Tutustuin korealaiseen kosmetiikkaan ystäväni kautta ja korealainen kosmetiikka vei nopeasti
mukanaan. Ystäväni asui Koreassa ja sai minut innostumaan erilaisista kangasnaamioista ja
seerumeista. Muistan ensimmäisen korealaisen kosmetiikan tilauksen, joka ystäväni kanssa
tehtiin. Tilasin Innisfreen Green Tea Seed seerumin, Nature Republicin kangasnaamioita sekä
Mizonin etanaseerumia sisältävän kasvovoiteen. Siitä se sitten lähti. Koukutuin korealaisen
kosmetiikan todella tehokkaisiin ainesosiin sekä mielenkiintoisiin ja länsimaalaisesta
kosmetiikasta poikkeaviin tuotteisiin.
Hurahdin korealaisen kosmetiikan maailmaan ja joulukuussa 2017 perustettiin Beautyko.
Beautykossa tavoitteenamme on saada jokainen suomalainen kokeilemaan – ja ihastumaan
korealaiseen kosmetiikkaan. Haluan tarjota asiakkailleni laajan valikoiman korealaista
kosmetiikkaa oikeasti edullisesti ja haluan, että yhä useampi suomalainen innostuu korealaisesta
kosmetiikasta. Tämän oppaan tarkoitus on tarjota teille tietoa korealaisesta kosmetiikasta ja
vinkkejä ihonhoitoon.
Nykyisin hoidan ihoani enemmän ja ihoni voi ja näyttää paremmalta kuin koskaan, kiitos
korealaisen kosmetiikan. En kuitenkaan käytä 30 erilaista tuotetta enkä suosittele myöskään
asiakkaitani ostamaan kymmeniä tuotteita. Tärkeintä on löytää omalle ihollesi sopiva
ihonhoitorutiini ja hoitaa ihoasi oikein.
Olen sitä mieltä, että ihonhoidon pitäisi olla tehokasta ja hauskaa mutta myös helppoa!

- Jenni Ahokas

Muistutan myös, että ihonhoidossa vinkkejä ja suosituksia on todella paljon ja jopa
ihotautilääkärit ovat eri mieltä ihonhoitoon liittyvistä asioista. Osa suosittelee kuorintaa, osa ei.
Osa suosittelee simppeliä ihonhoitorutiinia, osa suosittelee vähintään 15 tuotetta sisältävää
rutiinia. Vinkit ja suositukset ovat siis puhtaasti omaan kokemukseeni perustuvia ja joku
ihotautilääkäri saattaa olla kanssani eri mieltä. En väitä olevani ammattilainen eikä tämä opas ole
ammattikirjallisuutta.
Jokaisen iho on erilainen ja se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi sinulle. Jos kerron, että
tämä tuote pelasti ihonhoitoni, se ei välttämättä pelasta sinun ihonhoitoasi.

“Koreassa perusvoide sisältää sellaisia ainesosia, jotka
länsimaissa ovat tunnettuja vain selektiivisesta kosmetiikasta.”

Miksi korealainen kosmetiikka?
Korealainen kosmetiikka on tällä hetkellä hyvin suosittua eikä sen suosio varmasti ole laskussa.
Sen takaa korealaisen kosmetiikan erityispiirteet, jotka teille tässä luvussa jaan. Minulta kysytään
hyvin usein, miksi juuri korealainen kosmetiikka. Lyhykäisyydessään vastaukseni on aina: oikeasti
tehokkaat ja länsimaalaista kosmetiikkaa laadukkaammat tuotteet. Edullisesti. Korealainen
kosmetiikka on kuitenkin kosmetiikkaa siinä missä Lumenen ja Garnierin tuotteetkin mutta
korealaiseen kosmetiikkaan yhdistetään muutamia sille ominaisia piirteitä, jotka tekevät siitä
kosmetiikka-alan ehdottoman ykkösen. Jos vertaat esimerkiksi länsimaalaista 10 euron
kasvovoidetta, vastaava korealainen versio on yleensä laadukkaampi ja se sisältää ainesosia,
jotka hoitavat ja ravitsevat ihoa tehokkaammin. Koreassa perusvoide sisältää sellaisia ainesosia,
jotka länsimaissa ovat tunnettuja vain selektiivisesta kosmetiikasta.
1. Huippulaatua hyvään hintaan
Korealaiset kosmetiikkabrändit ovat tunnettuja sekä laadukkaista tuotteistaan että myös
edullisista hinnoistaan. Länsimaalaisessa kosmetiikassa kasvipohjaisia ainesosia ja mineraaleja
sisältäviä tuotteita myydään yleisesti ”premium” hintaan - korealaisessa kosmetiikassa nämä
ainesosat ovat arkipäivää. Hyaluronihappo on yksi esimerkki ainesosasta, jota korealaisista
tuotteista löytyy paljon kun taas länsimaalaisessa kosmetiikassa sitä löytyy yleensä vain
selektiivisesta kosmetiikasta. Laadukkaat ja luonnonmukaiset ainesosat ovat korealaisessa
kosmetiikassa itsestäänselvyys, joten hinnatkin ovat tällöin edulliset. Suomessa Lumenen
perusvoiteet ovat arkipäiväisiä kosmetiikkahankintoja, Koreassa samaan hintaan ostetaan
etanaseerumia
ja
hyaluronihappoa
sisältäviä
tehokkaita
anti-age
voiteita.
Koreassa kosmetiikkabrändeillä kilpailu on todella kovaa ja brändit kehittävät jatkuvasti uusia
tuotteita. Kilpailun ollessa kovaa, brändit keskittyvät kehittämään entistä tehokkaampia ja
innovatiivisempia tuotteita. Korealaiset eivät myöskään ole kovin uskollisia yhdelle brändille vaan
vaihtelevat tuotteita trendien ja uutuuksien mukaan. Kovan kilpailun vuoksi kuluttaja kohtaa
useammin
valinnanvaikeuden
kuin
kirpeän
hinnan.
Vertailin eräässä videossa Diorin 100 euroa maksavaa kosteusvoidetta Mizonin vastaavaan antiage voiteeseen ja yllätyin, kuinka huono Diorin ainesosaluettelo oli. Se sisälsi mm. yli 10 erilaista
hajustetta ja useita iholle huonoja ainesosia. Mizonin voide ei sisältänyt yhtään huonoa
ainesosaa ja sisälsi 75% pelkkää kollageenia. Video löytyy Beautykon Instagramista.
Ostamalla siis korealaista kosmetiikkaa, saat laadukkaampia tuotteita edulliseen hintaan.

2. Maailmanluokan tuotekehitystä
Olet varmasti törmännyt BB-voiteisiin ja cushion-meikkivoiteisiin, kaikki nämä ovat Koreasta
lähtöisin. Koreasta on 2000- luvulla kehittynyt kosmetiikkateollisuuden mekka, jossa uusia
innovatiivisia tuotteita kehitetään jatkuvasti. Jopa 90% kosmetiikka-alan innovaatioista tulee
Koreasta ja kovan kilpailun ajamana brändit panostavat miljoonia tuotekehitykseen. Korealainen
kosmetiikka on siis alansa edelläkävijä. Korealaiset innovaatiot rantautuvat länsimaalaiseen
kosmetiikkaan yleensä vasta vuosia jälkeenpäin.
Korealaiset brändit uudistavat tuotteitaan ahkerasti eikä tuotteet välttämättä pysy brändien
valikoimassa vuosia, mihin suomalaiset puolestaan ovat tottuneet. Suomalaiset herkemmin
ostavat yhden tuotteen ja pysyvät siinä vuosien ajan, kun korealaiset taas ahkerasti etsivät ja
kokeilevat uusia tuotteita. Tästä syystä myös brändien valikoima uudistuu tasaisin väliajoin eikä
omaa suosikkituotetta välttämättä ole vuoden päästä enää saatavilla. Voitte kuitenkin olla
varmoja, että tuotteen tilalle tulee entistä parempi tuote!
Korealaiseen tuotekehitykseen kuuluu myös monet jopa hullulta kuulostavat asiat, jotka
saattavat suomalaisille kuulostaa hassulta. Viime vuosina Koreassa on nähty mm. paljon leualle
käytettäviä naamioita, joilla korealaiset koittavat tavoitella heidän ihannoimaansa V-mallista
leukaa.
3. Oikeasti luonnollista
Koreassa luonnollisuus tarkoittaa oikeasti luonnollista (korealainen kosmetiikka ei kuitenkana ole
luonnonkosmetiikkaa!). Siinä missä länsimaissa 1%
kasviuutetta saattaa tarkoittaa
luonnollisuutta, Koreassa luonnollisen raaka-aineen pitoisuus voi olla jopa 95%. Korealaiset
käyttävät paljon luonnonmukaisia ainesosia kuten aloe veraa, hunajaa, kananmunanvalkuaista ja
vihreää teetä. Korealaiset tuotteet sisältävät paljon luonnosta saatavia ainesosia mutta täysin
luonnonkosmetiikkaa ne eivät yleensä ole. Korealaisille tuotteet ovat luonnonkosmetiikkaa
mutta länsimaissa tuotteet eivät ole täysin luonnonkosmetiikkaa eikä niitä ole sertifikoitu. Ne
ovat silti hyvin luonnonmukaisia, sillä korealaiset uskovat (tietävät) luonnonmukaisten ainesosien
olevan hyväksi iholle. Korealaiset haluavat suosia tuotteissaan kuitenkin viimeisintä teknologiaa,
joten täysin luonnonkosmetiikkaa tuotteista ei saada.
Korealaisilta brändeiltä löytyy kuitenkin myös täysin luonnonkosmetiikkaa ja esimerkiksi
Whamisan tuotteet ovat täysin luonnonkosmetiikkaa. Koreassa kosmetiikkabrändejä tulee kuin
sieniä sateella, joten kaikki tuotteet ja brändit eivät tietenkään ole 95% luonnollisia ainesosia
täynnä.

