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Saho: ainutlaatuinen ihonhoitorituaali kauniin,  

hyväkuntoisen ihon saavuttamiseksi. 

Kaunis ihon näyttää virheettömältä ja silkinpehmeältä. 

SENSAIn ainutlaatuinen ihonhoitorituaali, Saho auttaa 

saavuttamaan halutun lopputuloksen. Saho on saanut 

inspiraationsa rauhallisesti ja huolellisesti suoritettavasta 

japanilaisesta teeseremoniasta. Se on samanlainen 

tarkkaan suunniteltu rituaali, joka on tarkoitus tehdä joka 

päivä samalla tavalla hyvän lopputuloksen 

aikaansaamiseksi. Saho-ihonhoitorituaali koostuu 

kolmesta tekijästä: kaksoispuhdistuksesta, 

kaksoiskosteutuksesta ja kaksoislevityksestä, joiden avulla saavutetaan paras mahdollinen 

hoitotulos. Kaksoispuhdistus puhdistaa ihon niin öljy- kuin vesipohjaisistakin epäpuhtauksista. Se 

puhdistaa iholta meikin, liiallisen ihotalin, hien mukana ihon pintaan tulleet epäpuhtaudet sekä 

irtoamassa olevat kuolleet ihosolut. Tämän jälkeen on vuorossa kaksoiskosteutus, joka ensin 

kosteuttaa ja pohjustaa ihon hoitoveden avulla ja sitten sitoo ihoon kosteutta ja sen tarvitsemia 

ravintoaineita emulsion tai voiteen avulla. Sekä puhdistustuotteiden että kosteuttavien tuotteiden 

vaikutusta tehostaa SENSAIn kaksoislevitys, hierontarituaali, joka rauhoittaa mieltä ja elvyttää ihon 

toimintoja. 

SENSAIn mukaan Saho-ihonhoitorituaalin huolellinen noudattaminen vahvistaa ihon omaa 

puolustusmekanismia ja auttaa siten parhaalla mahdollisella tavalla saavuttamaan hyväkuntoisen, 

virheettömän ihon. 

Kaksoispuhdistus aloitetaan puhdistustuotteella, joka irrottaa iholta öljyliukoiset epäpuhtaudet. 

Puhdistusta täydennetään tämän jälkeen saippuamaisella puhdistustuotteella, joka irrottaa iholta 

vesiliukoiset epäpuhtaudet.   

Kaksoiskosteutuksen ensimmäinen vaihe on hoitovesi, joka valmistaa ihon vastaanottamaan 

hoitotuotteet. Tämän jälkeen iholle levitetään hoitoemulsio ja/tai -voide, joka tuo iholle sen 

tarvitsemia ravintoaineita ja suojaa ihoa. 

Kaksoislevitys alkaa ihon toimintoja aktivoivalla hieronnalla ja päättyy napakoihin painalluksiin, 

jotka tehostavat käytettävien hoitotuotteiden imeytymistä ihoon. 

  



 

SILKY PURIFYING 

Miksi kaksoispuhdistus? 

Jotta iho puhdistuisi erityyppisistä epäpuhtauksista ja näyttäisi 

puhtaalta ja raikkaalta. 

SENSAIn kaksoispuhdistus on suunniteltu poistamaan iholta 

tehokkaasti sekä öljyliukoiset epäpuhtaudet, kuten meikin että 

vesiliukoiset epäpuhtaudet, kuten hien, kahdessa vaiheessa. Uudet 

SILKY PURIFYING  

-puhdistustuotteet, jotka sisältävät Koishimaru Silk EX -

silkkiuutetta jättävät ihon täysin puhtaaksi ja valmiiksi 

vastaanottamaan sitä seuraavat hoitotuotteet. 

Iho on herkkä elin, ja jos sitä ei puhdisteta huolellisesti, se saattaa rasittua meikkituotteiden 

käytöstä. Se ei myöskään tällöin pysty hyödyntämään täysin sille levitettävien hoitotuotteiden 

vaikutuksia. Tästä syystä SENSAI suosittelee kaksoispuhdistusta, kaksivaiheista 

puhdistusmenetelmää, joka poistaa iholta tehokkaasti sekä öljy- että vesiliukoiset epäpuhtaudet. 

Tämä hellävarainen puhdistusmenetelmä ei rasita ihoa, vaan valmistaa sen hyödyntämään 

seuraavaksi levitettävien ihonhoitotuotteiden edut. Näin ihosta tulee kauniin silkkinen. 

Vaihe 1: Puhdistetaan ja kirkastetaan  

Iholta poistetaan liiallista ihotalia ja meikki, jolloin iho tuntuu puhtaalta ja sen väri kirkastuu. 

