Kauneus

UUSI ILME ILMAN VEISTÄ
Jos kaipaat kasvoillesi tai vartalollesi piristystä ja virtaviivaisuutta,
tarjolla on monenlaisia konsteja ilman veistäkin. Muutoksen apuna
käytetään muun muassa happoja, alipainetta, kestovärejä ja hierontaa.
Testasimme, millaisia tuloksia näillä hoidoilla saa.
SINI KESÄNEN, KUVAT JORMA MARSTIO, PAULA KUKKONEN JA PEKKA NIEMINEN/OTAVAMEDIA, HELI HIRVELÄ

Sively, painelu, puurullaus, vääntely ja
puristelu pitävät ihon
tuntopäätteet hereillä hoidon aikana.
Lisäherättelyä, mutta
myös rauhoitusta,
antavat viileän tuntuinen naamio ja lopun
kylmäkuutiosively.

Kasvojenkohotus hieroen
Yli 40-vuotiaille kehitetty Maria
Galland -kasvohoito lupaa puhdistaa, kiinteyttää ja täyteläistää
ihoa sekä kohottaa piirteitä. Kouluttaja Leena Paunonen kuvailee
käsin tehtävää hoitoa kasvojen lihaskuntotreeniksi. Sitä se onkin.
Kokeilin hoitoa neljän kerran
sarjana. Hoidot tehtiin viikon välein. Joka kerta iho puhdistetaan
ja kuoritaan entsymaattisesti. Sitten sitä herätellään lempeällä
shiatsu-paineluhieronnalla, joka
avaa meridiaaneja ja vauhdittaa
nestekiertoa. Etenkin kulmien ja
silmien alueen painelu tuntuu virkistävältä. Sen jälkeinen ihonalaiskudoshieronta onkin jo aika

napakka. Hoitaja ikään kuin juoksuttaa sormiaan napaten ihoa sormien väliin. Toinen puoli dekolteesta ja kasvoista tehdään ensin
ja vilkaisen peilistä. Käsitelty puoli on koholla etenkin leukaperistä.
Sitten seuraa ”punttijumppa” eli
syvälihashieronta. Hoitaja vääntelee tuntuvasti kasvolihaksia,
jotta niiden verenkierto vauhdittuu ja lihakset kiinteytyvät. Pidän
etenkin silmänympärysten ja otsan alueen vääntöliikkeistä. Tuijotan päivät näyttöpäätettä. Huomaan vasta nyt, kuinka jännittyneitä otsa ja silmien alue ovat.
Treenin jälkeen iho kosteutetaan. Ensin levitetään hyaluroni-

happoa ja vitamiineja sisältävää
seerumia, jonka imeytymistä
edistetään puurullilla hieroen.
Vaaleanpunaista savea sisältävän
kiinteyttävän ja kohottavan naamion aikana käteni hierotaan.
Hoito päättyy kylmillä muovikuutioilla tehtyyn sivelyyn, joka virkistää mukavasti.
Kotihoitona käytän syväkosteuttavaa ja kiinteyttävää Prolift
3D -seerumia sekä täyteläistävää
ja kiinteyttävää voidetta.
Hoitosarjan jälkeen iho tuntuu
ja näyttää hyvältä. Leukalinjan
buldoggipussit näyttävät pienemmiltä. Myös suun ja nenän välinen
juonne on matalamman näköinen
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Kiinteyttää ja täyteläistää
kasvoja
u Kohottaa piirteitä
u Heleyttää ihoa
u

ja otsapoimut loivemmat. Myös
ystäväni ovat huomauttaneet, että
näytän freesiltä. Jotta tulos pysyisi, hoitoja pitäisi ottaa muutaman
kerran vuodessa ja käyttää kotihoitotuotteita jatkuvasti. MARIA, 59
Maria Galland Prolift -kasvohoito,
1,5 tuntia, noin 110 e/kerta. Hoitoloissa kautta maan. Lisätietoja:
Norex Cosmetics Oy 040 705 3511

Neulalla naama napakaksi
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Volyymiä ripsiin