Koreassa ihonhoitotuotteisiin panostamista pidetään itsestäänselvyytenä. Jo nuoressa iässä
aloitettua ihonhoitorutiinia korostetaan yhtenä kauneuden kulmakivistä, jonka tulokset näkyvät
pitkään. Siinä missä Suomessa keskitytään ”kaikki samassa paketissa”- tuotteisiin, saattaa
korealaiseen ihonhoitorutiiniin kuulua kymmenen eri vaihetta ja jokaiseen löytyy oma
tuotteensa. Kun liikaa ominaisuuksia yritetään yhdistää samaan tuotteeseen, ei
ihonhoitotuotteita löydy juuri oikeaan tarpeeseen. Tuotteet ovat siis täsmätuotteita tietylle
ihotyypille tai tiettyyn iho-ongelmaan, jolloin myös ihonhoidosta tulee tehokasta ja toimivaa.
Korealaiset eivät siis missään nimessä pese kasvojaan vain saippualla, kuten Suomessa useat
tekevät. Koreassa jo nuoret, jopa lapset, käyttävät asianmukaisia ihonhoitotuotteita.
Korealaiseen ihonhoitoon on uskominen vai oletko joskus nähnyt huonosta ihosta kärsivää
korealaista?
5. Esteettisesti silmää hiveleviä tuotteita
Osa korealaisen kosmetiikan brändeistä herättää mielenkiinnon jo pelkästään tuotteiden
ulkonäöllä. Tuotteiden ulkonäköön on myös panostettu, sillä esimerkiksi Holika Holikan aloegeeli on voittanut pakkauksestaan design-palkinnon. Laadukkaiden ja ainutlaatuisten ainesosien
lisäksi korealainen kosmetiikka hemmottelee käyttäjiään myös esteettisesti kauniilla
pakkauksilla, joita on sekä kiva katsella, että myös helppo käyttää. Korealaisista
kosmetiikkatuotteista löytyy niin pandoja ja Pokemoneja, kuin hienostuneita ja elegantteja
pakkauksia.
6. Iho ensin, sitten meikki
Korealaiset ovat tarkkoja ihonhoidostaan, joten he eivät usko virheiden ja näppyjen
peittämiseen, he pyrkivät estämään ne ihonhoidolla. Korealainen ihonhoito perustuukin
ennaltaehkäisyyn eikä virheiden korjaamiseen. Toki tuotteilla voidaan korjata esimerkiksi ihon
kuivuutta mutta korealaiset pyrkivät ennaltaehkäisemään ihon ongelmia ennen niiden
syntymistä.
Korealaiset kosmetiikkatuotteet ovat siis alusta alkaen kehitetty hoitamaan ihoa
pitkävaikutteisesti eikä ne vain saa ihoa tuntumaan hyvältä hetkellisesti. Meikki on väliaikainen
ratkaisu eikä korvaa perusteellista ihonhoitoa, jolla esimerkiksi näpyt ja muut virheet ehkäistään.

Korealaisen kosmetiikan myytit
Korealaiseen kosmetiikkaan yhdistetään silloin tällöin muutamia myyttejä ja ajattelin nostaa ne
esille tässä oppaassa heti alkuunsa.
Myytti 1: 10-vaiheinen ihonhoitorutiini täytyy tehdä aamuin illoin joka päivä.
Ensimmäinen myytti liittyy korealaisen kosmetiikan 10-vaiheiseen ihonhoitorutiiniin. Tämä
säikäyttää jo osan korealaisesta kosmetiikasta kiinnostuneista, sillä eihän kenelläkään ole aikaa
tehdä
10-vaiheista
ihonhoitorutiinia
aamuin
illoin!
10-vaiheista ihonhoitorutiinia ei tarvitse, eikä saa, tehdä päivittäin aamuin illoin. 10-vaiheinen
ihonhoitorutiini sisältää mm. kuorinnan eikä kasvojen ihoa missään nimessä saa kuoria joka
päivä, saati sitten aamuin illoin. Liiallinen kuorinta kuivattaa ihoa merkittävästi ja voi jopa
pahentaa ihon kuntoa. Puhdistus, kasvovesi, seerumi / hoitoneste ja kasvovoide kuuluvat yleensä
ihonhoitorutiiniin aamuin illoin. Myöskään kangasnaamiota eli sheet maskia ei käytetä aamuin
illoin joka päivä. Kangasnaamiot tehostavat ihonhoitoa, joten niitä suositellaan käytettäväksi
muutaman kerran viikossa. Kangasnaamioiden käyttöä ohjeistetaan eri tavalla, riippuen
lähteestä. Tähänkään ei varmaan mitään yhtä oikeaa ratkaisua ole, kuten ihonhoitoon
yleensäkään, mutta itse en suosittele käyttämään kangasnaamioita joka päivä. Myöskään ihon
ylihoitaminen ei ole hyväksi.
Lyhimmillään ihonhoitorutiini voi koostua esimerkiksi neljästä tuotteesta. Lisää 10-vaiheisesta
ihonhoitorutiinista myöhemmin sekä myös omasta ihonhoitorutiinistani.
Myytti 2: Korealaisen kosmetiikan tuotannossa on käytetty eläinkokeita.
Eläinkokeet nousevat esille myös korealaista kosmetiikkaa käsittelevissä keskusteluissa. EteläKoreassa on kielletty eläinkokeilla testaaminen. Laki tuli voimaan vuonna 2018 mutta hyvin useat
brändit ovat jo ennen tätä ilmoittaneet, että eivät testaa tuotteitansa eläimillä. Esimerkiksi
MISSHA on täysin eläinkokeita vastaan.
Tässä kuitenkin tullana myös montaa länsimalaaista kosmetiikkabrändiä koskevaan asiaan. Kiina
vaatii, että siellä myytävät brändit ovat testattu eläimillä. Eli jos jotain brändiä myydään Kiinassa,
silloin ne tuotteet, jotka siellä myynnissä ovat, on testattu eläimillä. Esimerkiksi Skinfood ei itse
brändinä testaa tuotteita eläimillä mutta kun tuotteet on viety Kiinaan myyntiin, Kiinassa joku
ulkopuolinen taho on suorittanut testauksen. Skinfoodin oman lausunnon mukaan he eivät tiedä
kuka, miten ja missä testaus on tehty Kiinan markkinoita varten mutta itse he eivät sitä ole
tehneet. Tästä syystä näkee siis paljon markkinointitekstejä siitä, että tuotteita ei ole testattu
eläimillä, koska brändit itse eivät sitä tee.

Myytti 3: Korealainen ihonhoito vaalentaa kasvojen ihon.
Tämä on ehkä yleisin korealaista kosmetiikkaa koskeva myytti. Toisaalta ihan syystä, sillä joissain
kosmetiikkatuotteissa saattaa lukea sana whitening. Se ei tarkoita, että tuote vaalentaisi
kasvojesi ihon. Ihon valkaisu on jo melkoisen kemikaalinen toimenpide eivätkä
ihonhoitotuotteissa käytetä valkaisuaineita (valkaisu on englanniksi bleaching). Valkaisevia
tuotteita toki Aasiasta löytyy mutta ne ovat tarkoitettu ihokarvojen valkaisuun, ei kasvojen
herkälle iholle. Whitening tarkoittaakin korealaisessa kosmetiikassa kirkastavaa ja heleyttävää, se
yhdistetään tuotteissa yleensä täydellisen kuulaaseen ihoon. Koreassa kauneusihanteena on
täydellisen tasainen, heleä ja vaalea iho, johon myös sana whitening viittaa.

