


KILPAILUEDUT
▪ Pieni perheyritys valmistaa käsin tehtyä kosmetiikkaa
▪ Edulliset tuotteet koko perheelle
▪ Zero waste-filosofia palatuotteiden taustalla: 

Shampoopalat ja saippuapalat fokustuotteita

Nurme on pieni eestiläinen perheyritys, joka valmistaa
artesaanityönä laadukasta ja eettistä luonnonkosmetiikkaa. 

Sana ”Nurme” tarkoittaa luontoa, joka on tärkein inspiraation
lähde tuotekehityksessä. Pakkausdesign, tuoksut ja värimaailma

henkivät raikkautta ja moderniutta. 

TUOTEVALIKOIMA
▪ ”Zero waste”-palasaippuat ja –shampoot
▪ Nestemäiset saippuat, shampoot ja hoitoaineet
▪ Deodorantit
▪ Puhtaat kasviöjyt
▪ Eteeriset öljyt



Tuotevalikoima

Palasaippuat käsi- ja 
vartalopesuun 

Funktionaaliset 
palasaippuat

Palashampoot Nestemäiset saippuat ja 
suihkugeelit

Nestemäiset shampoot ja 
hoitoaineet

Eteeriset öljyt100% KasviöljytKäsi- ja vartalovoiteetVartalokuorinnat Deodorantit



Zero Waste-
palatuotteet
▪ Palasaippuat (10)

▪ Funktionaaliset 
palatuotteet (4)

▪ Shampoopalat (5)



Palasaippuat käsi- ja vartalopesuun

Funktionaaliset palasaippuat Shampoopalat

Kookos & 
Lav enteli

Teepuu Appelsiini & 
Tyrni

Mäntyterva Sitruunaruoho Koiv unlehti Kookos Mineraalisuola Vuohenmaito Vauvoille

DetoxHiili 
Kasv osaippua

Miesten 
palasaippua

Naisten 
sheiv aussaippua

Jalkakuorinta 
saippua

T eepuu 
shampoo –
kutisev alle, 
hilseilevälle 
hiuspohjalle

Av ocado
shampoo –

hiuksia 
rav itseva/pehm

entävä 

Hamppu 
shampoo –

rasv oittuville 
hiuksille

Jojoba 
shampoo –

normaaleille ja 
kuiv ille hiuksille

Sitruunaruoho 
shampoo –

Herkälle 
hiuspohjalle 



SUPER FOAMING 
LAVENDER SOAP
Rentouttava laventelisaippua

• Luonnollinen, käsin valmistettu kookospalasaippua rentouttaa
aisteja eeteerisen laventeliöljyn avulla. 

• Sopii koko perheelle.

• Vegaaninen koostumus. 100g



TEA TREE SOAP
Teepuu palasaippua

• Luonnollinen käsinvalmistettu palasaippua puhdistaa ihoa
tehokkaasti häiritsemättä ihon luonnollista tasapainoa.

• Teepuuöljyllä on vahvoja antiseptisia ja antibakteerisia
vaikutuksia, joita on vuosisatojen ajan hyödynnetty
kansanlääkinnässä.

• Soveltuu iho-ongelmien hoitoon sekä ehkäisee
karvatupintulehdusta ja sisäänpäin kasvaneita karvoja
sheivaamisen jälkeen.

• Vegaaninen koostumus. 100g



SEA MINERAL SOAP
Mineraalisuolasaippua

• Luonnollinen, käsin valmistettu mineraalirikas palasaippua
pehmentää ihoa.

• Energisoiva sitruksen tuoksu virkistää mieltä.  

• Vegaaninen koostumus. 100g



BIRCH LEAF SOAP
Koivu palasaippua

• Käsin valmistettu luonnollinen palasaippua

• Koivunlehti rauhoittaa ihoärsytyksiä

• Eukalyptus suojaa ihon kosteustasapainoa.

• Raikas tuoksumaailma vie mukanaan perinteisen
mökkisaunan tunnelmiin.

