Johdanto

O

len kirjoittanut tämän oppaan sinulle, joka otat ensiaskeleitasi ihonhoidossa ja kosmetiikan käytössä. Kirja sopii myös
sinulle, joka jo hoidat ihoasi tai käytät meikkiä, mutta kaipaat
lisäohjeita tai et oikein tiedä, mitä neuvoja noudattaisit. Olen
yrittänyt kirjoittaa niin, että myös vanhempasi löytäisivät tästä kirjasta
hyödyllistä tietoa erityisesti sinua ajatellen.
Kauneus kiinnostaa. Ihonhoitovinkit ja kosmetiikan tuoteuutuudet
täyttävät yhä nuorten- ja naistenlehtien sivuja, ja netissä on kauneusblogeja runsain mitoin. Hyviä artikkeleita ja pätevää tietoa löytyy paljon. Toisaalta löytyy myös tekstejä, joissa toistetaan kosmetiikan vanhoja uskomuksia tai valmistajien markkinointilupauksia. Kosmetiikka
on aiheena itse asiassa aika vaikea, koska näyttöön perustuvaa tutkimustietoa tuotteiden vaikutuksista ja ihonhoitomenetelmistä on saatavilla hyvin vähän. Olen parhaani mukaan yrittänyt kirjoittaa niin, että
tämän kirjan asiat ovat nykytiedon mukaisia. Kaikista asioista ei ole
olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä totuutta, näissä kohdissa olen maininnut myös asiantuntijoiden erilaisen näkemyksen.
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Usein ajatellaan, että ihonhoito ja kosmetiikka ovat vain tyttöjen
ja naisten juttuja, mutta yhtä lailla poikienkin iho kaipaa hyvää hoitoa. Nykynuoret ovat tämän jo omaksuneetkin paremmin kuin isänsä.
Kaikki tässä kirjassa kirjoitettu pätee yhtä hyvin poikiin.
Käsittelen kaikkia kosmetiikan aihealueita ihonhoidosta hiustenhoitoon ja meikkiin. Lisäksi olen ottanut mukaan sellaisia aiheita, jotka eivät sinänsä ole ihonhoitoa tai kosmetiikkaa, mutta jotka läheisesti liittyvät aiheeseen, kuten lävistykset ja tatuoinnit. Terveiden elämäntapojen merkitystä ei voi ihon hyvinvoinnin kannalta sivuuttaa. Sen vuoksi
ne ovat mukana, vaikka en ole ravitsemuksen ja liikunnan asiantuntija.
Onneksi näistä aiheista on saatavilla paljon pätevää tietoa, johon olen
voinut nojata.
Tämä ei ole muotikirja, enkä ole kirjoittanut trendeistä. Niistä en itse
asiassa paljon tiedäkään. Kosmetiikan trendit ja meikkimuoti vaihtelevat ainakin pari kertaa vuodessa ja niiden seuraamiseen löytyy meiltä
paljon päteviä ammattilaisia ja kirjoittajia.
Entisenä allergianeuvojana olen käsitellyt allergioita ehkä vähän
liiankin korostetusti mutta halusin tuoda tämän kaiken käytännössä
oppimani tiedon sinun ulottuvillesi. Sisäinen terveyskasvattajani taas
vaati minua kirjoittamaan aurinkosuojauksesta perusteellisesti.
Tämä opas on käsikirja, jota voit lueskella kulloisenkin kiinnostuksesi mukaan enemmänkin sieltä täältä kuin johdonmukaisesti alusta
loppuun. Monien aiheiden kohdalle olen laittanut nettiosoitteen, josta
löydät halutessasi lisätietoa.
Lämmin kiitos tekstin tarkastamisesta suuresti arvostamilleni ja pitkän käytännön kokemuksen omaaville kollegoilleni ja ystävilleni SKY-
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erikoiskosmetologi Mirja Katajalle, joka kävi huolellisesti läpi etenkin
ihonhoitoon liittyvän tekstin, ja meikkitaiteilija Riitta Vaaralle, joka tarkasti kirjasta meikkiä koskevan osuuden. Heidän tekemänsä lukuisat
tarkennukset otin ilolla vastaan. Suurkiitos myös kustannustoimittajalleni Tanja Kanervalle lempeästä ohjauksesta ja etenkin ideasta kirjoittaa kirja.
