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KASVOJENKOHOTUS SUORAAN PURKISTA?

Ihotautilääkäri Seija Valkiala kertoo ihonhoidosta

Monet aktiiviset naiset eivät anna ikävuosilleen periksi vaan haaveilevat ajan pysähtymisestä. 
Terveellisten ruokailutottumusten ja elämäntapojen lisäksi myös kosmetiikka tarjoaa apua ja ratkaisua 
ikääntymisen tunnusmerkkien hidastamiseksi. Kun maan vetovoima alkaa tehdä tehtäväänsä, voi ottaa 
hoitokeinoksi erilaiset kohottavat, ryppyjä silottavat ja ihon veltostumista vastaan taistelevat tuotteet.

30-vuotiaana iholla näkyvät jo ensimmäiset ikääntymisen merkit. Näkyviä ryppyjä on saattanut jo 
ilmestyä otsalle, silmäkulmiin ja suun ympäristöön. Kaulan ja dekolteen alueella ikääntyminen näkyy 
usein ensimmäisenä, joten onneksi myös tälle alueelle on kehitetty omia täsmätuotteita, jotka ikään kuin 
antavat iholle ”tukipilareita” ulkoapäin. Niin sanotut kasvoja täyteläistävät ja kohottavat ”lifting-tuotteet” 
tuotteet ovatkin nousseet suosioon viime vuosien aikana, sillä ennen keskityttiin enemmän vain ryppyjen 
hoitoon. Koska tuemme vartaloammekin ulkoapäin, niin miksei sitten myös kasvojen ihoa.

Lähempänä 40-ikävuotta olevat naiset huomaavat jo selkeitä ikääntymisen merkkejä ihossaan. Niin 
sanottu ”tyynyn kuva poskilla” ei enää lähde pois yhtä nopeasti ja ihon voi huomata veltostuneen. Nuori 
ja vanha iho palautuvat eri tavoin ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamasta rasituksesta. Geenitutkimuksen 
inspiroimana on pystytty tunnistamaan ihon palautumisesta vastaavat ”korjausgeenit”. Ihoa voidaan 
auttaa palautumaan ulkoisista ärsykkeistä paremmin kosmetiikan avulla, ja näin saada aikaiseksi 
näkyvästi nuorekkaampi iho.

Erikoistuotteiden käyttö vielä harvinaista

Ainoastaan 10% suomalaisista naisista käyttää kaulan ja dekolteen alueelle tarkoitettua hoitotuotetta 
ainakin joskus. 90% siis ei käytä tällaisia erikoistuotteita lainkaan. Rypyille tarkoitettua 
erikoishoitotuotetta käyttää ainakin joskus vain 12% naisista. Erikoistuotteiden käyttö korostuu 
luonnollisesti vanhemmissa ikäryhmissä verrattuna nuorempiin.

Lähde: Usage&Attitude 2009 Women Skin Care



30+ naiselle
Collagen-ihonhoitosarja
Collagen-tuotteiden sisältämät kollageenibiokapselit reagoivat ihossa olevan 
veden kanssa ja kasvavat moninkertaisiksi täyttäen ja silottaen rypyt. 
Collagen Filler 30ml on täsmätuote kasvojen näkyville rypyille, kun taas 
Collagen Filler eye 15ml heleyttää tehokkaasti silmänympärysihoa. Collagen 
Filler Double Lip 2x5ml toimii kaksitehoisesti: kollageenia sisältävä voide 
silottaa huultenympärysihon ryppyjä ja hyaluronihappoa sisältävä voide 
kosteuttaa huulia tehden niistä täyteläisemmät. Collagen Replumper päivä-
ja yövoiteet 50ml täyteläistävät ja kosteuttavat ihoa tehokkaasti 24h.

Suositus OVH-hinnat: Collagen Filler 30ml 16,70€, Collagen Filler eye 15ml 16,70€, Collagen 
Filler Double Lip 2x5ml 13,90€, Collagen Replumper päivävoide 50ml 11,90€, Collagen 
Replumper yövoide 50ml 12,90€

35+ naiselle
Youth Code –ihonhoitosarja
Youth Code -tuotteiden inspiraationa on geenitutkimus. Nuorekkaan ilmaan 
antavat voiteet taistelevat ryppyjä, ihon sameutta ja ihon veltostumista 
vastaan patentoidun Pro-Gen™ -teknologian avulla. Päivävoiteen 
koostumus on erittäin pehmeä ja geelimäinen ja sisältää ihanan 
kukkastuoksun. Sarjaan kuuluvat päivävoide 50ml, silmänympärysvoide 
15ml ja tuubissa oleva tehotiiviste 30ml. Tehotiivistettä voi käyttää vaikkapa 
kuuriluontoisesti koko kasvoille tai sitten ihon ongelmakohtiin päivävoiteen 
alla. Tuloksena näkyvästi nuorekkaampi ilme.

Suositus OVH-hinnat: Youth Code päivävoide 50ml 15,90€, Youth Code silmänympärysvoide 
15ml 16,90€, Youth Code tehotiiviste 30ml 16,90€

40+ naiselle
Revitalift-ihonhoitosarja
Revitalift-kasvojenhoitosarjan Double Lifting -tuotteet toimivat kuin kasvojen 
”tukisukkahousut”. Niiden koostumus on kaksiosainen: 1) Silottava ja 
kosteuttava voide 2) kohottava tehogeelitiiviste. Double Lifting eye 2x7,5ml 
ml sopii loistavasti vaikkapa laskeutuneelle yläluomelle, sillä se muodostaa 
joustavan kalvon, mikä auttaa kohottamaan yläluomen ihoa. Kasvoille ja 
kaulalle levitettävää Double Lifting voidetta 2x15ml voidaan käyttää aamulla 
tai illalla yhdessä Revitalift päivä- tai yövoiteen kanssa.

Suositus OVH-hinnat: Double Lifting voide 2x15ml 16,30€, Double Lifting eye 2x7,5ml 15,50€
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