• Vegaaninen koostumus. 100g



SUPER FOAMING 
COCONUT SOAP
Vaahtoava kookospalasaippua 

• Käsin valmistettu luonnollinen palasaippua

• Hausteeton ja hellävarainen

• Vaahtoava koostumus poistaa lian tehokkaasti

• Vegaaninen koostumus. 100g



SEA BUCKTHORN & ORANGE SOAP
Hoitava Tyrni & Appelsiini palasaippua kuivalle 
iholle

• Raikkaan hedelmäisen tuoksuinen palasaippua vartalolle ja käsille.

• Sisältää ihoa hoitavaa ja ravitsevaa tyrniöljyä ja energisoivaa
appelsiiniöljyä. 

• Sopii koko perheelle.

• Vegaaninen koostumus. 100g



SUPER FOAMING 
LEMONGRASS SOAP
Sitruunaruoho palasaippua 

• Käsin valmistettu luonnollinen palasaippua

• Vegaaninen koostumus. 100g



PINE TAR SOAP
Mäntyterva palasaippua 

• Käsin valmistettu luonnollinen palasaippua

• Sisältää mäntytervaa, jota on käytetty vuosisatojen
ajan kansanlääkinnässä kuivan ihon ongelmien
lievittämiseen. 

• Mäntytervalla on myös antibakteerisia ominaisuuksia. 

• Vegaaninen koostumus. 100g



GOAT’S MILK SOAP
Vuohenmaito palasaippua 100g

• Käsin valmistettu luonnollinen palasaippua

• Sisältää A-vitamiinirikasta vuohenmaitoa, joka
auttaa ihoa uudistumaan sekä kosteuttaa ja 
pehmentää ihoa.

• Sopii erityisen hyvin kuivalle ja herkälle iholle. 



MILD BABY SOAP BAR
Palasaippua vauvoille ja lapsille 100g

• Käsin valmistettu luonnollinen palasaippua

• Hellävarainen ja kosteuttava saippua sopii
ihanteellisesti herkälle vauvan iholle.  

• Kookos- ja oliiviöljy rauhoittavat ihoa pitäen sen
pehmeänä.

• Vegaaninen koostumus.



Detox Charcoal Face 
Soap

• Detox-vaikutteinen, puhdistava kasvosaippua 
kirkastaa ihoa aktiivihiilen avulla.

• Syväpuhdistaa ihon päivittäisistä epäpuhtauksista 
ja meikistä tehokkaasti ylläpitäen ihon luonnollista 
kosteustasapainoa.

• Käyttö: Hiero kosteisiin käsiin ja vaahdota. Levitä 
kasvoille kevyesti hieroen ja huuhtele lämpimällä 
vedellä. 



Soap bar for men
Monikäyttöinen palasaippua miehille

• Monikäyttöinen palasaippua sopii kasvojen, 
vartalon ja käsien pesun lisäksi myös hellävaraiseen 
parranajoon ja epäpuhtaan ihon hoitoon.

• Runsaasti vaahtoava koostumus sopii niin kasvojen, 
vartalon kuin käsienkin päivittäiseen 
puhdistukseen.

• Mineraalipitoinen merisuola sisältää magnesiumia, 
kaliumia sekä natriumia, jotka ravitsevat ja 
ehkäisevät ihoärsytystä ja punoitusta. Sopii kaikille 
ihotyypeille.

• Vegaaninen koostumus



Ladies shaving soap
Hoitava palasaippua sheivaukseen

• Hoitava sheivaussaippua muodostaa iholla
täyteläisen vaahdon, jolla höylä liukuu tasaisesti
tehden ihokarvojen ajamisesta helppoa ja 
turvallista.

• Sisältää ravitsevaa sheavoita sekä mineraalipitoista
merisuolaa, joka pehmentää ihoa ja sitoo
kosteutta. 

• Aromaattisen tuoksuinen saippua jättää iholle
pehmeän tunteen ja miedon tuoksun.

