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IHONHOITO-OHJEET KOKO VARTALOLLE JA KASVOILLE 

 

1. JALKOJEN HOITO 

 

 Laske suureen vatiin lämmintä vettä sekä jalkakylpysuolaa. Anna jalkojen liota 

vedessä kymmenisen minuuttia. 

 Kuivaa jalat. Kuori jalkojen kuorintavoiteella polvista kantapäihin asti. Kokeile 

tehokasta suolakuorintaa. 

 Poista kovettumat jalkaraspilla tai hohkakivellä. Raspaa jalat enintään kerran 

kuussa, sillä paksu voide riittää yleensä pehmentämään kovettumat. 

 Työnnä hellävaraisesti ylikasvaneet kynsinauhat taaksepäin puutikulla ja levitä sen 

jälkeen kynsille ja kynsinauhoille hoitavaa öljyä tai voidetta. 

 Laita jalkoihin paksu kerros naamiota tai täyteläistä voidetta pehmentämään ihoa. 

Laita jalkaan mieluiten puuvillaiset sukat noin 10 minuutiksi, jonka aikana voide 

imeytyy jalkoihin tehokkaasti eikä kosteus häviä. 

 

2. KÄSIEN HOITO 

 

 Viilaa kynnet kauniin muotoisiksi. Käytä mieluiten lasiviilaa, joka ei irrota kynsilevyjä 

toisistaan. 

 Hiero käsien ihoon pehmentävää kuorinta-ainetta. 

 Liota käsiä käsikylvyssä kymmenisen minuuttia. Kylpyyn voit lisätä hieman 

kylpysuolaa tai aromaattista öljyä. 

 Työnnä hellävaraisesti ylikasvaneet kynsinauhat taaksepäin puutikulla ja levitä sen 

jälkeen kynsille ja kynsinauhoille hoitavaa öljyä tai voidetta. 

 Levitä käsiin naamio tai täyteläinen voide. Laita käsiin mieluiten puuvillaiset käsineet 

noin 10 minuutiksi ja anna imeytyä. Pyyhi ylimääräinen rasva pois ja viimeistele 

syväkosteuttavalla käsivoiteella.  

 Lakkaa kynnet hoitavalla tai uudelleen rakentavalla lakalla vasta kynsinauhaöljyn ja 

käsivoiteen imeydyttyä. Jos laitat värilakkaa, putsaa ensin kynsilevy vanupuikolla ja 

pienellä määrällä kynsilakkaa.  
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3. KASVOJEN HOITO 

 

 Käytä tarvittaessa silmämeikin poistoainetta. Puhdista kasvot puhdistustuotteella, 

huuhtele vedellä tai pyyhi vanulapuilla. Viimeistele puhdistus ja virkistä iho 

kasvovedellä. 

 Levitä kuorintavoide iholle ja käsittele kasvot ja kaula kauttaaltaan hellävaraisilla 

pyörivillä liikkeillä. Huuhtele vedellä tai putsaa kostutella pikkupyyhkeellä. 

 Levitä kasvoille sen tarpeen mukainen kasvonaamio - kuivalle iholle kosteuttava, 

rasvaiselle puhdistava, herkälle rauhoittava ja ikääntyneelle iholle uudistava. 

Taputtele silmänalusille oma naamionsa tai laita naamiolaput. Anna vaikuttaa 10-15 

minuuttia. Huuhtele tai pyyhi ylimääräinen naamio pois kostutetulla pikkupyyhkeellä. 

 Viimeistele kasvot ihotyypin mukaisella seerumilla ja kasvovoiteella. 

 

4. VARTALON HOITO 

 

 Levitä vartalonkuorintatuote iholle kostutetuin käsin ja hiero ripeästi pyörivin 

ylöspäin suuntautuvin liikkein. Tämä elvyttää ihon toimintoja, vilkastuttaa 

verenkiertoa ja saa kuona-aineet liikkeelle. (Voit vaihtoehtoisesti kuoria ihon myös 

kuivaharjaamalla) 

 Huuhtele suihkussa kuorivan kintaan avulla pyörivin, ylöspäin suuntautuvin liikkein. 

 Jos sinulla on mahdollisuus rentoudu hetki saunassa tai kylpyammeessa. Lisää 

kylpyveteen kylpysuolaa tai –öljyä. 

 Levitä vartalolle savi- tms. vartalonaamio ja anna vaikuttaa ohjeiden mukaan. 

Huuhtele suihkussa. Saunassa voit käyttää myös esimerkiksi saunahunajaa. 

 Levitä tarvittaessa vartalon ongelmakohtiin kiinteyttävää ja vartaloa muotoilevaa 

tehogeeliä.  

 Viimeistele hoito levittämällä vartalolle täyteläistä kosteusvoidetta tai vartaloöljyä.  

 


