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Biorion-hiusravintolisän testaajista lähes 90 % kokee hiustensa 
hyvinvoinnin parantuneen jo kahden kuukauden käytön jälkeen 
 
Biorion-hiusravintolisää testanneet kokevat hiustensa tuntuvan terveemmiltä aikaisempaan verrattuna. Tämä 
käy ilmi tutkimuksesta, jossa eri elämäntilanteissa olevat 400 naista saivat testata hiusravintolisää kahdeksan 
viikon ajan. 90 % testaajista kertoi olevansa tyytyväinen Biorion-hiusravintolisään. 
 
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 94 % naisista kokee hiusten olevan tärkeä tai erittäin tärkeä osa kauneuttaan 
ja hyvinvointiaan. Hiusten hyvinvointiin ollaankin valmiita panostamaan; 62 % naisista on valmis käyttämään 20-50€ 
kuukaudessa pitääkseen hiuksensa hyvinvoivina.  
 
Terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkitys on hiusten hyvinvoinnille hyvin tärkeää, jotta ne pysyvät 
elinvoimaisina ja terveinä. Hiuksille erityisen tärkeiden ravinteiden saantia voi helpottaa hiusravinteiden avulla. 
Avainlippu-tunnuksen saanut,  apteekissa myytävä Orion Pharman uusi Biorion-valmiste sisältää muun muassa 
biotiinia, seleeniä ja sinkkiä, jotka edistävät hiusten terveyttä. Yksi kapseli päivässä riittää. Tuote soveltuu 
käytettäväksi tämän lisäksi raskauden aikana ja imettäessä. 
 
 ”Uutuus on sekä gluteeniton, laktoositon, soijaton että hiivaton, joten se sopii myös moniin 

erikoisruokavalioihin”, kertoo Orion Pharman tuotepäällikkö Leena Paattakainen.  
 
 
Testiryhmä koki selviä muutoksia hiustensa hyvinvoinnissa 
Biorionin testijaksoon osallistuneet naiset kertoivat hiustensa laadun, vahvuuden ja terveyden parantuneen 
huomattavasti lähtötilanteeseen verrattuna. Tuloksista selviää muun muassa se, että testaajat ovat tyytyväisiä 
hiusravintolisään riippumatta vallitsevasta elämäntilanteesta. Kyselyyn vastanneiden testaajien joukossa oli 363 
naista eri ikäryhmistä ja elämäntilanteissa: yli 40-vuotiaita, imettäviä ja raskaanaolevia, sekä naisia, joilla on 
vaihdevuodet.  
 

 ”Hiukseni ovat kuin 10 vuotta sitten. Elinvoimaiset ja tuuheammat.” – Kaisa, 44 
”Hiuksista tuli elinvoimaiset ja terveen näköiset.” – Johanna, 36 
”Biorion on selväsi vaikuttanut positiivisesti hiusteni hyvinvointiin, kampaajanikin on huomannut eron 
entiseen. Hiukseni tuntuvat paksummilta sekä terveemmiltä.” – Jenni, 28 

 
Tutkimuksessa oli huomattavissa joitakin ikäryhmäkohtaisia eroja siltä osin, miten paljon parannusta Biorion-
hiusravintolisän on koettu tuovan lähtötilanteeseen. Vaihdevuosi-ikäiset naiset huomasivat tutkimuksen mukaan 
eniten muutosta hiuksissaan tuotetta käytettyään: heistä jopa 94 % koki hiustensa kunnon kohentuneen 
testiajanjakson jälkeen. 90 % testaajista kertoi olevansa tyytyväinen Biorion-hiusravintolisään. 
 

 
 
 
Tutkimuksen tiedot: 
410 testaajalle lähetettiin neljän kuukauden Biorion-hiusravintokuuri 5.1.2015. Testaamisen aikana tehtiin useita välikyselyitä. 
Testin toteutti Sanoma-konserniin kuuluva LivBox yhteistyössä Orion Pharman kanssa. Loppukysely suoritettiin 5.3.2015, 2 
kuukautta testijakson alkamisesta.  Loppukyselyyn osallistui yhteenä 363 testaajaa.  
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Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, 

valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden 

sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Suomessa Orion työllistää noin 2 800 ihmistä. Orionilla on tuotantoa Suomessa kuudella 

paikkakunnalla: Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Salossa, Oulussa ja Hangossa. Orion on suomalainen avainlippuyritys ja merkittävä veronmaksaja; 

vuonna 2014 palautui noin 113 miljoonaa euroa erilaisina veroina takaisin yhteiskunnan hyvinvointii
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