• Vegaaninen koostumus



Foot Scrub Bar
Kuoriva palasaippua jalkapohjille 100g

• Helppokäyttöinen, kevyesti kuoriva saippua poistaa
likaa ja kuollutta ihosolukkoa jalkapohjista. 

• Jauhettu hohkakivi ja mantelinkuorijauhe kuorivina
ainesosina tekee jaloista pehmeät. 

• Vegaaninen koostumus. Käsinvalmistettu
palasaippua.



• Käsinvalmistettu, luonnollinen palashampoo ravitsee
ja pehmentää hiuksia sekä rauhoittaa hiuspohjaa ja 
tukee hiusten kasvua. 

• Teepuuöljyllä on vahvoja antiseptisia ja 
antibakteerisia vaikutuksia, joita on vuosisatojen ajan
hyödynnetty kansanlääkinnässä.

• Soveltuu kutisevalle, herkälle ja hilseilevälle
hiuspohjalle. 

• Vegaaninen koostumus. 100g

TEA TREE OIL SHAMPOO 
BAR
Teepuu shampoopala 100g



AVOCADO OIL SHAMPOO 
BAR
Avocado shampoopala 100g

• Käsinvalmistettu, luonnollinen palashampoo ravitsee
ja kosteuttaa hiuksia ja hiuspohjaa.

• Vegaaninen koostumus. 100g



HEMP OIL SHAMPOO BAR
Hamppu shampoopala 100g



JOJOBA OIL SHAMPOO 
BAR
Jojoba shampoopala 100g



LEMONGRASS SHAMPOO 
BAR
Sitruunaruoho shampoopala 100g



Nestemäiset vartalon ja 
hiustenhoitotuotteet 
▪ Käsisaippuat (3)

▪ Suihkugeelit (3)

▪ Vartalokuorinnat (3)

▪ Vartaloemulsiot (5)

▪ Vartalovoiteet (4)

▪ Käsivoiteet (3)

▪ Deodorantit (6)

▪ Shampoot (2)

▪ Hoitoaineet (2)



Organic Hand Wash 
Nestemäiset käsisaippuat 250ml

▪ Luomulaatuiset nestesaippuat pesevät kädet ja 
vartalon hellävaraisesti mutta tehokkaasti jättäen 
raikkaan ja aromaattisen tuoksun eteerisistä öljyistä. 

▪ Organic Hand Wash Petitgrain & Sweet Orange 250ml

▪ Organic Hand Wash Clary Sage & Lavender 250ml

▪ Organic Hand Wash Coriander & Black Pepper 250ml



Organic Shower Gel
Nestemäiset suihkugeelit 250ml

▪ Luomulaatuiset nestesaippuat pesevät kädet ja 
vartalon hellävaraisesti mutta tehokkaasti jättäen 
raikkaan ja aromaattisen tuoksun eteerisistä öljyistä. 

▪ Organic Shower Gel Petitgrain & Sweet Orange 250ml

▪ Organic Shower Gel Clary Sage & Lavender 250ml

▪ Organic Shower Gel Coriander & Black Pepper 250ml



Body Scrubs
Vartalokuorinnat

Mineraalirikkaat, luonnolliset vartalokuorinnat kuorivat 
ihoa kevyesti puhdistaen ja poistaen kuollutta 
ihosolukkoa ja jättäen ihon pehmeäksi ja sileäksi. 

