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10 VUODESSA EKOPHARMAN  
AINUTLA ATUINEN HOITOTEHO ON  

VAKUUTTANUT SUOMALAISET  
KULUTTA JAT. 

EKOPHARMA ON SUOMEN TUNNETUIN  
LUONNNONKOSMETIIKKABRÄNDI*

*Pro luonnonkosmetiikka yhdistyksen kuluttajakysely, 2021

Marjat saavat  
ihomme hehkumaan  
ja hiuksemme  
kiiltämään  
elinvoimaisina



MUSTAHERUKKAÖL JYSTÄ 
TULI ANNIN HERKÄN  
IHON PELASTA JA 

Mustaherukka löytyi Turun yliopiston tutkimuksista.  
Niissä oli osoitettu mustaherukkaöljyn ehkäisevän  
lasten atopiaa. Siinä on paljon ihon tarvitsemia  
omega-3- ja omega-6-rasvahappoja sekä luonnollisia 
A-, C-, ja E-vitamiineja, mikä tekee siitä ihanteellisen 
herkälle iholle. Mustaherukan siemenöljy toimi myös 
Annin iholla, ja niin hoitavat marjat löysivät tiensä  
Ekopharma-sarjaan.

”Oman tuotekehityksen  
ansiosta Ekopharma-tuotteet  
vastaavat viimeisintä tiedettä  

Painotamme tuotekehityksessä  
ihon luonnollisen suojamekanismin  

vahvistamista.”

Anni Linnavirta 

EKOPHARMA SYNTYI 
HERKKÄIHOISTEN  
PELASTAJAKSI

Ekopharma-sarja on saanut alkunsa  
Ekopharman kehittäjän Anni Linnavirran  
omista ihon ja hiuspohjan ongelmista.  
Tänään Ekopharma on Suomen tunnetuin  
luonnonkosmetiikkasarja sekä laajin ja  
käytetyin ammattikosmetiikkasarja.  
Sarjaan kuuluvat monipuoliset ihonhoito- 
tuotteet, hiusten hoito- ja viimeistelytuotteet  
sekä ammattituotteet ihon ja hiusten erikois- 
hoitoihin, sokerointiin ja kasvivärjäykseen.



EKO
Vastuullisesti tuotettua  
ympäristöä kunnioittaen

PHARMA
Hyvä hoitoteho ja 
erinomainen siedettävyys

EKOPHARMA – KESTÄVÄ 
VALINTA YMPÄRISTÖN 
PUOLESTA

Ekopharma on suomalainen kosmetiikkasarja, jonka 
tuotteet syntyvät alusta loppuun Helsingin Hertto- 
niemessä. Biohajoavia raaka-aineet ja energiaa sääs-
tävä lähituotanto pitävät Ekopharman hiilijalanjäljen 
pienenä. Tuotteet pakataan kierrätettäviin, ympäristöä 
kuormittamattomiin materiaaleihin. Valtaosa pakka-
uksista on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista, 
merimuovista tai ne ovat biologisesti hajoavia.

MIKSI LUONNONKOSMETIIKKA A?
Parasta ravintoa ja hoitoa iholle ja hiuksille.

MIKSI FI-NATURA? 
Luotettava merkki suomalaisesta  
luonnonkosmetiikasta.



MARJAT  
SA AVAT IHOMME  
HEHKUMA AN Ekopharma on ammattikosmetiikkaa, ja  

siksi siinä on poikkeuksellinen hoitoteho. 
Parhaiden tehoaineiden lisäksi tuotteet  
saavat marjoista kasvikunnan parhaat  
ravinteet. Tuotteet tuovat iholle kokonais- 
valtaista hoitotehoa, sillä myös veden  
määrä on korvattu osittain tai kokonaan  
marjauutteilla, marjavesillä tai koivun- 
mahlalla.

UUDISTUNUT  
EKOPHARMA TUO  
LUONNON VOIMAN  
IHOLLESI 



MARJAT SA AVAT  
HIUKSEMME  
KIILTÄMÄ ÄN  
ELINVOIMAISINA

UUDISTUNUT 
HIUSTENHOITOSARJA

Ekopharma on ammattilaissarja ja siksi  
tuotekehityksessä on kiinnitetty huomiota  
sen hoitotehoon ja viimeistelyn pysyvyyteen.  
Kun haluat kiiltävät, pehmeät ja hyvinvoivat  
hiukset sekä pysyvän kampauksen aidosti  
luonnollisilla viimeistelytuotteilla, ratkaisuna  
on Ekopharma.  

 



Ekopharma yhdistää suomalaiset marjat  
ja luonnon parhaat aktiiviaineet tehokkaaksi 
ihonhoidoksi. 

T YRNI HOITA A IHON IKÄMUUTOKSIA  
JA EDISTÄ Ä UUSIUTUMISTA
Tyrni-linjassa on tehokkaimmat Ihoa uudistavat amino- 
hapot ja peptidit sekä energisoivat vitamiinit ja antioksi- 
dantit, kuten ubikinoni Q10. Tyrni on täydellinen anti-age- 
marja, sillä sen beetakaroteeni on A-vitamiinin luonnol- 
linen esiaste. A-vitamiini tukee ihosolujen uusiutumista 
ja kollageenin tuotantoa. Tyrniöljy hoitaa ihoa ja lisää sen  
kimmoisuutta.

HERUKKA RAUHOITTA A JA
VAHVISTA A IHOA 
Mustaherukan tarkoin valikoidut tehoaineet, kuten  
C-vitamiini ja lakritsijuuri, rauhoittavat herkkää ihoa  
ja tuovat uudistavaa ja vahvistavaa hoitotehoa myös  
aikuiselle iholle. Herukan marjojen ja lehtien antioksi- 
danttiset uutteet ravitsevat ja suojaavat ihoa. Musta- 
herukan siemenöljyn omega-rasvahapot hoitavat ja  
vahvistavat herkkää ihoa.