Ripseni ovat lasimaisen hennot ja ohuet. Pituutta on, mutta
runsautta puuttuu. Haluan tuuheammat ripset, joten volyymiripset kuulostavat lupaavilta.
Ripsimuotoilija Enni Manninen hahmottaa ensin silmieni muodon. Silmäni ovat pyöreät ja vaarana on ilme, joka näyttää koko ajan hämmentyneeltä. Millienkin erot ovat
ripsissä ja lopputuloksessa ratkaisevia.
Manninen mittaa Xtreme Lashes -ripsilaskimella turvallisen ja tarkan arvion siitä, kuinka paljon oma ripseni
jaksaa kantaa voidakseen hyvin. Tavoitteena on, että myös
iho silmän ympärillä voi hyvin. Minulle valitaan toiseksi kaarevin X40
eli C-kaarevuus ja neljää ripsipituutta 7 ja 10 millin väliltä. Kuhunkin
u Tuuheammat ripset
omaan ripseeni lisätään keskimääu Uusi tekniikka
rin kolme kevyttä volyymiripsikuiu Kevyempi ripsikuitu
tukarvaa.
Ripsien istuttaminen on rentouttavaa, melkein nukahdan. Kahden ja puolen tunnin jälkeen
ripseni ovat valmiit. Ne eivät tunnu miltään, mutta näyttävät todella runsailta ja tasaisilta.
Seuraavana aamuna silmäluomet punottavat ja ovat hieman turvoksissa. Onneksi puna ja ärtymys laskevat no
peasti.
Hennoista näyttävän tuuheiksi muuttuneet ripset huomataan. Ne helpottavat arkeani huomattavasti, kun olo on
heti aamusta laitettu eikä ripsiväriä tarvitse laittaa. Vaikka
olen hakenut volyymiripsiltä nimenomaan huolettomuutta,
kotihoito on tärkeää. Kasvojenpesun jälkeen kuivaan ripset
mikrokuitutikuilla kevyesti painellen, jotta ne pysyvät tuuheina.
Yleisilme säilyy hyvännäköisenä pitkään. Ensimmäiset
ripset putoavat parin viikon päästä, mutta kato ei juurikaan
erotu. Huoltoväliksi suositellaan 3–4 viikkoa. VIRPI, 38

Dermapen-hoidon aluksi kasvoilleni levitetään puuduttava voide.
Sen vaikutusta odotellessa sairaanhoitaja Hannamari Dietz
kertoo hoidosta: Se häivyttää aknearpia, supistaa huokosia ja kiinteyttää iän veltostuttamaa ihoa.
Myös raskausarpiin se tepsii.
Hemmotteluhoidosta ei ole kyse.
Paksua kynää muistuttavassa
Dermapen-laitteessa on 12-neulainen pää, joka tikkaa ihoon 1300
pikkuriikkistä reikää sekunnissa.
Neulaus stimuloi kollageenin tuotantoa ja luo samalla ohuita kanavia ihoon. Niitä pitkin hoidon yh
teydessä imeytetyt A-vitamiini ja
hyalyronihappo kulkeutuvat ihon
syvempiin kerroksiin.
Ero perinteiseen rullaneulaukseen on siinä, että piikit tikkaavat
kohtisuoraan, jolloin ne eivät revi
ihoa. Siksi Dermapen aiheuttaa
vähemmän kipua, turvotusta ja
verenvuotoa. Huojentavaa.
Puudutuksesta huolimatta
rei’ittäminen tekee häijyä, erityisesti ohimoilla ja suupielissä. Rei-
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Kiinteyttää kasvojen ihoa
Elvyttää kollageenin
tuotantoa
u Häivyttää arpia, pienentää
huokosia
u
u

lun puolen tunnin kuluttua koettelemus on ohi ja iholle levitetään
rauhoittava voide.
Peiliin kurkistaessani olen lentää pyrstölleni. Toivottavasti en
jää tämän näköiseksi! Naama
hohkaa punaisena kuin olisin
juossut kymmenen kilometrin
lenkin ja saunonut päälle. Ihoa tykyttää ja polttelee.
Saan mukaan kotihoitotuotteet:
puhdistusaineen, kaksi vitamiiniseerumia ja kosteusvoiteen. Seuraavana aamuna naama punottaa
yhä, mutta onneksi on lupa laittaa
meikkivoidetta ja puuteria. Muutaman päivän päästä iho hilseilee
kevyesti. Kärsimyksen jalostavat
tulokset alkavat näkyä vajaan viikon kuluttua.
Kahden hoitokerran jälkeen harakanvarpaat silmien ympärillä
ovat hieman loiventuneet ja huokoset supistuneet. Erityisesti ilahduttaa se, että iho rasvoittuu vähemmän. Näkyvin tulos tuli kämmenselän paloarpeen, joka tasoittui ja vaaleni huomattavasti. Hoitoa suositellaan tehtäväksi 3–6
kertaa kuukauden välein. MIRJA, 48
Dermapen-mikroneulaushoito,
noin tunti, 190 e/kerta, kotihoitoseerumit yhteensä 90 e. Lääkärikeskus Aava Naturalis Helsinki,
050 385 6090. Lisätietoja: aava.fi
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Neulaushoidossa
kauneuden eteen
joutuu hieman
kärsimään,
mutta tuloksena
on sileämpi ja
napakampi iho.