Vaikka tuotteessa siis lukisi sana whitening, tuotetta on täysin turvallista käyttää. Se ei sisällä
valkaisuaineita eikä kasvojesi iho ala mystisesti vaaleta.

Korealainen kosmetiikka ei mystisesti vaalenna ihoa!

Myytti 4: Korealainen kosmetiikka on täynnä outoja ainesosia.
Vaikka Korea on osa Aasia, korealaista kosmetiikkaa ei missään nimessä pidä sekoittaa Kiinassa
myytäviin piraattituotteisiin (korealaisesta kosmetiikasta on myös feikkituotteita! Kannattaa olla
tarkkana esim. Ebayssa). Korealainen kosmetiikka on todella laadukasta ja maailman
innovatiivisinta kosmetiikkaa. Tuotteet saattavat sisältää suomalaisille oudolta kuulostavia
ainesosia mutta testaamalla huomaat niiden olevan tehokkaita ja hoitavia ainesosia.
Korealaisista kosmetiikkatuotteista löytyy myös tuttuja perusvoiteita ja kangasnaamioita, kaikki
tuotteet eivät siis sisällä erikoisia ainesosia.
Koreasta tulee siis maailmanluokan kosmetiikkainnovaatiot ja siellä kilpailu on todella kovaa.
Brändit keskittyvät kehittämään entistä parempia ja entistä tehokkaampia tuotteita,
turvallisuutta unohtamatta. Korealaiset ovat siis tottuneet laadukkaisiin tuotteisiin, joten siellä ei
yksinkertaisesti menesty keskinkertaiset tuotteet. Koreassa lainsäädäntö ja valvonta on myös
vähintään yhtä tiukkaa kuin EU:ssa, minkä takia tuotteet ovat oikeasti turvallisia ja testattuja.
Jotta tuotteita saadaan myydä EU:ssa, täytyy niille teettää turvallisuusselvitykset ja listata ne
EU:n CPNP-portaaliin. Portaaliin tulee syöttää tuotteiden ainesosat ja turvallisuusselvityksessä
nimensä mukaisesti selvitetään tuotteen turvallisuus. Tällä varmistetaan, että EU:ssa myydään
vain turvallista kosmetiikkaa. Tämä ei tietenkään päde tapauksessa, jossa tuotteita tilataan
suoraan Aasiasta tai eBaysta, joten kannattaa olla tarkkana mistä tuotteita tilaa.

Tutustuminen korealaiseen kosmetiikkaan
Korealaisen kosmetiikan käytön aloittaminen saattaa tuntua haastavalta, sillä brändejä on satoja
ja erilaisia tuotteita on todella paljon. On etanaseerumia, AHA & BHA -happoja, hoitonesteitä ja
kertakäyttöisiä kangasnaamioita. Vähemmästäkin tulee valinnan vaikeus, jos tuotteisiin ei ole
aiemmin tutustunut. Voi jopa tuntua helpommalta vaihtoehdolta ostaa se uusi Nivean
perusvoide. Ei kuitenkaan huolta, vinkkieni avulla pääset helposti ja nopeasti testaamaan
korealaista kosmetiikkaa ja ihastumaan siihen!
Jäitä hattuun
Jos et ole koskaan testannut korealaista kosmetiikkaa, älä innostu liikaa. Sanon tämän vain siksi,
että säästät rahaa. Vaikka nettisivut pursuavat ihania ja hyvältä kuulostavia tuotteita, en
suosittele ostamaan jokaista tuotetta vaan vaihda muutama tuote kerralla. Sen lisäksi, että
säästät rahaa kun et innostuneena osta tuotteita, jotka eivät ihollesi sovi, ihosi kiittää myös. Kun
vaihdat tuotteita pikkuhiljaa, ihosi ei ärsyynny uusista tuotteista. Jos ihosi on tottunut esimerkiksi
perusvoiteisiin etkä ole hoitanut sitä liiemmin, ihollesi voi tulla shokkina kaikki uudet ainesosat ja
tuotteet. Kun tutustunut tuotteisiin pikkuhiljaa, huomaat mitkä sopivat ihollesi ja mitkä tuotteet
oikeasti toimivat juuri sinulla. Jos vaihdat kaikki 10 tuotetta kerralla, et voi tietää mikä juuri niistä
tuotteista reagoi ihollasi hyvällä tai huonolla tavalla.
Tuotesuositukset uudelle korealaisen kosmetiikan käyttäjälle
Jotta sinäkin pääset helposti käsiksi korealaisen kosmetiikan ihanuuteen ja saat kaiken
mahdollisen hyödyn irti, suosittelen aloittamaan muutamalla helpolla tuotteella. Yksi
helpoimmista, ja silti yksi tehokkaimmista, tuotteista ovat kangasnaamiot. Kangasnaamiot, eli
sheet maskit, ovat kertakäyttöisiä kankaisia naamioita, joihin on imeytetty hoitavaa ja ravitsevaa
seerumia. Kangasnaamion annetaan vaikuttaa iholla noin 20 minuuttia, jonka aikana hoitavat
ainesosat imeytyvät ihoon. Teho on huomattavasti parempi kun seerumin ainesosat muhivat
kangasnaamion alla eivätkä haihdu kasvoilta kuten kävisi ilman kangasta. Kangasnaamiot
sisältävät siis pelkästään ihoa hoitavaa seerumia ja kangasnaamioiden avulla iho saa reilusti
hoitavia ainesosia.

Kangasnaamioiden lisäksi korealaisen kosmetiikan parhainta antia ovat erilaiset hoitonesteet ja
seerumit. Näitäkin on hyvin paljon erilaisia ja korealaiset itse kerrostavat useita tuotteita
saadakseen haluamansa lopputuloksen. Tästä ei kuitenkaan kannata hämmentyä vaan kannattaa
aloittaa tutustuminen yhdellä hoitonesteellä tai seerumilla. Hoitonesteitä on useita erilaisia ja
jokaisen tarpeeseen sopivia. Itse suosin aina kosteuttavia tuotteita, sillä ihoni on todella kuiva.
Käytän aina hoitonestettä ja / tai seerumia kasvovoiteen alla. Hoitonesteet ovat usein hieman
kevyempiä kuin seerumit, jolloin niitä voi kerrostaa useita kerroksia.
Suosittelen aina myös aloe veraa sisältäviä tuotteita, sillä ne sopivat lähes poikkeuksetta kaikille.
Aloe vera kosteuttaa, rauhoittaa ja edistää solujen uudistumista. Se sopii ihon
tehokosteutukseen, herkälle iholle rauhoittamaan ihoa ja ikääntyvälle & akneen taipuvaiselle
iholle korjaamaan ja uudistamaan ihoa. Aloe-tuotteet ovat todella monipuolisia ja
monivaikutteisia, jonka vuoksi ne ovat todella suosittuja myös kokeneempien
kosmetiikkakuluttajien keskuudessa. Tutustu esimerkiksi aloe-geeliin, joka on tehokas kosteuttaja
ympäri vuoden.

Yksi korealainen erikoisuus on etanaseerumi, joka on tunnettu kyvystään uudistaa ja korjata
ihoa. Etanaseerumi sopii myös oikeastaan ”vaivaan kuin vaivaan”. Etanaseerumia käytetään usein
anti-age tuotteissa, sillä se uudistaa ja korjaa ihoa. Etanaseerumin ihoa korjaava ominaisuus
auttaa mm. myös aknen arpiin ja ihon pigmenttimuutoksiin. Etanaseerumi myös tietenkin
kosteuttaa ihoa, kirkastaa ja rauhoittaa ihoa.
Etanaseerumia sisältävät tuotteet ovat usein kevyitä, sillä etanaseerumi on ainesosana kevyt.
Etanaseerumia sisältävät tuotteet sopivat siis loistavasti myös rasvoittuvalle ja akneen
taipuvaiselle iholle, sillä se ei tuki ihohuokosia. Etanaseerumin voidaan ajatella siis sopivan
kaikille iho-ongelmasta riippumatta. Tutustu esimerkiksi etanaseerumia sisältävään
kosteusvoiteeseen.

