Saaren
Taika
Kastilian
Saippua on aito lisäaineeton
oliiviöljysaippua, joka sopii
myös kaikkein herkimmille. Se
on myös aidosti ekologinen
valinta!
Saaren Taika artesaanisaippuoiden syntymisen lähtökohtana on
usein oma tarve jollekin tuotteelle. Taustalla on monesti
tuotekehittäjän, eli allekirjoittaneen, omat iho-ongelmat ja
into löytää apu niihin mahdollisimman vähillä ainesosilla ja
luonnollisilla raaka-aineilla. Siksi Saaren Taian saippuoissa
ei olekaan koskaan käytetty mitään keinotekoisia raakaaineita; ei keinotekoisia väriaineita, ei keinotekoisia
tuoksuaineita/-hajusteita,
ei
säilöntäaineita,
ei
keinotekoisia vaahdottajia eikä “liuottajia” (kemiallisia
pinta-aineita).

Saippuan syntyprosessi alkaa aina

ongelman tunnistamisella.

Otetaan esimerkiksi Saaren Taian kaikkein hellävaraisin
saippua; Kastilian Saippua. Sen syntyprosessissa ongelma oli
kuiva, atooppinen, kutiava iho, jolle halusin suunnitella
hellävaraisen saippuan, joka käy jopa ihan perheen pienimpien
pesuun.

Oli selvää, että saippuan täytyy olla mieto ja, että se ei saa
sisältää “älytöntä määrää” erilaisia ainesosia. Perinteinen
Castille saippua on miedoin tuntemani saippua ja lisäksi se on
valmistettu yhdellä maailman vanhimmista tunnetuista
saippuaresepteistä, eli pelkästä oliiviöljystä. Saaren Taika
Kastilian Saippua käy myös silloin, kun kaikki muut saippuat
ärsyttävät ihoasi!

Seuraava vaihe saippuan suunnittelussa on löytää raaka-aineet,
jotka ovat omiin standardeihimme parhaiten sopivia;
eläinkokeettomia, luomusertifioituja, puhtaita, eettisiä ja
korkealaatuisia. Nykyään se onkin helppoa, sillä meillä on
öljyille yksi isompi raaka-aineen toimittaja, jolta löytyy
kaikki kaipaamamme sertifikaatit ja jolta saa korkealaatuiset
öljyt isommissakin erissä.

Raaka-aineiden valinnan jälkeen alkaa reseptin hiominen.
Kullakin raaka-aineella nimittäin on saippuassa hiukan
erilaisia ominaisuuksia ja jokainen öljy esimerkiksi
saippuoituu hiukan eri tavalla. Saippuoituminen on nimeltään
se kemiallinen prosessi, jossa öljyjen rasvahapot muuttuvat
saippuaksi ollessaan kosketuksissa voimakkaaseen emäkseen
kuten lipeä (lipeä siis katoaa saippuasta saippuoitumisen
aikana eikä valmiissa saippuassa ole enää yhtään lipeää!).
Eri öljyillä on muitakin erilaisia ominaisuuksia; on enemmän
kosteuttavia öljyjä, on enemmän puhdistavia öljyjä, on öljyjä
jotka tekevät saippuasta kovan tai pehmeän. Oliiviöljy tekee
saippuasta hyvin kosteuttavan ja helposti vaahtoavan, mutta
jättää saippuan hieman pehmeäksi. Saaren Taika käyttää
korkealaatuista kylmäpuristettua luomu oliiviöljyä emmekä
esim.
edullisempaa
oliivin
puristemassasta
tehtyä
“oliiviöljyä”. Puristemassaöljy on laadultaan huonoin ja
joskus sen valmistuksessa käytetään jopa kemiallisiakin
menetelmiä.
Reseptin hiomiseen kuuluu oleellisesti siis tutkia eri öljyjen

ominaisuudet ja pohtia käytettävien ainesosien suhde
toisiinsa. Halutaanko saippuassa korostaa sen puhdistavia
ominaisuuksia (esim. Rasvanäpinsaippua) vai halutaanko siitä
erittäin kosteuttava (esim. Kastilian Saippua ja kaikki Saaren
Taian suolasaippuat)?
Kun resepti on hiottu toivontunlaiseksi valmistetaan koe-erä
saippuaa. Saippuan kypsymisen jälkeen alkaa testausvaihe,
jossa tuotetta testataan ensin omissa piireissä. Mikäli tuote
on hyvä, pyydetään myös ulkopuolisilta testaajilta mielipide.
Saaren Taian Kastilian Saippua on alusta asti saanut hyvää
palautetta eikä saippuareseptiä ole tarvinnut muutella.
Saippuan
on
kerrottu
soveltuvan
niin
kasvoille,
meikinpoistoon, koko vartalolle kuin lapsillekin. Onpa siitä
tehty tehokasta siivoussuihkettakin! Resepti on siis ollut
varsin onnistunut ja mitä muuta se voisi ollakaan, onhan
samalla reseptillä tehty saippuaa jo satoja vuosia!

