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Mitä teen kaikilla pulloilla 

ja purnukoilla, joita minul-

le suositellaan? Mihin laitan 

mitäkin, ja miksi ihmeessä 

käyttäisin eri aineita kasvo-

jen eri kohdissa? Kasvovesi-

hän on vain vettä pullossa? 

Miksen voi puhdistaa silmän-

ympärysihoa puhdistusmai-

dolla tai -geelillä? 24-tunnin 

voide on tehokas myös yöllä, 

vai onko? Tehoavatko kur-

kunsiivut silmien päällä? 

Ihonhoito on helppoa, vaikka 
siltä ei varmaankaan tunnu, 
kun olet käynyt kosmetologilla, 
olet ollut ostamassa tuotteita, 
tai kun olet lukenut, mitä kaik-
kea päivittäiseen ihonhoitoon 
kuuluu. On päivä- ja yövoidet-
ta, puhdistusmaitoa ja kasvo-
vettä, silmänympärysihonpuh-
distusta ja -voidetta. Lisäksi on 
vielä tehokuureja seerumeis-
ta kapseleihin, naamioihin ja 
kuorintoihin.                       
 Mitä ihmettä iholle sitten 
tulisi tehdä päivittäin, viikoit-
tain ja kuukausittain? Miksen 
voi puhdistaa ihoa saippual-
la? Miksi kävisin välillä am-
mattilaisen hoidossa? Hoidet-
tu iho on lahja, jonka jokainen 
voi antaa itselleen. Perushoidon 
tarkoitus on puhdistaa iho, pi-
tää se pehmeänä, elvyttää ihon 
toimintoja, hoitaa ihossa ole-
via ongelmia sekä suojata ihoa 
rasitteilta. Erikoishoito antaa 
enemmän, silloin kun iho kai-
paa vähän lisäapuja.

Päivä on kosteuden ja 
suojauksen aikaa
Aamulla iholta puhdistetaan 
yön aikana kertyneet epäpuh-
taudet ja iho herätetään tulevaan 
päivään. Jos iho on taipuvainen 
kuivuuteen tai herkkyyteen, ei 
puhdistusvoiteiden, -geelien ja 
-maitojen käyttö aamuisin ole 
suositeltavaa. Pelkkä vesijoh-
tovesi ei kuitenkaan riitä puh-
distamaan ihoa, joten iho tulisi 
pyyhkäistä vesijohtoveden jäl-
keen raikastavalla kasvovedellä. 
Kuiva iho on hyvä pyyhkiä vain 
kasvovedellä, sillä vesijohtove-
si kuivattaa ihoa entisestään. 
Kasvovesi ei pelkästään raikasta 
ihoa, vaan se antaa iholle myös 
kaivattua kosteutta. Kasvove-
den koostumuksesta riippuen 
se lisäksi supistaa ihohuokosia, 
rauhoittaa, parantaa ihon pin-
taverenkiertoa ja estää epäpuh-
tauksien syntyä.                     
 Eräs kasvoveden tärkeim-
mistä käyttösyistä on, että se ta-
sapainottaa ihon pinnan pH:ta 
ja palauttaa ihon happovaipan 
tasapainon, ne järkkyvät aina 
vesijohtovedestä. Ihon pinnan 
pH on yleensä noin 4,0-5,6, 
mutta se vaihtelee eri ihmisillä, 
eri kehon kohdissa ja eri vuo-
rokauden aikoina. Aminoha-
pot, hiki, ihotali ja sarveisker-
roksen solujäte muodostavat 
iholle suojaavan pinnan, jota 
kutsutaan happovaipaksi. Sen 
tehtävä on suojella ihoa ja estää 
kosteuden haihtumista. Oikea 
ihonhoito, kasvovesi mukaan 
lukien, ylläpitävät ihon kun-
nosta ja joustavuudesta vastaa-