Kosmetiikka ei ole pelkkiä turhuuden markkinoita. Itsestä ja ulkonäöstä huolehtiminen antaa varmuutta ja hyvää mieltä sekä kohottaa
itsetuntoa. Haluan tämän oppaan avulla auttaa sinua omaksumaan oikeat ihonhoitotavat alusta alkaen ja löytämään oman tiesi kosmetiikan
tuoteviidakossa. Toivottavasti kirja palvelee sinua tässä tehtävässä!
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Kosteusvoiteet
Ihovoide eli kosteusvoide auttaa ihoa pysymään pehmeänä ja suojaa
sitä kosteuden haihtumiselta. Kosteusvoide suojaa ihoa myös ulkoisilta
ärsykkeiltä. Kosteusvoiteet sisältävät kosteutta sitovia aineita, esimerkiksi glyserolia, ja kosteuden haihtumista ehkäiseviä vahoja, öljyjä ja
muita rasvoja.
Usein yksi voide riittää sekä päivä- että yökäyttöön. On myös olemassa erillisiä yö- ja päivävoiteita. Yleensä ne eroavat toisistaan niin,
että päivävoiteen tarkoituksena on enemmän suojata ja yövoiteen hoitaa ihoa. Molemmat ovat kosteuttavia.
Päivävoidetta kutsutaan usein myös kosteusvoiteeksi. Päivävoiteet
ovat tavallisesti kevyempiä eivätkä ne kiillä iholla, ja ne sopivat myös
paremmin meikkivoiteen alle. Lisäksi päivävoiteet sisältävät usein aurinkosuojan, mikä onkin oikein hyvä asia. Yöllä taas aurinkosuojan sisältävää voidetta ei kannata käyttää, jottei UV-suojakemikaaleja ole tarpeettomasti iholla. Kaikkea turhaa kemikaalirasitusta on hyvä välttää.
Yövoiteita sanotaan monesti hoitovoiteiksi. Yövoiteet sisältävät
yleensä enemmän ihoa hoitavia aineita sekä rasvoja ja vahoja. Paksut
voiteet saattavat jättää ihon kiiltäväksi, joten senkin takia niiden käyttö
on kätevintä yöllä. Monesti ajatellaan myös, että yöllä voiteiden hoitavat aineet imeytyvät paremmin ihoon ja vaikuttavat tehokkaammin.
Kosteusvoiteen valinta: Pääperiaatteena on se, että mitä kuivempi iho,
sitä täyteläisempi eli rasvapitoisempi voide. Oikein kuivan ihon voiteet ovat siis suhteellisen rasvaisia ja paksuja. Jos sinulla on normaali
tai sekaiho, valitse kevyt voide, joka sisältää vain vähän rasvaa ja pal-
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jon kosteutta. Rasvoittuvan ihon voiteet ovat vastaavasti hyvin kevyitä,
jopa kokonaan rasvattomia, geelimäisiä tuotteita. Talvella kaikkien iho
on yleensä kuivempi kuin kesällä, joten silloin kannattaa siirtyä astetta
täyteläisempään, siis rasvaisempaan, voiteeseen.
Voiteen voit valita omien mieltymystesi mukaan kosmetiikkasarjojen tuotevalikoimista tai apteekin perusvoiteista. Kosmetiikkasarjojen
voiteet sisältävät usein paljon enemmän eri aineita, kuten ihoa hoitavia ja kosteuttavia aineita, vitamiineja, kasviuutteita, öljyjä ja tuoksuja.
Niissä voi olla myös paljon sellaisia aineita, jotka edistävät voiteen levittymistä tai imeytymistä tai tekevät sen muuten miellyttävän tuntuiseksi. Perusvoiteet taas ovat hajusteettomia ja koostumukseltaan melko
yksinkertaisia sisältäen vain vähän eri aineita, joten ne ovat turvallisia
herkällekin iholle. Niitä käytetään myös pitkäaikaisten ihosairauksien
hoidossa, jolloin niistä saa korvauksen Kelalta.
Jos otat purkin äidin hyllystä, katso, että se on tavallinen kosteusvoide. Ryppyvoiteet ovat nuorille turhia ja saattavat jopa olla liian voimakkaita saaden ihon ärtymään tai punoittamaan.
