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Nimi Mellis pohjautuu latinaan: 
sana mel = hunaja; 

mellis = hunajaa / hunajan
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• Sauna Arctica – sarjan nimi vihjaa käyttötarkoitukseen. Saunassa  
käytettäviä ihonhoitotuotteita, jotka suojaavat ihoa liialta 
kuumuudelta, mutta eivät estä ihoa hengittämästä. 

• Kevyesti kuoriva Saunavoide – Hilla & Hunaja
• Rauhoittava Saunavoide – Turve & Hunaja
• Virvoittava Saunavoide – Valkoturve & Hunaja
• Siloittava Saunavoide – Koivu & Hunaja
• Ikikelpo Saunavoide – Mäntyterva & Hunaja 
• Viettelevä saunavoide - MinttuSuklaa & Hunaja

Hemmottele  iho  hyvinvoivaksi  SAUNA
ARCTICA

Koko keholle 

•    Hoitavat ihoa monitasoisesti; kosteuttavat, puhdistavat, 
tasapainottavat ihon toimintaa sekä edistävät ihon oman 
puolustuskyvyn toimintaa.
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Päivittäiseen ihonhoitoon

Hemmottele  iho  hyvinvoivaksi  SILVA 
ARCTICA

• Silva Arctica – sarjan nimi tulee  latinankielisestä sanoista Silva/ 
metsä ja Arctica / pohjoinen. Nämä kuvaavat tuotteiden sisällön 
alkuperää; pohjoisesta, rikkaasta, kuitenkin karusta ja ennen 
kaikkea puhtaasta  luonnosta!

• Ravitseva Käsivoide – Pellava  & Hunaja
• Virkistävä Jalkavoide – Minttu & Hunaja
• Mustikkainen Hoitovoide – Mahla & Valkoturve
• Mansikkainen Kuorintavoide – Koivunmahla & 

Hunaja
• Virvoittava Naamio – Valkoturve & Koivunmahla
• Viettelevä Kasvonaamio – MinttuSuklaa & Hunaja
• Camelina Hierontalotion – Valkoturve & Karpalo
• Camelina Hierontaöljy – Kataja & Väinönputki
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Kotimaista luonnonkosmetiikkaa 
marjoja ja yrttejä hyödyntäen   
Hyvinvointia Suomen luonnosta

Aina kun mahdollista, pyrimme löytämään 
raaka-aineita mahdollisimman läheltä; vrt
lähiruoka ja teema läpinäkyvyys.
Suomen puhdas luonto niittyineen, metsineen 
ja soineen on Mellikselle ehtymätön 
aarreaitta. 
Valoisat, viileät  kesäyöt suovat kasveille 
ainutlaatuisia ominaisuuksia. 
Marjoihin ja yrtteihin kehittyy korkeat 
pitoisuudet ihoa hoitavia ainesosia.

Arktinen luonto 
- lyhyt, mutta intensiivinen 

kesä

Valo  &  viileys
Puhdas luonto ja vesi

Raaka-aineiden laatu
Arktisten tehoaineiden 

huikea määrä

Ainutlaatuiset tehoaineet on poimittu Melliksen 
luonnonkosmetiikkaan.
Tuotteitamme ei ole testattu eläinkokein.
Melliksellä on ensimmäisenä Suomessa käytössä 
kansainvälinen NaTrue –luonnonkosmetiikkaserti-
fikaatti.

Hemmottele, hoida ja anna elinvoimaa
ihollesi kasvoista varpaisiin.



Mellis     - Yritystoiminnan aloittaminen
• Yritys on perustettu v. 1996, osakeyhtiömuoto oli heti ratkaisu
• Aluksi tuotteet mehiläisvahakynttilät ja saippua, vm yhteistyössä 

suomalaisen perinteikkään Vaasan Saippuan kanssa
• Työtiloihin laitettiin helposti puhdistavat seinät ja lattia.
• Seuraavana vuonna tuli 1. saunahunaja. Rahtipakkauksena 

Heinävedellä.
• V. 1998 ensimmäisellä ”tutkimusmatkalla” Saksassa
• V. 1999  1. messuosallistuminen Saksassa / kansainvälinen 

Saunakongressi.
• N. v 2000 omat sekoitus- ja pakkauslaitteistot
• V. 2000 Interbad – tästä eteenpäin vuosittain 1-4 kansainvälisiä 

sauna- ja kylpyläalan tukkumessut, sittemmin kauneus- ja 
hyvinvointialan tukkumessuja

• Luonnonkosmetiikka-messuilla NaTrue- sertifikaatin saatuamme 
Nürnbergissä Saksassa v. 2012, 2013  ja tästä eteenpäin.
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Luonnonkosmetiikka
Sertifioijan valinta

BDIH
Saksa
1995

ECOCERT
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Belgia
2008

ICADA e.V. 
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2011 
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Neljä  tunnetuinta sertifioijajärjestöä  muodostivat yhdessä  ns
Cosmos-standardin
v. 2010.
Ei varsinaista muutosta sertifioinneissa;  sertifiointi haetaan 
edelleen kultakin toimijalta
Sertifioijan merkin  alle tulee merkitä  COSMOS.

COSMOS

selvi-
tys

toteutus

aat-
teet



Päätöksemme:    NaTrue
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Uskottavuus
arvot kohdallaan
tiukat kriteerit
ei jousta markkinoiden  mukaan
kestävä kehitys huomioidaan

sertifiointi 2 v periodeissa
sama expertti tekee meille
kemikaaliturvallisuusarvi-
oinnit ja GMP-standardin
toteutuksen 

LOPULLINEN PAKKAUSUUDISTUS



Mellis ja kosmetiikkalainsäädäntö

Ainesosaluetteloihin tarkennuksia; 26 herkistävän ainesosan 
listan mukaisesti!  2005

Käyttöturvallisuustiedotteett

Reach 2010

CNNP – EU komission kosmetiikkaportaali 2013 

NaTrue – Luonnonkosmetiikkasertifiointi 2011 - 2012

Sauna Arctica- sarja   
taas Pakkausmerkinnät 2003

Pakkausmerkinnät
Lisää tuotteita 1998,2000

Kuluttajavirasto, STTV, 
Valvira, Tukes

Rekisteröityminen kosmetiikka-
valmistajaksi vuosi  1998

1. inci-lista
1997

Seuranta

Euroopan komissio
Erinäiset viranomaiset ja 

lainsäätäjät ja valvojat
Tuoteturvallisuus
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