vien tärkeiden suojamekanis-
mien kuntoa.                                                                       
 Päivävoiteen tehtävänä on 
suojata ja kosteuttaa ihoa. Iho 
suojataan muun muassa au-
ringolta, UV-säteiltä, tuulelta, 
pakkaselta, sähköltä, elektro-
niikalta, kuivalta huoneilmal-
ta, pölyltä, lialta ja saasteelta. 
Päivävoide auttaa kutakin iho-
tyyppiä toimimaan tasapai-
noisesti. Päivällä ihosolut ovat 
puolustusasemissa. Adrenalii-
nin erittyminen estää solumuo-
dostuksen ihossa päiväsaikaan 
ja kasvojen mimiikka, eli il-
meet ja eleet laittavat ihon ko-
ville. Ihon riittämätön hoito te-
kee ihosta haavoittuvamman, 
sillä kosteuspula saa ihon hal-
keilemaan, antaa rypyille va-
paat kädet ja taudinaiheuttajille 
tart tumapinnan. Oikein valittu 
päivävoide parantaa ihon kun-
toa ja pehmeyttä, jäntevöit-
tää ihoa ja silottaa juonteita.                                                                                          
    Päivämeikin tarkoitus on 
tuoda esiin kasvojen parhaat 
puolet ja piristää. Toinen hyvin-
kin tärkeä osa on ihon suojaa-
minen haittatekijöiltä. Nykyään 
myös meikkituotteet sisältävät 
UV-suojan ja aimoannoksen 
ihoa kosteuttavia tekijöitä. Kevyt 
ehostus joka päivä on suositelta-
vaa, sillä meikki on iholle kuin 
suojaava vaate. Vinkki helppoon 
ja nopeaan päivämeikkiin on 
huolitellut kulmat, ripsien kes-
toväri, kevyt meikkivoide T-alu-
eelle (otsa, nenä, posket, leu-
ka) ja puuterointi, lopuksi vielä 
huulille vähän punaa tai kiiltoa 
ilmettä piristämään.

Yöllä iho uudistuu ja 
korjaa itseään
Puhdistus iltaisin on tärkeää. 
Iho on joutunut päivällä mo-
nen hyökkäyksen kohteeksi ja 
sen pintaan on kertynyt likaa. 
Meikki ei siis ole ainoa, mitä 
ihon pinnalta puhdistetaan. 
Kädet tulee pestä aina ennen 
ihonpuhdistusta. Oikein valittu 
puhdistustuote puhdistaa ihon 
aivan huokosten pohjia myöten. 
Puhdistusmaito tai -geeli levite-
tään kasvojen ja kaulan iholle ja 
sitä hierotaan kevyesti pyörivin 
liikkein 1-2 minuuttia. Käsittely 
toistetaan, jos iholle jää meikkiä. 
Kasvovedellä poistetaan lika ja 
meikin jäämät, supistetaan iho-
huokosia sekä tasapainotetaan 
ihon pH:ta.                          
 Saippuaa ei nykyään suo-
sitella iholle sen emäksisyyden 
takia. Saippua kuivattaa ja voi 
ärsyttää ihoa. Jos jostain syys-
tä kuitenkin saippua tuntuu ai-
noalta oikealta, olisi hyvä valita 
kosmeettinen saippua, joka on 
rasvaisempi ja sisältää kasviöl-
jyjä. Kosmeettisen saippuan pH 
on iholle myös hellempi. Saip-
puan käytön jälkeen on suosi-
teltavaa käyttää kasvovettä.                      
 Yövoide on ihon tärkein 
hoitotuote. Yövoiteen tarkoitus 
on tasapainottaa ihon toimin-
toja ja ravita sitä. Yövoiteen 
suositeltava aloittamisikä on 25 
vuotta. Vaikka 24-tunnin voi-
teet ovat helppo ratkaisu yö-
voiteeseen verrattuna, niillä ei 
saada yhtä hyvää tehoa. Iho 
käyttää unen aikana yövoiteen 
aktiiviaineet hyväkseen. Ihon 
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solujen jakautuminen on te-
hokkaimmillaan kello yhden ja 
neljän välillä, yövoide on suun-
niteltu ravitsemaan silloin syn-
tyviä uusia soluja. Yöllä kuolleet 
ihosolut kulkeutuvat ihon pin-
nalle aivan kuten solujen vä-
linen kuona-ainekin. Hyvällä 
yövoiteella voidaan myös tasa-
painottaa talirauhasten toi-
mintaa.                                                  
 Silmänympärysten ihon-
hoidossa on hyvä ymmärtää, 
minkälaista ihoa on hoitamas-
sa. Silmänympärysihon pak-
suus on vain kolmannes muun 
kasvojen ihon paksuudesta. Se 
on siis hyvin ohutta, kuin silk-
kikangasta. Hoitotuotteita ja 
hoitoa olisikin hyvä ajatel-
la kuin hoitaisi silkkiä. Silmän-
ympärysihon puhdistaminen 
aamuin illoin silmämeikin-
poistoaineella ja silmänympä-
rysvoiteen käyttö auttavat ihoa 
pysymään nuorekkaana ja vä-
hentävät tummuutta. Ne myös 
vahvistavat ja kosteuttavat 
ohut  ta ja herkkää ihoa. Silmä-
meikinpoistoainetta on hyvä 
käyttää silmänympärysihon 
puh distukseen, vaikka ei silmä-
meikkiä käyttäisikään. Poisto-
aine huomioi ihon ohuuden ja 
herkkyyden. Myös huultenym-