Ihotyypit
Olet jo testannut kangasnaamioita ja ihastunut aloe-geeliin. Nyt mietit, että miten löydät ihollesi
sopivat tuotteet tuhansien tuotteiden joukosta. Tarvitsetko yönaamion, öljypohjaisen
puhdistusaineen vai kenties emulsion? Väärillä tuotteilla voit aiheuttaa ihollesi enemmän haittaa
kuin hyötyä. Vaikka joku tuote sopisi ystävällesi, se ei tarkoita että tuote sopii sinulle. Ihotyyppisi
vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiset tuotteet sinulle sopivat. Oman ihotyypin tunnistaminen
on tärkeää, jotta voit valita oikeat ihonhoitotuotteet ja oikean ihonhoitorutiinin. Oman ihotyypin
voi selvittää kosmetologilla, jolloin iholle tehdään ihoanalyysi. Voit myös helposti selvittää
ihotyyppisi kotikonstein.
Normaali iho:
•
Hyväkuntoinen ja pienet ihohuokoset
•
Ei rasvoitu tai eritä talia, ei myöskään ärsyynny helposti.
Normaalille ihotyypille sopii suurin osa ihonhoitotuotteista eikä iho herkisty uusille tuotteille
helposti. Jos ihosi on normaali, voit huoletta testata uusia ihonhoitotuotteita ja katsoa, mistä
ihosi tykkää. Keskity kosteuttamaan ja suojaamaan tervettä ihoasi kosteuttavilla tuotteilla ja
aurinkosuojalla, näin myös todennäköisemmin vältyt iho-ongelmilta. Jos ihosi on ikääntyvä, suosi
erityisesti hyaluronihappoa ja etanaseerumia sisältäviä tuotteita, jotka kosteuttavat ja uudistavat
ihoa.
Kuiva iho:
•
Ihoa kiristää ja se tuntuu selkeästi kuivalta
•
Ei epäpuhtauksia tai rasvaisuutta
Jos ihosi tuntuu todella kuivalta ja janoiselta, se tarvitsee tehokosteutusta! Kuivalle iholle
suositellaan kosteuttavia tuotteita, jotka ylläpitävät ihon kosteustasapainoa ja saavat ihon
näyttämään terveeltä. Suosi erityisesti hyaluronihappoa sisältäviä tuotteita, sillä hyaluronihappo
on yksi tehokkaimmista ainesosista ihon kosteutukseen. Hyaluronihapon teho perustuu sen
kykyyn imeä itseensä suuri määrä kosteutta. Jos ihonhoitorutiiniisi ei kuulu vielä seerumi tai
hoitoneste, kokeile lisätä rutiiniisi kosteuttava seerumi. Usein seerumin lisääminen toimii ihon
kosteutuksessa paremmin kuin paksumpi voide.
Kuiva iho yleistyy vanhetessa, joten ikääntyvän ihon kannattaa suosia hyaluronihappoa.

Rasvoittuva iho:
•
Iho kiiltää, näyttää rasvaiselta ja rasvoittuu helposti
•
Iholla on mustapäitä ja näppyjä
•
Laajentuneet ihohuokoset ja iho näyttää paksulta

Toisin kuin kuivalla iholla, rasvaisella iholla on paljon ylimääräistä rasvaa. Rasvainen iho johtuu
talirauhasten yliaktiivisesta toiminnasta. Yleensä rasvainen iho on helppo huomata, sillä se eroaa
selkeästi normaalista ja kuivasta ihosta. Rasvoittuvan ihon kannattaa suosia vesipohjaisia
geelimäisiä tuotteita (esim. geelimäinen kosteusvoide, joka ei tuki ihohuokosia) sekä
öljypohjaista puhdistusainetta. Öljypohjainen puhdistusaine poistaa iholta ylimääräistä öljyä.
Suosi esimerkiksi vihreää teetä, joka poistaa iholta ylimääräistä talia.
Sekaiho:
•
Ihotyyppien yhdistelmä: ihossa voi olla sekä kuiva, normaaleja että rasvaisia alueita.
Erityisesti T-alue saattaa rasvoittua päivän mittaan.
Epäpuhtauksia ja rasvaisuutta erityisesti T-alueella (rasvoittuvalla iholla ongelmia kauttaaltaan)
Voit yhdistellä kaikkia yllämainittuja tuotteita. Käytä kosteuttavia tuotteita kuivilla alueilla ja
puhdista iho öljypohjaisella puhdistusaineella, jolla poistat iholta ylimääräisen talin.
Herkkä iho:
•
Herkkä iho ärsyyntyy helposti, sitä voi kutista ja kuumottaa.
Jokaisella voi olla herkkä iho, riippumatta ihon rasvaisuudesta. Herkkäihoisen kannattaa suosia
helliä ja rauhoittavia ihonhoitotuotteita. Jos ihosi on todella herkkä, varmista ettei tuotteet
sisällä hajusteita tai alkoholia. Vältä myös vahvoja kemikaalisia kuorintoja. Keskity siis
hellävaraisiin ihonhoitotuotteisiin. Herkän ihon hoito on haastavaa koska herkällekkin iholle
tarkoitetut tuotteet voivat allergisoida.

Voit testata ihotyyppisi helposti. Pese kasvosi aamulla mutta älä käytä siihen mitään tuotteita.
Katso miten se reagoi päivän mittaan. Jos ihosi on päivällä täysin samanlainen kuin aamulla,
ihotyyppisi on normaali. Jos taas ihosi on rasvainen, se alkaa kiiltämään päivän mittaan. Jos ihosi
puolestaan tuntuu päivän mittaan todella kuivalta ja kiristävältä, ihotyyppisi on kuiva. Jos taas
iho tuntuu päivällä kuivalta mutta T-alueesi rasvoittaa, ihotyyppisi on sekaiho. Herkän ihon
tunnistat yleensä punoittavasta ja kutiavasta ihosta.
Nyt kun tunnistat ihotyyppisi, oikeiden tuotteiden valinta on helpompaa. Useissa
verkkokaupoissa tuotteet ovat lajiteltu ihotyypin mukaan ja kivijaloissa myyjät yleensä osaavat
kertoa, millaiselle ihotyypille tuotteet sopivat. Se ei kuitenkaan takaa, että osut kerralla oikeaan
tai että minun suosittelemat tuotteet sopivat sinulle. Ihonhoitotuotteiden valinnassa täytyy vain
kokeilla. Se toisaalta tekee myös ihonhoidosta hauskaa, uusien tuotteiden kokeilu on aina
mahtavaa! Muista myös että mikään ihonhoitotuote ei tee ihmeitä yhdessä yössä. Anna ihollesi
aikaa tottua tuotteeseen ja anna tuotteelle aikaa näyttää tehonsa.
Kun lähdet ostoksille ihonhoidon ihmeelliseen maailmaan, ota huomioon muutamia asioita.
Ensimmäinen näistä on hinta. Kaikista kallein tuote ei ole aina paras ja erityisesti korealaisessa
kosmetiikassa hyvinkin edulliset tuotteet saattavat olla todella tehokkaita. Suosittelen myöskin
vertailemaan tuotteiden hintoja, sillä niiden välillä on isoja eroja riippuen ostopaikassa.
Huomioi myöskin, että useat korealaiset brändit saattavat painattaa tuotteisiin valmistuspäivän,
ei viimeistä käyttöpäivää. Eli tuote ei ole vanhentunut / pilaantunut vaikka tuotteessa olisikin
päivämäärä puolen vuoden takaa.

Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista eikä siihen tarvitse kuulua kymmeniä tuotteita, jos et
itse niin halua. Ihonhoidon voi siis pitää hyvinkin simppelinä, kunhan tuotteet ovat tehokkaita ja
toimivia. Omaan ihonhoitorutiiniin saattaa aamuisin kuulua vain neljä tuotetta. Oma
suhtautumiseni ihonhoitoon on siis hyvin ”tervejärkistä” enkä usko, että saisin parempia
tuloksia ihonhoidossa vaikka lisäisin rutiiniin 15 erilaista tuotetta. Kuten jo aiemmin mainitsin,
ihon ylihoitaminen ei ole koskaan hyvästä! Ihon ylihoitaminen vain rasittaa ihoa.
Tässä oppaassa haluan myös tuoda esille sen, että ihonhoito ei ole vaativaa tai aikaa vievää etkä
tarvitse siihen kymmeniä tuotteita. Haluan myös tuoda esille sen, että en missään nimessä
rohkaise asiakkaitani hankkimaan kaapit täyteen kosmetiikkaa ja käyttämään joka päivä 15 eri
tuotetta, vain sen takia että korealainen ihonhoitorutiini on pitkä. Uskon vahvasti siihen, että
jokaisen täytyy löytää itselle sopivat tuotteet ja oma ihonhoitorutiini. Mutta kenenkään iho ei
tarvitse 15 erilaista tuotetta. Haluan siis korostaa, että hoida ihoasi sen vaatimalla tasolla. Jos et
ole juurikaan hoitanut ihoa aiemmin, tällä seuraavalla rutiinilla pääset jo pitkälle.
1. Puhdistus
Vaikka pitäisit ihonhoitorutiinin kuinka yksinkertaisena tahansa, ei ihon puhdistusta voi ohittaa.
Voit tehdä puhdistuksen joko yhdellä tuotteella tai tehdä kaksoispuhdistuksen, jolloin puhdistat
ihosi kahdella tuotteella. Jos ihollasi ei ole paljon epäpuhtauksia, voit hyvin käyttää vain yhtä
puhdistusainetta.
2. Kuorinta (1-2 kertaa viikossa)
Iho olisi hyvä myös kuoria noin kerran viikossa, jotta pääset eroon epäpuhtauksista ja kuolleesta
ihosolukosta. Jos iholla on paljon kuollutta ihosolukkoa, eivät kosteusvoiteet ja seerumit pääse
imeytymään iholle kunnolla. Myös kuivaa ihoa täytyy kuoria.
3. Kasvovesi
Kasvovettä ei tule unohtaa ihonhoitorutiinista, vaikka sen pitäisi kuinka lyhyenä tahansa.
Kasvovesi ei nimittäin pelkästään kosteuta ihoa vaan se tasapainottaa ihon pH-arvon. Kun ihon
pH-arvo on kunnossa, seerumi ja kosteusvoide toimivat tehokkaammin.
4. Seerumi
Tämänkin voi tarvittaessa jättää pois ihonhoitorutiinista mutta se on itselle tärkeä osa rutiiniani
ja auttaa kuivaa ihoani. Seerumin tehtävä on ravita ihoa ja tehostaa kasvovoiteen imeytymistä
sekä tehoa.
5. Kasvovoide
Kasvovoide kuulukin jo varmaan jokaisen ihonhoitorutiniin eikä kenellekään varmaan ole
epäselvää, miksi kasvovoidetta käytetään. Kasvovoide myös lukitsee aiemmin lisätyt tuotteet
kasvoille.
Tässä siis neljä tärkeää päivittäistä vaihetta, joita ihonhoidosta ei kannata jättää pois. Kuorinta on
tarkoitettu maksimissaan muutaman kerran viikossa tehtäväksi.
Ihonhoidon perusteissa on mielestäni myös tärkeää tunnistaa oma ihotyyppi (kts aiempi
kappale) sekä löytää itselle sopivat tuotteet. Kun tämä on kunnossa, ihonhoitoa voidaan lähtä
syventämään muilla vaiheilla ja tuotteilla.

Näin luot oman ihonhoitorutiinin
Käymme myöhemmin tässä oppaassa läpi tyypillisen korealaisen 10-vaiheisen ihonhoitorutiinin.
Ennen kuin innostumme liikaa korealaisesta ihonhoitorutiinista, toivoisin sinun miettivän omaa
tämän hetkistä ihonhoitorutiinia. Onko se riittävä, voiko ihosi hyvin ja näyttääkö se hyvältä? Jos
kyllä, rutiiniisi ei välttämättä tarvitse lisätä 10 uutta vaihetta. Ellet itse halua. Jos ihosi on samea,
kuiva tai kaipaat apua ikääntyvän ihon hoidossa, rutiiniisi kannattaa lisätä tuote jos toinenkin. Tai
jos jo nyt käytät 10-vaihetta ihonhoitorutiinissa etkä saa haluamiasi tuloksia, suosittelen
vaihtamaan tuotteet tehokkaampiin ja omaan ihotyyppiisi sopiviin.

Korealaisen kosmetiikan käyttö taikka korealaisen kosmetiikan 10-vaiheinen ihonhoitorutiini
eivät vaadi pelkästään korealaisia tuotteita. Voit huoletta käyttää suosikkituotteitasi myös
länsimaalaisilta brändeiltä. Itse asiassa jotkut länsimaalaiset tuotteet ovat hyvinkin suosittuja
Koreassa eli myös korealaiset yhdistelevät ihonhoidossaan korealaista ja länsimaalaista
kosmetiikkaa. Kuten sanottu, tärkeintä on löytää itselle sopivat tuotteet oli ne sitten Koreasta tai
Englannista.
Omassa ihonhoitorutiinissa suosittelen myös testaamaan useita eri brändejä. Ei nimittäin pidä
paikkaansa, että parhaimmat tulokset syntyvät käyttämällä vain yhden brändin tiettyä
tuotesarjaa. Jollakin brändillä voi olla todella hyvä kosteusvoide mutta kuorintavoide on surkea.
Tästä syystä suosittelen rohkeasti kokeilemaan uusia brändejä ja sekoittamaan ihonhoitorutiiniisi
erilaisia tuotteita ja brändejä.
Nyt itse rutiiniin! Ihonhoitorutiini voi olla niinkin simppeli kuin puhdistus, kuorinta, kosteutus ja
suojaus. Tämä on mielestäni lyhin mahdollinen ihonhoitorutiini, sillä iho tarvitsee puhdistusta,
kuorimista, kosteutusta sekä suojausta. Näistä ei voida luopua, jotta iho pysyy hyväkuntoisena.
Puhdistus tietenkin puhdistaa iholta epäpuhtaudet ja meikin. Kuorinta kuorii iholta kuolleen
ihosolukon ja epäpuhtaudet. Iho tarvitsee myös kosteutusta ja kosteusvoide myös ehkäisee
kosteuden haihtumista. Ihon suojaaminen auringolta on myös tärkeää, sillä aurinko on yksi ihoa
eniten vanhentavista asioista. Aurinko saa aikaan jopa 80% ikääntymisen merkeistä, eli mistään
pienestä ja vähäpätöisestä asiasta ei ole kysymys.

”Korealainen ihonhoitorutiini ei vaadi pelkästään korealaisia
tuotteita”

Simppeliin ihonhoitorutiiniin voit lisätä silloin tällöin kangasnaamion, jolla iho saa hoitoa ja
ravitsevia ainesosia. Myös esimerkiksi yönaamio toimii loistavasti simppelin ihonhoitorutiinin
kanssa. Se lisätään yöksi viimeisenä ihonhoidon vaiheena ja yön aikana ihostasi tulee kosteutettu
ja heleä. Kätevää ja helppoa!
Jos taas haluat viedä ihonhoitosi askelta pidemmälle, mutta et silti halua viettää liikaa aikaa
ihonhoidon parissa, suosittelen lisäämään ihonhoitorutiiniin kasvoveden sekä seerumin.
Kasvovesi viimeistelee ihon puhdistuksen ja tuo iholle hoitavia ainesosia. Kasvovesi ei siis
missään nimessä ole ns. turha tuote, vaan se tuo iholle tärkeitä hoitavia ainesosia ja
tasapainottaa ihon pH-arvon. Ihon pH-arvon täytyy olla tasapainossa, jotta seuraavat hoitavat
tuotteet vaikuttavat tehokkaammin.
Mielestäni seerumi on yksi parhaimmista tuotteista tehostamaan ihonhoitoa. Seerumi on
kevyempi kuin kosteusvoide ja siten se imeytyy syvälle ihoon tehokkaammin kuin kosteusvoide.
Seerumeita löytyy todella paljon erilaisia, itse suosin kosteuttavia seerumeita. Seerumilla saat
tuotua ihollesi sen tarvitsemaa hoitoa tiiviissä ja tehokkaassa muodossa. Seerumeissa hoitavien
ainesosien pitoisuus on yleensä korkea ja esimerkiksi hyaluronihappo toimii seerumina
tehokkaimmin. Muista kuitenkin, että seerumi on aina ihonhoitorutiinin lisätuote, sillä se
tarvitsee aina päälleen kosteusvoiteen. Jos haluat panostaa ihonhoitorutiinissa johonkin
vaiheeseen, suosittelen seerumia.
Ihonhoitorutiini voi olla erilainen aamulla ja illalla. Jos aamulla on kiire, skippaa kaikki
ylimääräinen. Puhdista iho, kosteuta se ja suojaa tarvittaessa auringolta. Hoida ihoasi enemmän
illalla ja hemmottele esimerkiksi yönaamiolla tai kangasnaamiolla.

Kaiken kaikkiaan kyse on siitä, kuinka paljon hoitoa ihosi tarvitsee ja kuinka paljon haluat läträtä
tuotteilla. Yleensä kuitenkin kaikki aiemmin mainituista tuotteista ovat sellaisia, joita jopa
hyväkuntoiselle iholle kannattaa käyttää. Oman ihonhoitorutiinin muodostamisessa tärkeässä
roolissa on myös oma kiinnostus & viitseliäisyys. Jos et yksinkertaisesti jaksa aamulla käyttää 10
erilaista tuotetta, se on täysin ok. Jos taas rakastat käyttää erilaisia seerumeita ja hoitotuotteita,
on täysin ok käyttää vaikka 20 erilaista tuotetta!