Vaihe 2: Puhdistetaan ja poistetaan epäpuhtauksia 

Iholta puhdistetaan vesiliukoisia epäpuhtauksia, kuten hikeä ja liiallista kuollutta ihosolukkoa.  

SILKY PURIFYING -puhdistuslinjan tuotteet puhdistavat ihon ja säilyttävät samalla sen oikean 

kosteuspitoisuuden. Tuotteet sisältävät Koishimaru Silk EX -silkkiuutetta, joka tehostaa 

hyaluronihapon muodostumista ihossa, ja ginseng-uutetta, joka kosteuttaa tehokkaasti ihoa.  

SILKY PURIFYING -puhdistuslinja sisältää koostumukseltaan erityyppisiä tuotteita sekä tuotteita eri 

ihotyypeille. 

Vaihe 1: Puhdistetaan ja kirkastetaan 

Nämä puhdistustuotteet poistavat iholta öljyliukoisia epäpuhtauksia. Tuotteet kirkastavat ihon väriä 

ja ylläpitävät sen oikeaa kosteuspitoisuutta. Ensimmäisen vaiheen puhdistustuotteet sisältävät 

Koishimaru Silk EX -silkkiuutetta ja ginseng-uutetta sekä kolme ihoa hellävaraisesti puhdistavaa 

kasviöljyä. 



CLEANSING OIL, pumppupullo 150ml, suositushinta 52,20 euroa 

Pehmeän tuntuinen, vedellä poishuuhdeltava puhdistusöljy, joka poistaa iholta meikin ja jättää sille 

raikkaan tunteen. 

CLEANSING GEL, muovituubi 125 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Geelimäinen, vedellä poishuuhdeltava puhdistustuote, jonka sisältämät pehmeät rakeet sulavat 

iholle ja irrottavat tehokkaasti meikkiä ja liiallista ihotalia syvältä huokosista. Puhdistusgeeli jättää 

iholle miellyttävän raikkaan tunteen. 

CLEANSING CREAM, muovituubi 125 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Täyteläisen tuntuinen, voidemainen, vedellä poishuuhdeltava puhdistustuote, joka jättää ihon 

pehmeän ja joustavan tuntuiseksi. 

CLEANSING MILK, pumppupullo 150 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Vedellä poishuuhdeltava puhdistusemulsio, joka jättää ihon pehmeän ja joustavan tuntuiseksi. 

CLEANSING BALM, muovituubi 125 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Ainutlaatuinen voidekoostumus, joka iholle hierottaessa muuttuu öljymäiseksi. Puhdistusvoide 

jättää iholle miellyttävän raikkaan tunteen. 

GENTLE MAKE-UP REMOVER FOR EYE AND LIP, muovipullo 100 ml, suositushinta 33,70 

euroa 

Nestemäinen puhdistustuote silmä- ja huulimeikin poistamiseen. 

Ensimmäisen vaiheen puhdistustuotteiden sisältämät vaikuttavat aineet: 

Koishimaru Silk EX -silkkiuute on kallisarvoisesta koishimaru-silkkikotilosta saatu 

vaikuttava aine, joka aktivoi hyaluronihapon muodostumista sekä dermiksessä että 

epidermiksessä ja kosteuttaa siten tehokkaasti ihoa. 

Ginseng-uute 

Kosteuttavia aineosia ja kasvikollageenia sisältävä vaikuttava aine, joka ylläpitää 

puhdistustuotteissa ihon kosteuspitoisuutta ja jättää ihon raikkaan ja miellyttävän 

tuntuiseksi. 

Appelsiiniöljy 

Appelsiininkuoresta saatettu puhdistava kasviöljy, joka irrottaa tehokkaasti iholta 

meikkiä ja epäpuhtauksia. 

 

Manteliöljy 

Kasviöljy, joka irrottaa iholta tehokkaasti meikkiä ja epäpuhtauksia. 

 

Arganöljy 

Harvinainen kasviöljy, joka puhdistaa ihon hellävaraisesti. 



Vaihe 2: Puhdistetaan ja poistetaan epäpuhtauksia 

Nämä toisen vaiheen puhdistustuotteet poistavat iholta vesiliukoisia epäpuhtauksia ja kuollutta 

solukkoa sekä tekevät ihon vastaanottavaisiksi puhdistusta seuraaville hoitotuotteille. Tuotteet 

sisältävät Koshimaru Silk EX -silkkiuutetta, ginseng-uutetta, quillai-uutetta, shiso-uutetta ja kanzo-

uutetta. 

CREAMY SOAP, muovituubi 125 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Täyteläisen, pehmeän vaahdon muodostava voidemainen puhdistustuote. Tuote sopii erityisesti 

normaalille, kuivalle ja sekaiholle ja se jättää ihon pehmeän ja joustavan tuntuiseksi. 