  

VADELMA KOSTEUTTA A JA  
TÄY TEL ÄISTÄ Ä IHOA
Vadelma-linjassa on käytetty tutkittuja ja moderneja  
kosteuttajia, kuten ksylitolia, keramideja ja täyteläistävää 
hyaluronihappoa. Vadelman marjassa on runsaasti suo- 
jaavia antioksidantteja ja ihoa kosteuttavia B-ryhmän  
vitamiineja. Vadelman siemenöljyn omega-rasvahapot ja 
E-vitamiini vahvistavat ihon pinnan luonnollista kosteutta. 

MUSTIKKA ON UUSI, HA JUSTEETON  
HERKÄN IHON LINJA
Mustikassa herkkää ihoa hellivät tarkoin valikoidut teho- 
aineet, kuten keramidit ja punoitusta vähentävä lakritsi- 
juuri. Mustikan flavonoidit suojaavat ja rauhoittavat  
herkkää ihoa. Mustikan siemenöljy hoitaa ihoa ja auttaa  
vähentämään punoitusta.

KARPALO HOITA A RASVOITTUVA A  
JA EPÄPUHDASTA IHOA
Karpalo hoitaa ja tasapainottaa epäpuhdasta ja liialliseen  
talintuotantoon taipuvaista ihoa prebioottien, salisyyli- 
hapon ja sinkin voimalla. Karpalon antioksidantit suojaavat  
ja rauhoittavat ihoa, ja karpalon siemenöljy pehmentää  
ihoa tukkimatta ihohuokosia. 

EKOPHARMA KASVOTUOTTEET



HELL Ä HERUKKA
Hellä Herukka helpottaa, kun hiuspohja on kuiva tai ärtynyt.  
Mustaherukan siemenöljyssä on runsaasti hiuspohjaa  
ja hiuksia vahvistavia omega-rasvahappoja ja E-vitamiinia.  
Herukan C-vitamiini, polyfenolit ja karotenoidit hellivät  
ärtyneen, kuivan ja kutisevan hiuspohjan hyvinvointia. 

HELLÄ SHAMPOO JA HOITOAINE , HIUSPOHJASEERUMI,  
PALASHAMPOO 

KOSTEUTTAVA HILL A
Kosteuttava Hilla antaa maksimaalista kosteutta ja hoitoa 
normaaleille ja kuiville hiuksille. Poistaa pörröisyyttä ja  
sähköisyyttä sekä tekee hiuksista kiiltävät ja helposti  
käsiteltävät. Hillan siemenöljy sekä antioksidanttiset  
E- ja C-vitamiinit silottavat hiusta. B-vitamiinit kosteut- 
tavat ja lisäävät hiusten joustavuutta. Hillan karotenoidit  
edesauttavat hiuspohjan hyvinvointia. 

KOSTEUTTAVA SHAMPOO JA HOITOAINE, SYVÄPUHDISTAVA  
SAVISHAMPOO, JÄTETTÄVÄ HOITOAINE

TUUHEUTTAVA VADELMA
Tuuheuttava Vadelma on kehitetty liukkaille, latteille ja 
ohuille hiuksille. Vadelman B- ja C-vitamiinit ja antioksidantit 
hoitavat hiuspohjaa ja kosteuttavat tehokkaasti. Vadelman 
luonnolliset sokerit rakentavat lasimaisiin hiuksiin ryhtiä ja 
ilmavuutta sekä tuuheuttavat liukkaita ja latteita hiuksia.

TUUHEUTTAVA SHAMPOO JA HOITOAINE

KORJA AVA T YRNI
Korjaava Tyrni on erittäin tehokas hoitolinja, joka ravitsee 
kuivia, käsiteltyjä tai luonnonkiharoita hiuksia. Tyrnin  
vitamiinit, rasvahapot ja kivennäisaineet hoitavat vaurioi-
tuneita ja haaroittuvia hiuksia sekä ravitsevat ja ehkäisevät 
hiuspohjan kutinaa ja kuivuutta. 

KORJA AVA SHAMPOO JA HOITOAINE , TEHOHOITONA AMIO,  
HOITOSUIHKE , T YRNI-ARGAN L AT VAÖL JY

HA JUSTEETON MUSTIKKA
Hajusteettomasta Mustikka-linjasta löytyy hellävaraiset 
hiustenhoitotuotteet. Mustikan antosyaanit ja C-vitamiini 
suojaavat hiusta ja hiuspohjaa rasitukselta. Sen anti- 
inflammatoriset ominaisuudet auttavat lievittämään  
kutinaa ja ärsytystä.

SENSITIVE SHAMPOO JA HOITOAINE, KASVIVÄRISHAMPOO, 
YRTTIETIKKAHUUHDE, KUIVASHAMPOO, HOPEAHOITOJAUHE

TASAPAINOTTAVA KARPALO
Tasapainottava Karpalo sopii erityisesti rasvoittuville  
hiuksille. Se tasapainottaa hiuspohjan talintuotantoa ja  
auttaa vähentämään hilsettä. Antimikrobisissa karpalon  
marjoissa on vitamiineja ja orgaanisia happoja, jotka  
suojaavat hiusta ja hiuspohjaa rasitukselta sekä lisäävät  
niiden elinvoimaa. Kuoriva Savinaamio sopii kaikille:  
se kuorii hiuspohjaa, puhdistaa muotoilutuotejäämiä  
ja tekee hiukset raikkaan ilmaviksi ja hyvinvoiviksi. 

TASAPAINOTTAVA SHAMPOO, KUORIVA SAVINAAMIO

EKOPHARMA HIUSTUOTTEET 
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