaalinen
lopputulos

3 TEKIJÄÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT VÄRIN LOPPUTULOKSEEN.

VEDEN LÄMPÖTILA

PROSESSOINTIAIKA

PH-ARVO



KHADI EFEKTI: HELPPO JA TURVALLINEN.
Khadin kolmivaiheinen rituaali antaa upean sävyn ja pitää huolta luonnollisesti 
värjätystä hiuksesta. Rituaali aloitetaan oikeanlaisella esihoidolla, jota seuraa 
runsaspigmenttinen värjäys ja hoito, jolla suljetaan pigmentit hiukseen ja pidetään 
huolta hiuksista.

PESU JA ESIKÄSITTELY VÄRJÄYS JÄLKIHOITO JA HUOLENPITO
Luonnollinen hiustenvärjäys alkaa valmistelulla. 
Khadin hiustenhoitotuotteet ovat erityisen 
hellävaraisia hiuksille eivätkä sisällä raaka-
aineita, jotka heikentävät luonnollista hiusten 
väriä

Intensiivinen ja luonnollinen hiusväri vahvoja ja 
terveitä hiuksia varten. Optimaaliseen harmaiden 
peittoon, volyymiin ja säteilevään kiiltoon.

Viimeistelläksesi uuden hiusvärisi, käytä vain 
khadin Color Care hiusöljyä ennen ensimmäistä 
hiustenpesua värjäyksen jälkeen. Color Care 
auttaa sulkemaan väripigmentit hiukseen ja tuo 
todellista säteilevyyttä hiusväriisi



MARKKINA-ANALYYSI



khadi 
luonnonkosmetiikka

Sanottu olevan paras luonnollinen 
hiusväri koko maailmassa

Uniikit tuotteet tehty Ayurvedisen
reseptien ja prosessin mukaan

Korkeat vaatimukset kaikille 
tuotteille

Erinomainen luotettavuus 
kohderyhmän sisällä

Maailmanlaajuiset 
kosmetiikkamarkkinat

Maailmanlaajuiset 
luonnonkosmetiikkamarkkinat

Megatrendit ekologisuus, 
terveys, luonto

Yhteenlasketut tulot noin 
300 miljardia vuosittain

Markkinakylläisyys

Jatkuva todella korkea 
kasvusuhde

Vakiintuneet markkinat ja 
pelaajat

Kasvu mahdollista nyt enää 
hankinnan avulla

Vakiintuneet yritykset 
yrittävät saada 
markkinaosuuksia-
orgaanisesti ja hankinnan 
avulla

Kasvaa yli 
keskiarvon noin 
20% vuodessa



KIITOS HUOMIOSTANNE.
KHADI TOIVOTTAA TEILLE HYVÄÄ PÄIVÄNJATKOA!


