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HELLI ITSEÄSI JA PÄIVETY – AURINGOLLA TAI ILMAN

Ihotautilääkäri Seija Valkiala kertoo päivettymisestä

Kevät on päivetyksen aikaa. Lähes jokainen hankkii päivetyksen tavallaan: toiset etelän lomalta, toiset 
suoraan purkista. Tapansa kullakin, mutta totuus on se että keväällä on yksinkertaisesti kivaa näyttää 
hieman päivettyneeltä. Päivettyneenä iho näyttää usein monista kauniimmalta ja silloin on ikään kuin 
valmistunut ottamaan vastaan kesän ja tulevat helteet.

Turvallisin tapa hankkia päivetys on käyttää itseruskettavia tuotteita. Tuotteiden sisältämä itseruskettava 
ainesosa DHA reagoi ihon pinnalla olevien proteiinien kanssa ja värjää ihon pinnan. Väri lähtee itsestään 
pois ajan kuluessa pesemisen ja ihon uusiutumisen yhteydessä. Säilyttääkseen halutun asteisen 
päivetyksen itseruskettavaa kannattaa levittää iholle 1-2 kertaa viikossa. On tärkeää muistaa kuoria iho 
kuorintageelillä ennen itseruskettavan tuotteen levittämistä, sillä näin saadaan aikaiseksi tasaisin 
lopputulos.

Helpoimpia tuotteita käyttää ovat itseruskettavat kuivasumutteet, joita ei tarvitse levittää käsin. Tuotetta 
suihkutetaan noin 20–30 cm etäisyydeltä kasvoille ja vartalolle, jonka jälkeen tuote imeytyy ihoon 
hetkessä ilman kosteaa tunnetta. Kokeneempi käyttäjä voi valita itselleen myös itseruskettavan geelin tai 
emulsion, joka levitetään vartalolle käsin varpaan- ja sormenvälejä unohtamatta.

Tokihan päivetyksen voi saada myös perinteisellä tavalla eli auringon paahteessa. Auringon alla pitää 
kuitenkin muistaa tehokas suojautuminen auringon UV-säteitä vastaan, jotka aiheuttavat palamista ja 
ennenaikaista vanhenemista. Lapset kannattaa pitää poissa auringosta ja suojata heidät vaattein ja hatuin. 
Lapsille soveltuvin on aurinkosuojakerroin 50+.

Nykypäivänä on valittavana useita erilaisia tuotetyyppejä ja suojakertoimia, joista jokainen varmasti 
pystyy löytämään omansa. Nyt on mahdollista myös nauttia auringosta käyttämällä korkean 
suojakertoimen sisältäviä aurinkosuojaöljyjä, jotka sekä suojaavat että hellivät ihoa.



Exfotonic – vartalonkuorintageeli 200ml
AHA-happoja sisältävä kuorintageeli poistaa iholta kuollutta ihosolukkoa ja 
tekee ihosta vastaanottavaisemman itseruskettaville tuotteille. Tuotteen 
sisältämät mikrorakeet kuorivat ihoa tehokkaasti mutta hellästi – ihosta tulee 
sileämpi ja pehmeämpi.
Suositus OVH-hinta: 11,90€

Sublime Bronze Express Pro vartalolle 150ml
Automaattisesti levittyvä itseruskettava kuivasumute on erittäin helppo 
käyttää. Tuloksena on ammattimainen lopputulos, kuin suihkurusketuksen 
jäljiltä. Tuotteen raikas tuoksu varmasti miellyttää itseruskettavan perinteistä 
hajua karsastavia.
Suositus OVH-hinta: 13,70€

Sublime Bronze itseruskettava geeli ja hohtogeeli 150ml
Itseruskettavat geelit kosteuttavat ihoa antaen iholle samalla luonnollisen 
kaltaisen päivetyksen, ja sopivat niille, joille itseruskettavan levittäminen 
luonnistuu helposti. Hohtogeeli antaa vaikkapa säärille upeaa hehkua 
päivetyksen lisäksi.
Suositus OVH-hinta: itseruskettava geeli 150ml 14,70€; itseruskettava 
hohtogeeli 150ml 14,70€.

Solar Expertise Sensitive aurinkosuojavoiteet
Solar Sensitive –tuotteet ovat hajusteettomia. Ne on kehitetty eteenkin 
herkälle iholle ja niillä onkin Allergia&Astmaliiton -yhteistyötunnus. 
Aurinkosuojavoiteesta 75ml kasvoille ja aurinkosuojaemulsiosta 150ml 
vartalolle löytyy korkea suojakerroin sk30.
Suositus OVH-hinta: Solar Sensitive 75ml kasvoille 11,30€ . Solar Sensitive 
vartalolle 150ml 12,70€.

Solar Expertise Anti-ageing aurinkosuojaöljyt
Nyt ei tarvitse enää valita öljyn miellyttävyyden ja korkean suojakertoimen 
välillä, sillä Solar Expertise yhdistää ne molemmat. Aurinkoöljyt tuovat 
lomaan kuin lomaan luksusta herkullisella tuoksullaan ja miellyttävällä 
koostumuksellaan. Aikaisemmin ei ole pystytty yhdistämään korkeaa 
suojakerrointa öljymäiseen koostumukseen. Valikoimista löytyy after sun 
öljyn lisäksi kolme eri suojakerrointa: SK15, SK 20 ja SK30.
Suositus OVH-hinta: SK15 13,40€; SK 20 13,70€ ja SK30 14,20€. After sun 
öljy 10,90€
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