pärysiho on samanlaista kuin 
silmänympärysiho, eli hoito-
toimet ovat samat.

Erikoistuotteet 
tuovat tehoja
Kuorinnat, naamiot, seerumit 
ja ampullit ovat ihonhoidon te-
hotuotteita. Kuorinnan tehtä-
vänä on poistaa iholta kuolleita 
ihosoluja, kirkastaa ja pehmit-
tää ihon pintaa, vilkastuttaa ai-
neenvaihduntaa sekä tehdä iho 
vastaanottavaksi hoitotuotteille. 
Oman ihon kuorinnan rytmiä 
ja käyttöohjeita voi kysellä kau-
neuden ammattilaiselta. Am-
mattilainen määrittelee iho-
tyypin ja ihon kunnon ja ottaa 
huomioon vuodenajat ja ympä-
ristötekijät.                                                                                    
 Naamioilla saadaan ihol-
le kosteutta, tasapainoa, napak-
kuutta ja heleyttä. Naamiot täy-
dentävät ihonhoitoa, antavat 
lisäravinteita ja ovat hyvä poh-
ja meikille. Myös oikeanlaisen 
naamion valinta ja sen käyttö 
kannattaa aloittaa ammattilai-
sen ohjaamana.                          
 Seerumit ovat tehotuottei-
ta, joita on hyvä käyttää ihon-
hoidon lisänä antamaan iholle 
potkua.  Seerumeita suositel-
laan yleensä yövoiteen alle te-

hostamaan yöhoitoa. Markki-
noille on myös tullut mainioita 
päiväkäyttöön tarkoitettuja see-
rumeita, jotka levitetään päivä-
voiteen alle. Päiväseerumit an-
tavat kosteutta ja suojaavat 
ihoa ulkoisilta haittatekijöil-
tä, joissakin on lisäksi juonteita 
pehmittävää vaikutusta. Seeru-
meita suositellaan käytettäväksi 
kuuriluontoisesti.                      
 Ampullit ovat kosmetiik-
kateollisuuden lahja naiselle, 
joka haluaa ihon heleyttämistä, 
kosteuttamista ja kiinteyttämis-
tä. Ampullit ovat ihon tehohoi-
toa, eikä niitä ei ole tarkoitettu 
päivittäiseen käyttöön. Ampul-
leja käytetään, kun iho tarvitsee 
pikakohennusta.     
 Kapselit ovat helppo ja 
ylellinen tapa täydentää ihon-
hoitoa. Ne sisältävät yleensä 
erilaisia tehoöljyjä ja niitä voi 
käyttää yksin tai voiteiden alla 
antamaan ekstratehoa, kun iho 
on väsynyt, kuiva tai harmaa. 
Kapselin sisältö riittää yhteen 
käyttökertaan, eikä se siksi si-
sällä säilöntäaineita. Kapselit 
on helppo ottaa matkalle mu-
kaan, eikä ihonhoidosta tar-
vitse tinkiä silloinkaan, kun te-
hotuotetta tarvitaan kaikkein 
eniten.