Saaren Taian perus periaatteisiin kuuluu oleellisena osana
myös valmistusprosessien ekologisuus, eli pyrimme tekemään
kaikki toimintomme aina tuotesuunnittelusta lähtien tuotteen

toimittamiseen jälleenmyyjälle asti, niin ekologisesti kuin
suinkin voimme ja olemmekin allekirjoittaneet kestävän
kehityksen
yhteiskuntasitoumuksen,
jonka
kautta
hiilijalanjälkemme pienentämistä voi seurata. Mm. kuljetuksien
yhdistely, sekä pakkasjätteen uudelleenkäyttö kuuluu
oleellisesti ekologisuusajatteluumme. Olemme kiinnittäneet
myös huomiota muihin seikkoihin, kuten että käyttämämme sähkö
on kestävästi tuotettua ekosähköä ja että käyttämämme
tuotepakkaukset ovat mahdollisimman ekologisia ja helposti
kierrätettäviä. Myös tuotteiden ainesosien vähäisyys tukee
tätä
ajattelua,
sillä
jokaisen
raaka-aineenkin
tuottamiseen/valmistamiseen kuluu maapallon resursseja ja
pitäessämme ainesosat mahdollisimman vähäisinä, vähennämme
oleellisesti myös tuota kuormaa.
Meillä täällä Saaren Taiassa on myös se periaate, että
välttelemme keinotekoisia ainesosia viimeiseen asti! Eli esim.
saippuoissamme ei ole koskaan käytetty mitään kemiallisia
pinta-aineita, joita
käytetty. Emme käytä

kaupan saippuoissa on useimmiten
keinotekoisia väriaineita, emmekä

väriaineita
muutenkaan,
paitsi
erikoisemmissa
artesaanisaippuoissamme, sillä väriaineet harvoin ovat
tarpeellisia ihon terveyden kannalta! Emme käytä keinotekoisia
hajusteita emmekä varsinkaan erottele saippuoistamme pois
iholle erittäin tärkeää ja erittäin kosteuttavaa glyseriiniä,
joka syntyy rasvojen ja emäksen saippuoitumisen aikana. Tästä
syystä Saaren Taika saippuat ovat ihollesi paljon
hellävaraisempia kuin halvemmat ja keinotekoisemmat saippuat.
Palasaippuoissa onkin siis paljon eroja, vaikka voisi luulla,
että ne ovat kaikki samanlaisia!

Luonnollisissa Saaren Taika luonnonkosmetiikan saippuoissa on
käytetty eniten siis öljyä tai öljyjä. Seuraavaksi eniten
niissä on käytetty vettä. Jos olet kemikaaleja välttelevä
ihminen kuten itse olen, niin tämä tieto on sinulle tärkeä,
nimittäin Saaren Taika saippuoissa ei käytetä kemiallisesti
puhdistettua vesijohtovettä vaan puhdasta luonnonvettä
saaristosta. Aiemmin meillä käytettiin puhdasta (tutkittua)
pohjavettä saippuoidemme valmistuksessa, mutta täällä uudessa
toimitilassa meillä on lähdepohjainen kaivo tontilla jonka
vesi on niin’ikään tutkittua ja puhdasta ja käytämme tätä
puhdasta lähdevettä tuotteidemme valmistuksessa. Et siis
altistu käyttämämme vedenkään kautta esim. kloorille tai
muille kemikaaleille mitä vesijohtoveteen laitetaan
vesilaitoksilla.
Saippuat on pakattu muovittomasti emmekä käytä saippuoidemme
pakkauksissa muovisia tarroja, teippejä tai muutakaan muovia.
Muoveistahan saattaa irrota elimistöömme esimerkiksi ns.
hormonihäiritsijöitä ja itse pidän muovitonta kosmetiikkaa
ehkä tärkeimpänä juttuna, jonka ihminen voi itselleen ja
perheelleen valita!

Saaren Taika tuotteet ovatkin puhdasta puhtautta sanojen
varsinaisissa merkityksissä ja mikäli kemikaaliton elämä on
sinun juttusi, niin silloin Saaren Taika on ykkösvalintasi!

Saaren Taikaa myyvät ihanat pienet liikkeet ja yrittäjät,
joilta saat asiantuntemusta tuotteille sekä henkilökohtaista
palvelua,
löydät
heidät
tästä
linkistä: www.saarentaika.com/jalleenmyyjat
Verkkokaupat on merkattu sinisellä, voit ostaa koko Suomen
alueelta!