• Sea Buckthorn & Orange Sugar Scrub 250g

• Sea Mineral Scrub 250g

• Grapefruit Sugas Scrub 250g



Body Lotions, Rich Creams &  
Hand Creams

Vartaloemulsiot , vartalovoiteet ja käsivoiteet

▪ Body Lotion Monoi Tiare 200ml

▪ Body Lotion Sea Buckthorn+Orange 200ml

▪ Body Lotion Hemp+Clary Sage 200ml

▪ Body Lotion Argan+Bergamot 200ml

▪ Organic Lemongrass Body Lotion 150ml

▪ Hand Cream Monoi Tiare 50ml

▪ Hand Cream Hemp+Clary Sage 50ml

▪ Hand Cream Sea Buckthorn+Orange 50ml

▪ Rich Cream Monoi Tiare 100ml

▪ Rich Cream Sea Buckthorn+Orange 100ml

▪ Rich Cream Hemp+Clary Sage 100ml

▪ Rich Cream Argan+Bergamot 100ml



Luonnolliset deodorantit

▪ Natural Deodorant Mandarin and Orange 80g

▪ Natural Deodorant Lavender and Sage 80g

▪ Natural Deodorant Ylang-Ylang and Bergamot 80g

▪ Natural Deodorant Lime and Patchouli 80g

▪ Natural Deodorant Spearmint and Rosemary 80g

▪ Natural Deodorant Lemon and Eucalyptus 80g

Luonnolliset zero waste-deodorantit pitävät hien hajun 
poissa ja kainalot kuivina. Ei sisällä alumiinia tai muita 
ihon luonnollisia toimintoja häiritseviä ainesosia. 



Lavender Shampoo & 
Conditioner

Laventeli shampoo ja hoitoaine 250ml

▪ Pesee ja hoitaa hiuksia tehokkaasti ehkäisten 
hiusten vaurioitumista ja kaksihaaraisia.

▪ Stimuloi hiuspohjan mikroverenkiertoa ja tukee 
hiusten kasvua. 

▪ B5-provitamiin ja vehnäproteiini hoitavat ja 
tekevät hiuksista kiiltävät. 



Rosemary Shampoo & 
Conditioner

Rosmariini shampoo ja hoitoaine 250ml

▪ Ehkäisee hiusten hilseilyä ja hiuspohjan kutinaa.

▪ Stimuloi hiuspohjan mikroverenkiertoa ja tukee 
hiusten kasvua. 

▪ B5-provitamiini ja vehnäproteiini ravitsevat ja 
kosteuttavat kuivia hiuksia ja hiuspohjaa. 



Erikoistuotteet

▪ Puhtaat kasviöljyt

▪ Eteeriset öljyt



Puhtaat kasviöljyt

▪ Sweet Almond Oil 100ml

▪ Avocado Oil 100ml

▪ Castor Oil 100ml

▪ Carrot Oil 100ml

100% Pure-kasviöljyt sopivat ihon ja hiusten hoitoon 
sellaisenaan. Öljyllä voi puhdistaa meikin tai käyttää 
hoitotuotteena. Puhtaiden kasviöljyjen sekaan voi 
sekoittaa myös eteerisiä öljyjä ja valmistaa omia 

kosmetiikkatuotteita.



Eteeriset öljyt

▪ Lemon Essential Oil
▪ Sweet Orange Essential Oil
▪ Mandarin Essential Oil
▪ Grapefruit Essential Oil
▪ Bergamot Essential Oil
▪ Lime Essential Oil
▪ Tea Tree Essential Oil
▪ Peppermint Essential Oil
▪ Sage Essential Oil
▪ Rosemary Essential Oil
▪ Basil Essential Oil
▪ Spearmint Essential Oil
▪ Eucalyptus Essential Oil

▪ Lavender Essential Oil
▪ Ginger Essential Oil
▪ Patchouli Essential Oil
▪ Juniper Berry Essential Oil
▪ Lemongrass Essential Oil
▪ Ylang-Ylang Essential Oil
▪ Citronella Essential Oil
▪ Pine Essential Oil
▪ Clove Essential Oil
▪ Cinnamon Essential Oil
▪ May Chang Essential Oil
▪ Palmarosa Essential Oil

Eteeriset öljyt ovat aktiivivaikutteisia aromaattisia öljyjä. 
Niitä voi monipuolisesti sekoittaa kasviöljyjen sekaan 

kosmetiikan valmistuksessa tai käyttää esim. 
diffuusereissa tai tuoksukynttiläkulhoissa.