”Jos haluat panostaa ihonhoitorutiinissa johonkin vaiheeseen,
suosittelen seerumia. ”

Kosmetiikan ainesosaluettelo & ”haitalliset” aineet
Sanon jo alkuun, että tämä on aihe, josta on paljon erilaisia mielipiteitä. Osa on sitä mieltä, että
parabeenit ovat haitallisia ja osa sitä mieltä, että ne eivät ole. Olen tehnyt paljon tutkimusta
aiheesta ja merkitsen loppuun lähteet, jotta epäileväisetkin voivat käydä tarkistamassa asian.
Otsikossa mainitaan ”haitalliset” aineet siksi hipsuissa, koska EU:ssa ei saa myydä kosmetiikkaa,
joka olisi iholle oikeasti haitallista. Kaikelle kosmetiikalle tehdään turvallisuusselvitykset, jossa
tuotteen ainesosat käydään läpi. Itse olen rekisteröinyt mm. Eyenlipin tuotteet ja teettänyt niille
turvalisuusselvitykset, joten minä todellakin tiedän, millainen prosessi on saada tuotteet
myyntiin Eurooppaan. Siitä prosessista ei mikään vaarallinen tuote läpi pääse.
Toki osa ainesosista voi aiheuttaa herkälle iholle ärsytystä, joten ainesosaluettelo kannattaa
tsekata, erityisesti jos ihosi on herkkä.
Ainesosaluettelo
Ainesosaluettelossa raaka-aineet luetellaan suurimmasta pienimpään. Eli se raaka-aine, joka
ainesosaluettelossa on ensimmäisenä, on tuotteen pääraaka-aine ja sitä tuote sisältää eniten.
Ainesosaluettelosta selviää siis mitä ainesosia tuotteessa on käytetty mutta tarkkaa reseptiä siitä
ei löydä. Eli jos tuotteessa on käytetty hyaluronihappoa, ei ainesosaluettelosta selviä, kuinka
paljon tuotteessa on hyaluronihappoa. Jos siis haluat vältellä jotain tiettyä ainesosaa,
ainesosaluettelon lukeminen on tärkeää.
Tässä muutamia tärkeitä / kohuttuja ainesosia:
•
Alkoholi. Alkoholista usein ajatellaan, että se on ihonhoidossa todella huono raaka-aine.
Tämä ei pidä paikkaansa, sillä on olemassa myös iholle hyödyllisiä alkoholeja (cetyl alcohol,
stearyl alcohol, propylene glycol). E- ja A-vitamiinit (tocopherol ja retinol) ovat myös alkoholeja. Alkoholit, jotka saattavat kuivattaa ihoa ovat denatured alcohol, isopropyl alcohol
sekä ethanol. Ei siis kannata suoraan vältellä kaikkia alkoholeja. Myös esimerkiksi
käsivoiteissa on alkoholia ja käsivoiteet eivät suinkaan kuivata ihoa. Myös esimerkiksi
luonnonkosmetiikka sisältää yleensä paljon alkoholia, sillä se on yksi harvoista
luonnonkosmetiikassa hyväksyttyjä säilöntäaineita.
•
Glyseriini (glyserin tai glycerol) on veden jälkeen toiseksi yleisin ainesosa kosmetiikassa.
Glyseriiniä käytetään paljon, koska se on tehokas kosteuttaja.
•
Hyaluronihappo (hyaluronic acid, sodium hyaluronate) on ihon superkosteuttaja.
Hyaluronihappo on erityisen hyvä ainesosa ihonhoidossa, sillä se sopii kaikille ihotyypeille.
Hyaluronihappoa on ihossa luonnostaan, joten se ei allergisoi.

Kosmetiikan ainesosaluettelo & ”haitalliset” aineet
•

•

Parabeenit (muun muassa methylparaben, ethylparaben, butylparaben) ovat kosmetiikan
säilöntäaineita, joiden mahdollisista haitoista on ollut paljon keskustelua. Tutkimuksissa ei
kuitenkaan ole todistettu, että parabeenit olisivat iholle haitallisia (jossain tutkimuksessa
oli tutkittu rintasyöpää sairastavia ja 9/10 oli löydetty pieniä määriä parabeeneja mutta
yhteyttä parabeenien ja rintasyövän välillä ei ole löydetty). On myös tärkeää huomioida,
että tuotteet tarvitsevat säilöntäaineita, jotta ne eivät esimerkiksi homehdu. Jos siis
tuotteessa lukee ”paraben free” tai ”ei sisällä parabeeneja”, siinä on todennäköisesti
käytetty jotain toista säilöntäainetta. Kaikissa vesipohjaisissa tuotteissa täytyy olla
säilöntäaineita, jotta niissä ei ala kasvamaan mitään epämääräistä. Säilöntäaineet siis
takaavat tuotteet turvallisuuden.
Silikonit (dimethicone, methicone, cyclopentasiloxane, polydimethylsiloxane, dimethiconol, polybutene, VP/VA copolymer) ovat polymeerejä, joita lisätään tuotteisiin silottamaan
ihoa tai hiuksia. Silikoneja on usein mukana hoitoaineissa, silottavissa hoitotuotteissa, primereissa sekä meikinkiinnityssuihkeissa. Jotkut sanovat että silikonit tukkivat ihohuokosia,
osa sanoo että silikonit luovat iholle suojaavan esteen, joka estää mm. kosteutta
haihtumasta.

Itse käytän ja testaan todella paljon kosmetiikkaa enkä välttele mitään tiettyjä aineita. Vilkaisen
aina ainesosaluettelon, jotta näen esimerkiksi aloetuotteista, onko aloe niissä pääraaka-aineena.
Myös esimerkiksi hyaluronihappoa sisältävissä tuotteissa koitan ainesosaluettelon perusteella
arvioida, paljonko hyaluronihappoa tuotteessa on. (Tämä on toki haastavaa mutta ainesosien
järjestys antaa osviittaa, onko tuote 97% hyaluronihappoa vai 1%). Olen siis kaikkiruokainen
kosmetiikan suhteen ja jotta luopuisin jonkun tuotteen / ainesosan käytöstä, haluaisin siitä
tieteellistä tutkimusaineistoa.
Minusta onkin hieman hassua, että joissakin tuotteissa erikseen mainitaan, että eivät sisällä
iholle haitallisia parabeeneja kun tästä ei mitään tieteellistä todistusaineistoa ole. Toki kyseessä
on säilöntäaine ja jos haluaa minimoida kemikaalien määrän, kannattaa välttää myös
parabeeneja.
Lähteet:
•
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ymparistomyrkyt/tarkempaa-tietoa-ymparistomyrkyista/parabeenit
•
https://trueskincarecenter.com/blog/are-parabens-bad-for-your-skin/
•
https://www.fda.gov/cosmetics/productsingredients/ingredients/ucm128042.html
•
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/14/kosmetiikan-kemikaalit-aiheuttavat-rajuja-oireita-kokenut-laakari-neuvoo
•
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/sailontaaineet_tarkea_osa_tuoteturvallisuutta/
•
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/parabeenit_kysymyksia_ja_vastauksia/
•
http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_turvallisuus_ja_lainsaadanto/kosmetiikan_ainesosien_saantely/
•
https://blogit.terve.fi/pilketta/luonnonkosmetiikassa-reilusti-alkoholia/
•
https://www.ruohonjuuri.fi/ekotietoa/luonnonkosmetiikka-ja-alkoholi/
•
https://incimix.wordpress.com/2012/02/21/alkoholi-kun-alkoholi-eiko/

Minulta hyvin usein kysytään tuotesuosituksia tietylle ihotyypille ja vinkkejä tietyn ihotyypin
ihonhoitoon. Käyn tässä kappaleessa läpi kaikki yleisimmät ihotyypit ja jaan vinkkini. Normaalia
ihoa en ota tähän erikseen, sillä normaalille ihotyypille sopii yleensä kaikki tuotteet. Jos
ihotyyppisi on normaali, kannattaa kuitenkin huolehtia sen säännöllisestä hoidosta ja
kosteutuksesta, jotta myös vältyt iho-ongelmilta ja estät mm. ikääntymisen merkit kun suojaat
ihosi kunnolla.

