
SKY-kosmetologi Eija Kaasalainen 

Cocoa Day Spa 



Positiiviset vaikutukset 
 D-vitamiinin muodotus ihossa 
 Valo ja lämpö kohentavat mielialaa 
 Iho saa kauniin värin, rusketus suojaa ihoa palamiselta 
 Tietyt ihosairaudet helpottuvat (mm. akne, atopia, psoriasis) 

 
Negatiiviset vaikutukset 
 Liian suuri annos UV-säteilyä aiheuttaa ihon palamisen 
 UV-säteiden ja lämmön vaikutuksesta vapaat happiradikaalit 

aiheuttavat ihosolujen ikääntymistä 
 Virukset aktivoituvat (mm. huuliherpes) 
 Pitkällinen altistus saattaa johtaa ihosyöpään 
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Aurinkosuojavoide  

ei estä säteilyn 

lämpövaikutusta 

ihossa! 



 Hikoilu ja talineritys lisääntyy, huokoset laajenevat 
 

 Couperosa ja ruusufinni pahenee 
 

 Kasvoille, kaulalle ja décolteelle kehittyy maksaläiskiä 
 

 Iho on kuiva, karhea ja paksu 
 

 Rypyt ovat lisääntyneet/syventyneet ja piirteet veltostuneet 
 

 Ihonväri on samea ja epätasainen 
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Arviolta 80% ihon 

näkyvästä 

vanhenemisesta 

johtuu auringosta! 



 Esiintyy kasvoilla, kaulalla, décolteella ja 
kädenselissä läiskittäisinä, tummentuneina alueina 

 Aiheuttajia ovat mm. 
• Uv-säteily 

• Perinnölliset tekijät 

• Hormonivaihtelut (raskaus, vaihdevuodet) 

• Ihotaudit, lääkkeet 

 Taipumus ihon tummumiselle on usein jatkuvaa ja 
uusiutumista ennaltaehkäistään 
• Säännöllisellä kotihoidolla 

• Riittävän korkealla aurinkosuojalla kevättalvesta kauas 
syksyyn (SK 30-50) 

• C- ja A-vitamiinit ruokavaliossa 

• Kosmetologin tekemillä sarjahoidoilla 

 

© 2014 Eija Kaasalainen | Cocoa Day Spa 



 Säännöllisyys takaisin ihonhoitoon 
• Kerran viikossa hieman perusteellisempi ihonhoito 

 

 Kirkasta ihon väri kuorimalla noin kerran viikossa 
• Kuorinta poistaa harmaat, kuolleet ihosolut ja rusketus säilyy 

kauniina pidempään 

 
 Pehmennä ja elvytä ihoa kosteuttamalla päivittäin 

• Vaihda täyteläisempään kosteusvoiteeseen tai vartaloöljyyn 

• Sekoita kosteusvoiteeseen hieman itseruskettavaa tuotetta  
rusketus säilyy pitkään ja tasaisena 

• Ota käyttöön kiinteyttävät  ja muotoilevat tehotuotteet 

 

 Ravinto ja vesi 
• Muista juoda tarpeeksi vettä päivän mittaan (1,5-2l) 

• Katso, että saat ravinnosta omega 3 ja 6 öljyjä , A-, C- ja E-
vitamiineja, lykopeenia ja sinkkiä 
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 Laita kännykkä hiljaiselle ja varaa hetki vain itsellesi 
 Varaa kasvo- ja vartalohoitotuotteet valmiiksi  

• kuorintatuote, jalkaraspi tai hohkakivi, puutikku kynsinauhoja v 
arten, hoitoöljyä, naamiotuote, kosteusvoide, vartaoöljy jne. 

 Tee kuorinta kasvojen ja vartalon iholle 
 Mene mahdollisuuksien mukaan saunaan, kylpyyn tai 

lämpimään suihkuun 
• Saunahunaja, kylpysuola, hyväntuoksuinen suihkusaippua 

 Raspaa jalat, hoida kynsinauhat, laita öljyä 
 Tee kasvo- tai vaikka jalkahieronta 
 Laita kasvoille vaikuttamaan naamio, jalkoihin ja käsille 

kosteusvoidetta sekä puuvillasukat ja –käsineet 
• lue, kuuntele rentouttavaa musiikkia, juo vihreää teetä tai  

vaikka lasi viiniä 

 Kosteuta kasvojen ja vartalon iho niille sopivilla  
tuotteilla 
• Alle kiinteyttävät, elvyttävät jne. tehoseerumit ja -geelit 
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 Huolehdi että kylpyhuoneesi on siisti ja miellyttävä 
 

 Ota esiin puhtaat, pehmeätä ja raikkaantuoksuiset pyyhkeet 
 

 Luo miellyttävän värisillä tekstiileillä harmooninen tunnelma 
 

 Himmennä valaistusta tai sytytä kynttilöitä 
 

 Tuoksulyhdyllä tai hajustetuilla kynttilöillä  
luot kylpyhuoneeseesi hurmaavan tuoksun 
 

 Varaa hemmotteluhetkiä varten arjen  
tuotteita hieman ylellisempiä,  
ihanantuoksuisia hoitotuotteita 
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