MUD SOAP (WASH & MASK), muovituubi 125 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Täyteläisen, pehmeän vaahdon muodostava, savipohjainen puhdistustuote, joka poistaa iholta 

liiallista ihotalia ja epäpuhtauksia. Tuotetta voidaan käyttää myös naamion tavoin. Tuote sopii 

erityisen hyvin rasvaiselle iholle ja se jättää ihon puhtaan ja raikkaan tuntuiseksi. 

MILKY SOAP, pumppupullo 150 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Pehmeän vaahdon muodostava emulsiomainen puhdistustuote. Tuote sopii erityisen hyvin kuivalle 

ja erittäin kuivalle iholle ja se jättää ihon pehmeän ja joustavan tuntuiseksi. 

FOAMING FACIAL WASH, aerosoli 150 ml, suositushinta 52,20 euroa 

Miellyttävän pehmeän tuntuinen puhdistusvaahto, joka on pakattu aerosolipakkaukseen. Tuote 

sopii erityisen hyvin normaalille, rasvaiselle ja sekaiholle ja se jättää ihon puhtaan ja raikkaan 

tuntuiseksi. 

Toisen vaiheen pudistustuotteiden sisältämät vaikuttavat aineet: 

Koishimaru Silk EX -silkkiuute on kallisarvoisesta koishimaru-silkkikotilosta saatu 

vaikuttava aine, joka aktivoi hyaluronihapon muodostumista sekä dermiksessä että 

epidermiksessä ja kosteuttaa siten tehokkaasti ihoa. 

Ginseng-uute 

Kosteuttavia aineosia ja kasvikollageenia sisältävä vaikuttava aine, joka ylläpitää 

puhdistustuotteissa ihon kosteuspitoisuutta ja jättää ihon raikkaan ja miellyttävän 

tuntuiseksi. 

Quillai-uute 

Chilessä kasvavan suopapuun kaarnasta saatu uute, joka muodostaa veden kanssa 

silkinpehmeän vaahdon. 

Shiso-uute 

Kiinalaisena basilikana tunnetun kasvin uute, joka kosteuttaa tehokkaasti ihoa. 

 

Kanzo-uute 

Perinteinen japanilainen yrttiuute, joka rauhoittaa ihoa ja ehkäisee sitä ärtymästä. 



 

Puhdistusta täydentävät tuotteet 

Kaksi syväpuhdistavaa tuotetta, jotka on kehitetty poistamaan mustapäitä ja kuolleita ihosoluja 

ihon pinnasta. Ne kirkastavat ihon väriä ja tekevät ihon pinnasta aiempaa sileämmän ja 

tasaisemman. Kumpikin tuotteista sisältää Koishimaru Silk EX -silkkiuutetta ja ginseng-uutetta, jotka 

parantavat hyaluronihapon muodostumista ihossa ja ylläpitävät siten ihon oikeaa 

kosteustasapainoa. 

SILK PEELING POWDER 40 g, suositushinta 71,70 euroa 

Kaikille ihotyypeille sopiva puuterimainen entsyymikuorinta, joka vaahdotetaan veden kanssa 

täyteläisen pehmeäksi vaahdoksi. Kuorinta vaalentaa mustapäitä ja poistaa ihon pinnasta liiallista 

kuollutta solukkoa. Iho näyttää ja tuntuu kuorinnan jälkeen puhtaalta ja raikkaalta. 

SILK PEELING MASK, pumppupullo 90 ml, suositushinta 71,70 euroa 

Kaikille ihotyypeille sopiva voidemainen kuorinta-aine, joka puhdistaa ihohuokosia ja poista 

kuollutta solukkoa ihon pinnasta. Iho tuntuu tuotteen jälkeen pehmeältä ja raikkaalta. 

SPONGE CHIEF -puhdistusliina, suositushinta 12,10 euroa 

Erittäin imukykyinen sieniliina, jolla SENSAIn puhdistustuotteet pyyhitään hellävaraisesti iholta. 

Puhdistusta täydentävien tuotteiden sisältämät vaikuttavat aineet: 

Koishimaru Silk EX -silkkiuute, ginseng-uute, quillai-uute, shiso-uute. Näiden lisäksi SILK PEELING 

POWDER -kuorintajauhe sisältää puhdistavia entsyymejä, jotka liuottavat liiallista talia ja irrottavat 

kuollutta solukkoa ihon pinnasta. SILK PEELING MASK taas sisältää aprikoosiuutetta, joka poistaa 

iholta epäpuhtauksia ja liiallista kuollutta solukkoa. 

SENSAIn uudet puhdistustuotteet ovat myynnissä elokuussa 2014. 

Puhdistustuotteiden tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=10976-imhblhifbm&l=FI  
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