Kosteusvoiteen käyttö: Vaikka ihosi on kimmoisa eikä venyttelyistä
heti hetkahda, on hyvä, että opit alusta alkaen käsittelemään hellävaraisesti kasvojen ihoa. Vuosien mittaan voimakas käsittely ja venyttely
saavat aikaan ylimääräistä ihon löystymistä ja ryppyjä. Sivele voidetta
kasvoille ja kaulalle aina kevyin ulospäin suuntautuvin liikkein.
Ihon suojaaminen pakkasella: Ennen vanhaan iholle laitettiin niin sanottua pakkasvoidetta, kun talvella mentiin ulkoilemaan. Tämä tapa on
vieläkin kulkenut perintönä sukupolvelta toiselle, joten onpa sinunkin
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Yritä silloin välttää turhia pesuja. Kuivat kädet voi pestä myös keskirasvaisella lotion-tyyppisellä perusvoiteella. Silloin kun kädet eivät
ole näkyvästi likaiset, voit korvata pesun käsien desinfiointiaineella,
joka tappaa pöpöt. Käsidesit sisältävät usein myös ihoa kosteuttavaa
glyserolia. Laukussa kulkeva käsidesi on erityisen kätevä koulussa ja
matkoilla, ja sitä kannattaa käyttää tehostetusti flunssa-aikoina.
Kun käytät suojakäsineitä, laita puuvillakäsineet niiden alle, sillä
käsi hikoilee ja kostuu helposti muovikäsineen sisässä, iho hautuu ja
ihottuma voi pahentua. Puuvillakäsineitä löytyy apteekeista ja kauppojen siivousvälinehyllyistä.
Levitä käsivoidetta aamuin ja illoin sekä jos mahdollista, aina pesun
jälkeen. Jos tämä ei riitä, hiero käsiin yöksi paksu kerros rasvaista käsitai perusvoidetta ja laita puuvillakäsineet päälle. Puuvillakäsineet tehostavat voiteen imeytymistä ja suojaavat ympäristöä tahriintumiselta.
Käsivoiteen valinnassa pätee sama sääntö kuin kasvovoiteenkin: mitä
kuivempi iho, sitä rasvaisempi voide. Päivällä on käytännöllistä käyttää
helposti imeytyviä, vesipitoisempia voiteita. Yöksi sitten voi tarpeen
mukaan valita vaikka kuinka rasvaisen tuotteen.

Kynsien hoito
Kun kynnet ovat hyvässä kunnossa, ne ovat läpikuultavat ja joustavat. Hoidoksi riittää kynnenalusien puhdistaminen käsienpesun yhteydessä ja rasvaaminen käsivoiteen levityksen yhteydessä. Mustat kynnenaluset puhdistuvat tavallisesti kynsiharjalla. Jos likaa vielä jää, ota
hammastikku ja kieritä sen ympärille pumpulia. Tikulla pääset kaiva-
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maan likaa hieman syvemmältä. Ole kuitenkin varovainen, ettet saa
kynnenalusihoa rikki.
Kynsisakset ja kynsileikkurit sopivat hyvin kynsien lyhentämiseen.
Jos käytät kynsilakkaa, poista se ensin. Halutessasi voit muotoilla kynnet viilaamalla. Käytä joko hiekkapaperi- tai lasiviilaa. Pidä viila 45
asteen kulmassa kynnen alapintaan nähden. Viilaa lyhyin yhdensuuntaisin vedoin, viilaussuunta reunoilta keskelle päin. Edestakaisin sahaaminen irrottaa kynsilevyt toisistaan ja saa aikaan kynnen liuskoittumista. Poista vielä kynnen alle syntyneet ripsut kynsiviilan kärjellä.
Kynnen ihannemuoto vaihtelee muodin mukaan. Soikean ja kulmikkaan välimuoto on aina kaunis. Joka tapauksessa tärkeintä on, että
et kokonaan pyöristä kynnen reunoja. Kulmat kynnen reunoissa ehkäisevät kynsien sisäänkasvamista ja pitävät kynnet vahvempina.
Kynnet voivat olla joskus kuivat, jolloin ne ovat kovat ja katkeilevat. Kuivat kynnet voivat olla myös hauraat.
Hauraat kynnet liuskoittuvat helposti, jolloin kynsilevyt irtoavat toisistaan
kynnenkärjistä. Kuivat ja hauraat kynnet kaipaavat kosteutta. Kosteuta kynsiä hieromalla rasvaista käsivoidetta,
kynsinauhavoidetta tai kynsiöljyä päivittäin kynsille ja kynnen päihin.
Kaunis kynnen muoto.
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