
LUONNONVOIMAA  
IHOLLE JO  

VUODESTA 1910

IHON TERVEYSTUOTTEET

IHOA SUOJAAVAT ERITYISTUOTTEET
Enzbornin historia ihon- ja kehonhoidossa on pitkä. Yritys ke-
hitti jo vuonna 1910 maitorasvaan ja vaseliiniin perustuvat eri- 
koistuotteensa, joita maanviljelijät ja karjanhoitajat  alkoivat 
suosia ihonhoidossaan. 

IHON HYVINVOINTITUOTTEET
Näiden tuotteiden täyteläinen ja ravitseva koostumus tukee 
ihon luonnollista paranemisprosessia.

LÄMPÖ- JA KYLMÄGEELIT 
Enzbornin kehittämät hoitogeelit lihasten, nivelten (ja jäntei-
den) hyvinvointiin. Lämpö hoitaa kipeitä ja rasittuneita lihaksia 
ja vilkastuttaa verenkiertoa. Kylmägeeli kosteuttaa, viilentää ja 
virkistää. Lisäksi se auttaa lihaksia palautumaan mm. fyysisen 
rasituksen jälkeen.

MELKERS ORIGINAL SOFT 
korkealuokkainen hoitovoide kuiville käsille ja jaloille. 
Kosteuttaa ja hoitaa ihoa. 100 ml_____
MELKERS ORIGINAL PREMIUM (UV-SUOJA 4) 
Tämä karitevoita sisältävä korkealaatuinen voide lisää ihon 
kimmoisuutta. Se on ihanteellinen tuote myös arpien hoitami-
seen. 250 ml_____
KEHÄKUKKAVASELIINI 
Monitoimituote vauvasta vaariin. Suojaa ja rauhoittaa herkkää 
ihoa, tukee ihon kosteustasapainoa ja hoitaa myös rohtuneita 
huulia. Ihanteellinen hoitotuote kutiavalle iholle. Sopii myös 
meikinpoistoon. 100 ml_____
HIRSCHTALG-VOIDE 
Mehiläisvahaa sisältävä hoitovoide suojaa karheaa, halkeile-
vaa ja rasittunutta ihoa. Ennaltaehkäisee hiertymiä, ja on siksi 
ihanteellinen tuote mm. pyöräilijöille, juoksijoille, soutajille, 
vaeltajille, ratsastajille jne. 75 ml

SINKKISALVA 
lievittää punoitusta ja tulehduksia – 50 ml_____
IHMESALVA 
hoitaa pieniä haavoja ja hiertymiä, suojaa lialta ja bakteereilta 
– 50 ml_____
SÄÄRI- JA VERISUONIBALSAMI 
virkistää ja rentouttaa väsyneitä jalkoja. Aloe vera kosteuttaa, 
hevoskastanja laskee turvotusta ja hoitaa laskimoita – 75 ml_____
HYVINVOINTIBALSAMI 
tukee kuormittuneen ihon uudistumista. Balsamin sisältämä 
rohtoraunioyrtti edistää ihon paranemista ja haavojen arpeu-
tumista, vilkastuttaa verenkiertoa, pehmittää ihoa, lievittää 
kutinaa ja ennaltaehkäisee tulehduksia – 100 ml

PIRUNKOURA-LÄMPÖGEELI 
tehokkaasti lämmittävä hoitogeeli, jonka vaikutus perustuu 
pirunkouraan ja nokkoseen – 100 ml, 200 ml_____
PIRUNKOURA-KYLMÄGEELI 
tehokkaasti viilentävä hoitogeeli, jonka vaikutus perustuu 
pirunkouraan (harpagojuuri) ja minttuöljyyn. Auttaa myös 
hyönteisten pistoksiin – 100 ml, 200 ml _____
HEVOSSALVA 
lääketuote! Tämä kipua lievittävä kylmägeeli sisältää perinteik-
käitä vaikuttavia aineita, mm. kamferia, rosmariinia, arnikkia, 
hevoskastanjaa ja mentolia – 100 ml, 200 ml, 500 ml

IHOA SUOJAAVAT ERITYISTUOTTEET

Enzborn Aloe Vera Premium -geeli sisältää 90 % puhdasta ja 
luonnollista aloe vera -lehtimehua. Geeli kosteuttaa, rauhoittaa 
ja viilentää ärtynyttä ihoa. Se sopii käytettäväksi erityisesti au-
ringonoton ja parranajon jälkeen. 30 ml, 100 ml, 200 ml

   LÄMMITTÄVÄ
VIILENTÄVÄ       EDISTÄÄ  

PARANEMISTA

  90 %  
   PUHDASTA  
ALOE VERAA

RAUHOITTAVA, RAUHOITTAVA, 
HIEMAN VIIL ENTÄVÄ HIEMAN VIIL ENTÄVÄ 

HOITOGEELIHOITOGEELI



VALMISTAJA: 
Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG
Westring 24 | D-48356 Nordwalde   
Tel: 0 25 73 - 93 90-0 | Fax: 0 25 73 - 20 53  
Kontakt: info@eimermacher.de