Kuiva iho
Kuivan ihon ihonhoidosta minulla on eniten kokemusta, sillä oma ihotyyppini on kuiva. Ihoni ei
kuitenkaan enää kärsi kuivuudesta samalla tavalla kuin ennen, kiitos muutoksien
ihonhoitorutiinissani.
Kuivan ihon hoidossa tärkeää on tietenkin kosteutus. Suosittelen, että jokainen tuote
ihonhoitorutiinissasi on kosteuttava. Tuotteita kannattaa myös kerrostaa sen sijaan että käyttäisi
paksua kasvovoidetta. Lisää siis ihonhoitorutiiniisi kosteuttava hoitoneste ja / tai seerumi, joita
voit lisätä jopa useamman kerroksen. Käytä muutaman kerran viikossa yönaamiota, joka
kosteuttaa ihoa tehokkaammin kuin kasvovoide. Usein ihmiset vaihtavat talvella paksumman
kasvovoiteen mutta usein seerumin & yönaamion lisääminen ihonhoitorutiiniin on paljon
tehokkaampaa kuin paksumpi voide. Käytä myös kangasnaamioita säännöllisesti.
Kuivaa ihoa kannattaa myös kuoria. Korealaisen kuorintavoiteet ovat hellävaraisia ja yleensä
rakeettomia. Kuorintavoiteet eivät siis kuivata tai ärsytä ihoa. Kuivallekin iholle voi kertyä
epäpuhtauksia ja kuollutta ihosolukkoa, jotka kuorinta poistaa.
Kuivalle iholle sopivia ainesosia on mm. aloe vera, etanaseerumi ja hyaluronihappo. Itse
käytän mm. aloe veraa sisältävää puhdistusvaahtoa ja hoitonestettä, joka sisältää
hyaluronihappoa. Hyaluronihappoa käytetään usein kuivan ihon tehokosteutukseen.
Hyaluronihapon teho perustuu sen kykyyn sitoa itseensä suuria määriä kosteutta.
Hyaluronihappo kykenee sitomaan jopa 1000 kertaa painonsa verran kosteutta ja on tämän
vuoksi kaikkein kosteuttavin ainesosa. Hyaluronihapon kosteuttava vaikutus on nähtävillä iholla
heti ja sen kosteuttava vaikutus kestää iholla pitkään. Hyaluronihappo on suosittu ainesosa
kosmetiikassa, sillä se sopii lähes poikkeuksetta kaikille ihotyypeille. Sitä on ihossa luonnostaan,
joten se on luonnollinen ainesosa eikä herkkäkään iho siitä ärsyynny.
Aloe vera on myöskin luonnollinen ihon tehokosteuttaja. Aloe vera sisältää paljon vitamiineja ja
mineraaleja sekä mm. ligniittiä. Ligniitin avulla aloe vera pystyy tunkeutumaan ihon syvimpiin
kerroksiin kosteuttaen ihoa.

Tuotesuositukset kuivalle iholle
Tässä omat suosikkituotteeni kuivan ihon hoitoon:
•
Eyenlipin kangasnaamio, erityisesti aloe, kollageeni ja hyaluronihappo. Käytän myös silloin
tällöin Eyenlipin hiilinaamiota, joka puhdistaa ihoa.
•
Skinfoodin Avokado-sarja, todella todella hoitava. Skinfoodin avokadovoide sopii minulle
vain yöksi sillä se on todella paksu. Sarja sisältää myös seerumin, joka on myöskin todella
ravitseva ja hoitava. Sarja sisältää jopa 35% pelkkää avokadoa.
•
Holika Holikan 3 Seconds Starter Hyaluronic Acid hoitoneste, todella kevyt mutta
kosteuttava hoitoneste.
•
Eyenlipin Super Aqua Moisture Cream kosteusvoide. Ehdottomasti yksi suosikeistani.
Sisältää hyaluronihappoa eli voide kosteuttaa mutta se on silti koostumukseen kevyt. Tämä
on yksi harvoista voiteista, jotka sopii päiväksi, sillä se ei lähde rullaantumaan meikin alla.
•
Skinfoodin Black Sugar Strawberry Mask on myös täydellinen kuorinta/naamio kuivalle
iholle. Kasvonaamio sisältää mustaa sokeria, joka kuorii ihoa mutta myös mansikkaa, joka
kosteuttaa ja hoitaa ihoa.

Herkkä iho
Herkän ihon ihonhoito on haastavaa ja sille on haastava antaa tuotesuosituksia, koska herkkä iho
nimensä mukaisesti voi reagoida todella helposti. Muutamat ainesosat ovat kuitenkin myös
herkälle iholle sopivia ja yleensä hyvin siedettyjä.
Jos sinulla on todella herkkä iho, kannattaa ihonhoitotuotteissa välttää alkoholia. Kaikki alkoholit
eivät ole iholle huonoja, sillä esimerkiksi E – ja A-vitamiinit ovat alkoholeja (tocopherol ja retinol). Ihoa saattaa ärsyttää alkoholit denatured alcohol, isopropyl alcohol sekä ethanol. Myös
hajusteet voivat olla herkälle iholle liikaa.
Herkkää ihoa kannattaa kuitenkin hoitaa eikä jättää ihonhoitorutiinia lyhyeksi vain koska iho on
herkkä. Herkän ihon hoidossa kannattaa erityisesti välttää liiallista kuorimista ja käyttää helliä
sekä mietoja kuorintavoiteita.
Aloe vera sopii ainesosana myös herkälle iholle, sillä se kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa. Jos ihosi on
siis herkkä mutta kaipaa kosteutta, tai on ärtynyt, valitse aloe veraa sisältäviä tuotteita.
Jos taas ihosi on helposti rasvoittuva mutta herkkä, suosi vihreää teetä sisältäviä tuotteita. Vihreä
tee poistaa iholta liiallista talia ja epäpuhtauksia.
Tuotesuositukset herkälle iholle
•
Eyenlipin vihreää teetä ja aloeta sisältävät kangasnaamiot (huom. Naamiot sisältävät
jonkun verran hajusteita mutta en ole kuullut, että ne olisivat herkällekään iholle liikaa)
•
Skinfood Black Sugar seerumi, täysin tuoksuton ja hypoallergeeninen seerumi. Kosteuttaa
ja hoitaa ihoa tehokkaasti mutta ei ärsytä ihoa.
•
Eyenlipin Super Aqua Moisture Cream, täydellinen kosteusvoide mutta sopivan mieto
herkälle iholle. Ei voimakkaita hajusteita eikä mm. alkoholia.
•
Aloe-geelit ja aloe-tuotteet. Täydellisiä tuotteita ihon kosteutukseen!

Rasvoittuva iho
Rasvoittuvan ihon hoidossa tärkeää on huolellinen puhdistus, joka poistaa iholta ylimääräistä
talia ja epäpuhtauksia. Suosittelen rasvoittuvalle iholle kaksoispuhdistusta, jossa iho
puhdistetaan ensin öljypohjaisella puhdistusaineella ja sen jälkeen vesipohjaisella
puhdistusaineella. Kaksoispuhdistuksella ihosta tulee puhtaampi.
Jos ihosi on rasvoittuva, kannattaa valita kevyitä tuotteita, jotka eivät tuki ihohuokosia.
Esimerkiksi geelimäiset kosteusvoiteet ovat hyviä.
Yksi rasvoittuvalle iholle sopiva ainesosa on vihreä tee. Vihreä tee poistaa iholta liiallista talia ja
epäpuhtauksia. Näin ihohuokoset eivät pääse tukkeutumaan liiallisesta talista ja liasta, eikä
finnejä tai mustapäitä synny niin paljon.
Tuotesuositukset rasvoittuvalle iholle
•
Holika Holika Daily Fresh Green Tea Cleansing Foam puhdistusvaahto. Sisältää vihreää
teetä, joka poistaa iholta epäpuhtauksia.
•
Eyenlipin mustaa sokeria sisältävä kuorinta. Tehokas kuorinta poistaa iholta rasvaa ja
epäpuhtaudet.
•
Eyenlipin hiiltä ja vihreää teetä sisältävät naamiot. Hiili puhdistaa ihoa ja vihreä tee
vähentää ihon rasvoittumista.
•
Kaikki geelimäiset kevyet kasvovoiteet kuten Skinfoodin kurkkusarja.

