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Miten hoidan herkkää ihoani? 
 
Herkkä iho ei ole ihotyyppi, vaan tätä ominaisuutta voi esiintyä kaikissa ihotyypeissä. 
Herkistyminen ilmenee punoituksena, kirvelynä ja poltteluna. Tutkimuksemme mukaan 
kolmannes suomalaisista naisista kuvailee ihoaan herkäksi. Herkän ihon hoidossa tärkeää 
on ihon puhdistus, sen suojaaminen laadukkaalla voiteella sekä hellävaraiset otteet 
kauneudenhoitorutiineissa.  
 
Asiantuntijoittemme vinkit herkän ihon hoitoon: 
 
• Herkälle iholle puhdistus on tavallistakin tärkeämpää. Ilman epäpuhtaudet ja meikki jäävät 

ärsyttämään ihoa, ellei niitä pese pois yöksi.  
• Voiteet imeytyvät paremmin puhdistettuun ihoon, sitä rauhoittamaan ja hoitamaan. Voide myös 

suojaa ihoa ulkopuoliselta rasitukselta. 
• Ihon puhdistus on tärkeää myös aamulla. Iho erittää yön aikana talia ja hikoaa. Puhdistamaton 

iho voi ärtyä, eikä meikki pysy kauniina rasvaisella pohjalla.   
• Käsittele ihoasi hellävaroin: vältä hankaavia liikkeitä ja kovia pyyhkeitä, taputtele voide 

varovaisesti iholle hieromisen sijaan.   
• Vältä rajuja hoitotoimenpiteitä, kuten kovarakeisia kuorintavoiteita.  
• Couperosa-ihoa voi suojata saunassa laittamalla kylmään veteen kostutetut vanulaput poskille. 
• Kosteusvoide suojaa ihoa kylmässä ulkoillessa tai avantouinnissa. Voide pitää kuitenkin 

muistaa levittää iholle noin puolta tuntia ennen kylmälle altistumista, jotta se ehtii imeytyä.  
• Keväällä katujen kuivuessa tai kotona ennen suursiivousta kannattaa iho suojata pölyltä ja 

pienhiukkasilta kosteuttavalla voiteella.  
• Laadukas meikkivoide suojaa ihoa päivän aikana ulkoisilta ärsyttäviltä tekijöiltä.  
• Muista juoda vettä; myös sisäisestä vesitasapainosta huolen pitäminen hoitaa ihoa. 
• Älä säästä kauneudenhoitotuotteita pahan päivän varalle! Käytä tuotteet systemaattisesti 

loppuun ja osta uudet tilalle. Tuoreet, raikkaat tuotteet hoitavat tehokkaimmin eivätkä ärsytä 
ihoa.  

• Jos iho on aamulla ärtynyt, tarkista tyynyliinasi. Tyynyliinan voi vaihtaa useammin kuin muut 
petivaatteet. Vaikka lakanat olisivat puuvillaa, voi satsaus sileään ja kosteutta ihossa 
säilyttävään silkkityynyliinaan rauhoittaa ihon.  

• Pesuainejäämät vaatteissa tai tyynyliinassa voivat ärsyttää ihoa: kokeile LV:n herkälle iholle 
sopivia pyykinpesu- ja huuhteluaineita. 

• Mieti miksi ihosi herkistyy? Onko jokin elintavoissasi, kuten ruokavaliossa, ihonhoitorutiineissa, 
nukkumisessa tai liikunnassa, muuttunut? Seuraamalla mistä ihon ärtyminen johtuu, opit 
välttämään juuri sinua altistavia tekijöitä.  
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