Xtreme Lashes Volumation Stacking -volyymiripset, 3 h,
190 e. Kitty Cat Beauty Center Kamppi, Helsinki, 045 352
3100. Lisätietoja: www.xtremelashes.fi
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Rasvataskuille kyytiä

Hydra Facial
-hoidossa tehoaineet imeytetään iholle surisevan hoitopään
avulla. Samalla
laite imee iholta
epäpuhtauksia.

Ongelmani on kahden raskauden
muodostama ”vauvapussi” vyötärönseudulla. Tässä iässä sitä ei
helposti laihduta tai kuntoile pois
– tahdonvoima ei riitä tiukkoihin
salitreeneihin tai suuriin ruokavaliomuutoksiin, varsinkin, kun
vaatteet päällä olen ihan tyytyväinen vartalooni. Bikinikuntoon en
taida enää koskaan päästä, ainakaan omin voimin. Eikä se ole niin
tärkeää, että vakavissani harkitsisin rasvaimuja tai muita radikaaleja toimenpiteitä. Veitsettömiä
hoitoja olen silloin tällöin miettinyt.
Kokeilenkin innoissani hoitoa,
jonka väitetään mullistavan paikallisten rasvakertymien hoidon
ja ihon kiinteytyksen. Cryopolyysi

eli tuttavallisemmin rasvataskujen poisto altistaa rasvasolut kehon lämpötilaa huomattavasti
alemmalle lämpötilalle, mikä aiheuttaa ”paikallisen solukuoleman”. Huh!
Hurjalta kuulostava sessio jännittää etukäteen, mutta rauhoitun
kosmetologi Anitra Wuolteen
kanssa jutellessani. Hoito ei kuulemma satu.
Ensin Anitra kartoittaa strategiset mittani ja merkitsee tussilla
paikat, joita lähdetään jäädyttelemään. Asetun hoitopöydälle makaamaan ja makkarani imetään
alipaineella jäädytyslevyjen väliin
kuppimaiseen astiaan. Seuraa
hiukan epämukava osuus: läski
jäädytetään noin kuuteen miinus-

Mustapäistä eroon

Perinteinen, mekaaninen ihonpuhdistus sattuu aivan liikaa, mutta tähän asti se on ollut ainut tapa päästä eroon sinnikkäistä mustapäistä nenänvarressa, edes hetkeksi. Hydra Facial tarjoaa vaihtoehdon: tehokkaan mutta kivuttoman ihonpuhdistuksen.
Hoito tehdään laitteella, joka imee iholta epäpuhtauksia
ja samalla tuo iholle puhdistavaa tehoainetta. Tuo suriseva
hoitopää on kiinni letkussa, jota
pitkin ylimääräinen tali kulkeutuu koeputkimaiseen säiliöön.
u Syväpuhdistaa ja kirkastaa
Aluksi hoitaja surruuttaa hoitoihoa
päätä iholla ja tekee kuorinnan
u Kuorii ja uudistaa
kahteen kertaan. Ennen syväpuhu Syöttää tehoaineet ihoon
distusta iholle levitetään ampulli,
jonka sisältämät salisyyli- ja glykolihappo tehostavat syväpuhdistusvaihetta. Iholla tuntuu
alipaineen aikaansaamaa voimakasta imua, ehkä hieman
jopa kirvelyä ja kipua, mutta aivan siedettävällä tasolla.
Viimeisenä tehdään naamiokäsittely antioksidantteineen ja vitamiineineen. Iho tuntuu punoittavalta, muttei oikeastaan näytä siltä. Kuivalta se kyllä näyttää, ja nenänpielet alkavat pian hilseillä. Ainakin viikon ajan on käytettävä kosteuttavaa seerumia ja erittäin kosteuttavaa kasvovoidetta. Tätä hoitoa ei kannatakaan ottaa juuri ennen tärkeitä juhlia.
Noin 10 päivän päästä näen tulokset. Hilseily on ohi, iho
on tasainen ja hehkuva, hyvin hoidetun näköinen. Bonuksena maksaläiskät ovat aavistuksen verran vaalenneet.
Suositeltava hoitoväli on noin kuukausi, mutta itse menisin uudestaan muutaman kuukauden päästä, jotta iho ei rasitu liikaa. PIIA, 40
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Hydra Facial Deep Clean -kasvohoito, noin 1 tunti, 136 e.
EL-Salonki, Simonkatu, Helsinki, 09 694 0240. Lisätietoja:
el-salonki.fi
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Anitra Wuolle
demonstroi,
minne rasvamakkara survotaan.
Hoidettavasta
alueesta otetaan
tarkat mitat ennen ja jälkeen.
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Muokkaa vartaloa
Pienentää rasvataskuja
Jäädyttää paikallisesti
rasvasoluja