MAAHANTUOJA:
Carelia Cosmetics Oy
Ratsumestarintie 8 A
59800 Kesälahti
Puh. 050 5647165 ja 050 5937759
www.careliacosmetics.fi
info@careliacosmetics.fi
 
MADE IN GERMANY

KEHÄKUKKA-TUOTESARJA 
Kehäkukka-sarjan tuotteet valmistetaan perinteisillä resepteillä, 
joita on kehitetty edelleen hyvien hoitotulosten saavuttamisek-
si. Sarjan jokainen tuote perustuu yrttiperinteen ja nykyaikaisen 
tutkimustiedon yhdistämiseen. Nämä jo klassikon aseman saa-
vuttaneet tuotteet sopivat sekä normaalille iholle että erityisesti 
rasittuneelle iholle. 

KUOLLEENMEREN-TUOTESARJA
Tämän sarjan tuotteet sisältävät alkuperäistä jordanialaista 
Kuolleenmeren suolaa. Merisuolan hoitovaikutus perustuu eri-
tyisesti sen lukuisiin mineraali- ja hivenaineisiin.
Tuotteet sopivat sekä normaalille että erityisesti kutiavalle, kui-
valle ja herkälle iholle. 

KÄSI- JA JALKAHOITOTUOTTEET
Luotettavat  ja laadukkaat tuotteet jokaiseen hoitorituaaliin.

KEHÄKUKKA-SALVA 90 ml, 230 ml_____
KEHÄKUKKA-SHAMPOO 250 ml, 1000 ml_____
KEHÄKUKKA-SUIHKUGEELI 250 ml, 400 ml_____
KEHÄKUKKA-VARTALOVOIDE 250 ml

KUOLLEENMEREN-KÄSIVOIDE 30 ml, 75 ml_____
KUOLLEENMEREN-SHAMPOO 30 ml, 250 ml, 400 ml_____
KUOLLEENMEREN-SUIHKUGEELI 30 ml, 250 ml, 400 ml_____
KUOLLEENMEREN-KOSTEUSVOIDE 30 ml, 250 ml_____
KUOLLEENMEREN-KASVOVOIDE 50 ml

JOJOBA & UREA -KÄSIVOIDE
kosteuttaa ja rauhoittaa ihon_____
TYRNI & PANTENOLI -KÄSI- JA KYNSIVOIDE
tehokkaasti hoitava – 30 ml, 75 ml, 250 ml_____
KAUNIIT JALAT -VOIDE, SIS. JOJOBAÖLJYÄ JA ALLANTOIINIA
kosteuttaa, neutraloi hajuja / raikastaa – 75 ml_____
LÄMPIMÄT JALAT -VOIDE, SIS. UREAA JA ALLANTOIINIA
rauhoittava salva kylmille jaloille – 75 ml_____
PEHMEÄT JALAT -VOIDE, SIS. 10 % UREAA JA ALLANTOIINIA
halkeileville, lohkeileville ja rasittuneille jaloille.  
Sopii myös diabeetikoille. – 75 ml

MAITO-TUOTESARJA
Tämä kosteuttava ja pH-neutraali ihonhoitosarja sopii sekä nor-
maalille että erityisesti aralle ja herkälle iholle. Sarjan korke-
aluokkainen maitoproteiini hoitaa ihoa ja ehkäisee ihoärsytyk-
siä. Ihanteellinen sarja päivittäiseen käyttöön. 
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ENZBORN – LUONNONVOIMAA  
IHOLLE JO VUODESTA 1910

Enzborn on saksalainen ihonhoitosarja, jonka tuotekehitys pe-
rustuu luonnonkasvien hoitovaikutusten tuntemiseen, jatkuvaan 
tieteelliseen tutkimukseen ja laadukkaisiin tuotantoprosesseihin 
jo neljännessä sukupolvessa.  

ENZBORN-LAATUTAKUU
 
hyvät ja tehokkaat hoitovaikutukset_____
korkea asiakastyytyväisyys_____
tuotteet kehitetään, valmistetaan ja pullotetaan yrityksen omas-
sa tehtaassa_____
huolellisesti valikoidut ainesosat_____
luotettavat reseptit, joita kehitetään jatkuvasti_____
kaikki tuotteet ovat dermatologisesti testattuja

IHONHOITO IHONHOITO

MAITO-KÄSIVOIDE 50 ml_____
MAITO-SUIHKUSAIPPUA 250 ml_____
MAITO-VARTALOVOIDE 250 ml_____
MAITO-KASVOVOIDE 50 ml

SISÄLTÄÄ ARVOKASTA
  KEHÄKUKKAA

TEHOKKAASTI  
   HOITAVA

LÄMMITTÄVÄ

KLASSIKKOKLASSIKKO
SIS. AITOA  SIS . AITOA  

KUOLL EENMEREN KUOLL EENMEREN 
SUOLAASUOLAAPARANTAA KESTÄVÄSTI 

IHON LAATUA
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NEUTRAALINEUTRAALI

10 %  10 %  
UREAUREA