Hoida säännöllisesti, 
elä terveellisesti
Päivittäiseen ihonhoitoon kuu-
luvat siis puhdistus, kasvovesi, 
päivä- ja yövoiteet sekä meikki-
voide. Viikoittain on hyvä teh-
dä kuorinta ja naamio ohjeiden 
mukaan. Tehotuotteet tulevat 
käyttöön vuodenaikojen, ihon 
yksilöllisen tarpeen ja suosi-
tusten mukaan. Hoitotuotteita 
on syytä vaihtaa vuodenaiko-
jen ja ihon kunnon mukaan. 
Ihoväsystä puhutaan silloin, 
kun samaa voidetta on käytetty 
vuodesta toiseen, eikä iho enää 
hyödynnä voiteen tuomia etuja. 
On hyvin yleistä, että hoitotuot-
teita vaihdettaessa iholle voi 
tulla kuivuutta ja/tai näppyjä, 
tämä kertoo voiteen toimivan 
ja palauttavan ihon tasapai-
noiseen tilaan. Jos ihon pintaan 
tulee nokkosrokkoa, ihoa kuu-
mottaa ja se hikoilee, on aihet-
ta epäillä tuotteen sopivuutta.                                                                                         

    Kurkkua ja tomaattia voi 
hyvin käyttää tehostamaan ko-
tihoitoa. Tuoretta kurkkua voi 
käyttää naamiona tai kasvove-
den asemasta, ainakin silloin 
tällöin. Kurkun sanotaan myös 
vaalentavan maksaläiskiä. To-
maatti rauhoittaa ihoa, kos-
teuttaa, kirkastaa, tasapainottaa 
ihon pH:ta ja on huokosia supis-
tava. Myös sitä voi käyttää naa-
miona, jonka voi tehdä tomaat-
timurskasta tai -viipaleista.                                                                                         
 Ihon hyvinvointiin vai-
kuttavat muun muassa ikä, työ, 
vuodenajat, sairaudet, stressi, 
kiire, tupakointi, aurinko, ruo-
ka ja hormonit. Terveellinen ja 
monipuolinen ravinto on ihon-
hoidon kannalta A ja O. Ihol-
le hyväksi ovat myös liikunta, 
lepo ja rentoutuminen, unen 
sanotaan olevan kauneuskylpy 
iholle. Päivittäin olisi hyvä juo-
da 1,5 litraa vettä pitkin päivää                        
 Kosmetologin tekemät 
hoidot kruunaavat kotihoidon. 
Ihonpuhdistus, kosteuttavat hoi-
dot, sekä ihon vaurioihin vai-
kuttavat tehohoidot antavat 
iholle sen tarvitseman lisäsy-
käyksen, joka elvyttää ihon toi-
mintoja. Ammattilaisen ohjei-
den mukaan kotihoito-ohjeet, 
-tavat ja -tuotteet tulevat päivi-
tettyä. Kasvohoidossa on hyvä 
käydä vähintään neljä kertaa 
vuodessa. Kosmetologilta saa 
parhaan tiedon siitä, miten 
oman ihon kanssa tulee toimia, 
ja mitkä hoidot sopivat.
 Hyviä ohjeita hoitotuot-
teista antavat ammattilaisten 
lisäksi myös koulutetut kosme-
tiikkamyyjät.
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