asteeseen. Pieni polttelu kestää
viitisen minuuttia, sen jälkeen iho
on niin puutunut, että epämukava
tunne häviää. Jäädytys kestää yhteensä 45 minuuttia.
Anitra kertoo, että hoidettujen
kohtien iho voi aristaa muutamia
päiviä, ja mustelmiakin voi tulla,
mutta huomaan vain pienenpientä
aristamista.
Yhden hoitokerran luvataan tuhoavan 20–40 prosenttia alueen
rasvasoluista, joiden sanotaan hä-
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viävän aineenvaihdunnan kautta
kehosta muutamassa kuukaudessa, jolloin lopullinen tulos näkyy.
Kuukauden kuluttua peili kertoo, että rasvataskut eivät ainakaan ole suurentuneet. Sain myös
mukavan kimmokkeen urheilla ja
hoitaa kehoa muutenkin. Olen samaa mieltä kuin Anitra, että yksi
kerta ei riitä, vaan taidan tarvita
muutaman kerran kuurin. Seuraava kerta voidaan tehdä puolen
vuoden kuluttua. ANNA, 43
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3D Lipomed Cryo -hoito, 1,5 tuntia, 300 e/kerta, sarjoista saa
alennusta. Kauneushoitola ProBeauty, Helsinki, 040 548 8023.
Lisätietoja: www.probeauty.fi/3dlipomed.php

Kulmienkohotus

Cryopolyysi
hoidossa saa
makoilla aloillaan
45 minuuttia
– josta vain
viitisen minuuttia
tuntuu lievästi
epämukavalta.

Kulmakarvani ovat tuuheat ja tummat, mutta eripariset.
Oikean puolen karvat sojottavat alaspäin ja tekevät katseesta väsyneen. Kestopigmentointikouluttaja Alisa Myöhänen lupaa, että eriparisuus voidaan häivyttää ja korjata
3 D -kestopigmentoinnilla.
Jännitän toimenpidettä, sillä pelkään lopputuloksen olevan liian tumma ja luonnoton. Myös mahdollinen kipu mietityttää, viedäänhän pigmentointiväri neuloilla ihon alle. Ei
kuitenkaan niin syvälle kuin tatuoinnissa.
Homma aloitetaan levittämällä puudutusvoidetta. Alisa
piirtää kynällä ääriviivat pigmentoitavalle alueelle. Värisävyn hän valitsee kulmakarvojeni
oman värin mukaan.
Sitten hän piirtää ohuella neulalLuonnolliset kulmat
la pieniä viivoja, ikään kuin uusia
Muotoilee ja tasapainottaa
kulmakarvoja, merkitylle alueelle.
kasvoja
Hän käy molemmat puolet läpi
Kestää 1–3 vuotta
useaan kertaan vuorotellen ja lisää
joka välissä puudutusainetta. Vähitellen alussa tuntunut kipu lakkaa.
Seuraavana päivänä kulmat tuntuvat hieman aroilta. Punoitus kestää kolmisen päivää. Pigmentoidulle alueelle
muodostuu rupi, joka lähtee muutaman päivän jälkeen pois.
Aluetta saa huuhdella vedellä, mutta ei meikata ennen kuin
rupi lähtee pois. Myös hikoilua, uintia ja aurinkoa tulee
välttää sen ajan. Neljän viikon päästä väriä vahvistetaan ja
muoto tarkistetaan.
Olen äärettömän tyytyväinen lopputulokseen. En edes
tajunnut, kuinka paljon kulmien muotoilulla pystyy vaikuttamaan kasvojen yleisilmeeseen. Yksi meikkausvaihe jää
nyt kokonaan pois. Piirtämällä ja nyppimällä en olisi saanut
muotoiltua kulmiani näin hienosti. Alisa lupasi, että tulos
kestää hyvänä 1–3 vuotta, ehkä pidempäänkin, koska ihoni
on kuiva. SARI, 38
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Kulmien 3 D -kestopigmentointi 490 e, sisältää myös vahvistuksen. Consult Lady Oy:n kouluttaja Alisa Myöhänen,
045 884 1344. Tekopaikkoja eri puolilla maata. Lisätietoja:
consultlady.fi
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