Nuori iho
Nuoren ihon ihonhoidossa voi mielestäni yhdistää herkän ihon ja rasvoittuvan ihon
hoitoa. Korealaiset hoitavat ihoaan hyvin nuoresta alkaen, jopa lapset käyttävät kasvoille sopivaa
puhdistusainetta. Nuorta ihoa on erityisen tärkeä hoitaa, sillä yleensä teini-iässä iho-ongelmat
yleistyvät. Teini-iässä erityisesti talin eritys lisääntyy ja iho rasvoittuu. Korealaisesta kosmetiikasta
voit saada apua näihin iho-ongelmiin. Nuorena aloitettu ihonhoito auttaa myös mm.
ehkäisemään ikääntymisen merkkejä, erityisesti ihon suojaamisen osalta.
Kaksoispuhdistus
Nuoren ihon ihonhoidossa erityisen tärkeää on kunnollinen puhdistus. Ihoa ei siis puhdisteta
vedellä, vaan puhdistustuotteilla. Suosittelen testaamaan myös kaksoispuhdistusta, joka on
yksivaiheista puhdistusta tehokkaampaa. Kaksoispuhdistuksessa iho puhdistetaan sekä
öljypohjaisella puhdistusaineella, että vesipohjaisella puhdistusaineella. Tämä takaa
puhtaamman ihon ja poistaa iholta epäpuhtaudet sekä talin.
Kaksoispuhdistuksen lisäksi ihoa kannattaa alkaa hoitamaan joka päivä sille sopivilla tuotteilla.
Jos korealaisten 10 erillistä vaihetta tuntuu liian paljolta, tässä lyhyempi versio:
•
•
•
•
•

Kaksoispuhdistus
Kuorinta (1-2 kertaa viikossa)
Kasvovesi
Kosteusvoide
Aurinkosuoja

Rutiinissa on vain viisi päivittäistä tuotetta. Älä unohda aurinkosuojaa, sillä aurinkosuojalla
ehkäiset ihon vauriot ja ikääntymisen merkit jo nuorena.
Nuorelle iholle ei suositella liian uudistavia tai korjaavia anti-age tuotteita, vaikka saattaakin
tuntua hyvältä ajatukselta ehkäistä ryppyjä anti-age tuotteilla jo 18-vuotiaana. Tehokkaampi tapa
ehkäistä ihon ikääntymistä on hoitaa sitä hyvin ja säännöllisesti. Kosteutettu, hoidettu ja
auringolta suojattu iho näyttää paremmalta ja tulokset näkyvät pitkään.
Kun valitset tuotteita nuorelle iholle, suosittelen valitsemaan tuotteita, jotka sisältävät
esimerkiksi aloe veraa tai vihreää teetä. Aloe vera on tunnettu ainesosa ihonhoidossa, sillä se
tehokosteuttaa ihoa. Nuorelle iholle sopii erityisesti aloen ihoa rauhoittavat vaikutukset. Aloe
veraa käytetään myös akneen taipuvaiselle iholle, sillä aloe vera vähentää tulehduksia ja
rauhoittaa ihoa. Vihreää tee on toinen nuorelle iholle sopiva ainesosa. Vihreä tee on täynnä
antioksidantteja, jotka ehkäisevät tulehduksien syntymistä. Vihreä tee poistaa myös talia ja
vähentää ihon rasvaisuutta. Näin ihohuokoset eivät pääse tukkeutumaan ja näppyjen sekä
epäpuhtauksien määrä vähenee.

Ikääntyvä iho
Moni alkaa hoitamaan ihoa kunnolla vasta kun ensimmäiset ikääntymisen merkit ovat
nähtävissä. Ikääntyvälle iholle tärkeää on kunnon kosteutus, sillä ihon kuivuus yleistyy
vanhetessa.
Suosi ikääntyvälle iholle hyaluronihappoa sekä etanaseerumia sisältäviä tuotteita.
Hyaluronihappo sopii loistavasti ikääntyvälle iholle. Sen lisäksi, että se sitoo itseensä kosteutta,
hyaluronihappo siloittaa myös juonteita ja saa kasvot näyttämään nuorekkaammalta.
Hyaluronihappoa on ihossa luonnostaan mutta sen määrä vähenee ihon ikääntyessä. Kun
hyaluronihapon määrä vähenee, iho kuivuu ja menettää kimmoisuuttaan. Mitä enemmän ihossa
on hyaluronihappoa, sitä sileämmältä se näyttää. Tästä syystä ikääntyvän ihon ihonhoidossa on
tärkeä muistaa kosteutus ja siinä hyaluronihappo on ehdoton ykkönen.
Etanaseerumi on puolestaan tunnettu sen ihoa uudistavista ja korjaavista
vaikutuksista. Etanaseerumi korjaa, tasoittaa ihonsävyä sekä uudistaa ihoa. Etanaseerumi auttaa
myös ihon sameuteen ja auttaa saavuttamaan kirkkaan ihon.
Yhdistämällä etanaseerumia ja hyaluronihappoa sisältäviä tuotteita, saat sekä ihosi kaipaamaa
kosteutusta että apua ihon uudistumiseen. Suosittelen ihonhoitorutiiniin ikääntyvälle iholle
sopivaa seerumia & hoitonestettä, joka tuo iholle sen tarvitsemaa hoitoa. Muista myös
silmänympärysvoide, sillä silmänympäryksen herkkää ihoa tulee myös hoitaa.
Silmänympärysiholla näkyy myös pienet juonteet helposti.
Tuotesuositukset ikääntyvälle iholle
•
Kaikki etanaseerumia sisältävät tuotteet kuten Eyenlipin etanaseerumia sisältävä
kangasnaamio, Eyenlipin etanavoiteet (löytyy sekä geelimäinen kevyempi voide sekä
paksumpi voide) ja etanaseerumia löytyy myös mm. puhdistusaineista esimerkiksi Secret
Keyltä.
•
Eyenlipin hyaluronihappo & kollageeninaamio.
•
Kaikki hyaluronihappoa sisältävät kosteuttavat tuotteet.

Ihonhoitovinkit
Jaan ihonhoitovinkkejä lähes päivittäin, joten ajattelin koota parhaimmat vinkkini myös tähän
oppaaseen.
1. Jos ihosi on epäpuhdas & rasvoittuva, tee kaksoispuhdistus aamuin illon. Kaksoispuhdistus on
äärimmäisen tärkeä erityisesti rasvoittuvan ja epäpuhtaan ihon hoidossa. Kaksoispuhdistus
puhdistaa ihon todella paljon tehokkaammin kuin esimerkiksi meikinpuhdistuspyyhkeet.
Kaksoispuhdistus sopii tottakai kaikille mutta erityisesti suosittelen sitä rasvoittuvalle ja
epäpuhtaalle iholle. Itse teen kuivalle iholleni kaksoispuhdistuksen yleensä illalla, jolloin
pesen kasvoilta meikit.
2. Jos ihosi on kuiva, käytä kosteuttavaa kasvovettä, hoitonestettä ja / tai seerumia sekä
kasvovoidetta. Kuivaa ihoa ei ole tehokasta hoitaa pelkästään paksulla kasvovoiteella. Sama
pätee myös ihonhoitoon talvella, käytä enemmin tehokkaita hoitotuotteita kuin paksua
kasvovoidetta. Kasvovoide ei ole koskaan yhtä tehokas kuin esimerkiksi seerumi, sillä
kasvovoiteen tehtävä on suojata ihoa ja estää kosteuden haihtumista iholta. Tätä vinkkiä
hoen jatkuvasti, sillä itse en voi sietää paksuja kosteusvoiteita (paitsi yöllä) eikä kuiva ihoni
niitä tarvitse, sillä käytän hoitavia tuotteita kosteusvoiteen alla.
3. Käytä kangasnaamioita tarpeen mukaan. Jos ihosi on epäpuhdas tai kasvoille tulee näppyjä,
käytä puhdistavaa hiiltä sisältävää naamiota. Jos ihosi on kuiva, käytä hayluronihappoa ja
kollageenia sisältävää naamiota. Jos ihosi rasvoittuu, käytä vihreää teetä sisältävää naamiota.
Naamioita kannattaa siis vaihdella fiiliksen mukaan, ei käyttää koko ajan samaa naamiota.
4. Kerrosta kasvovettä ja hoitonestettä tehostaaksesi ihonhoitoa. Jos ihosi tuntuu kuivalta tai
haluat hemmotella ihoasi, kasvovettä ja hoitonestettä pystyy kerrostamaan useita kerroksia.
Seerumiakin pystyy kerrostamaan muutaman kerroksen mutta mitä paksumpi tuote, sitä
vaikeampi tuotetta on kerrostaa. Itse kerrostan yleensä kasvovettä ja hoitonestettä
muutaman kerroksen.
5. Kuori ihoasi säännöllisesti (1-2 krt viikossa), myös kuivaa ihoa! Kuorinta poistaa kasvoilta
epäpuhtaudet ja kuolleen ihosolukon, joten kuori ihoasi säännöllisesti vaikka ihosi olisi kuiva.
Korealaisista tuotteista löytyy hellävaraisia kuorintoja, jotka eivät rasita ihoa.

Korealainen 10-vaiheinen ihonhoitorutiini
Nyt mennään sitten itse korealaiseen 10-vaiheiseen ihonhoitorutiiniin. Otin tämän esille
tarkoituksella vasta näinkin myöhään, sillä toivoisin, että jokainen muodostaisi ihonhoitorutiinin
eikä noudattaisi mitään ennalta saneltua rutiinia. Oma ihonhoitorutiini on kuitenkin aina oman
ihon tarpeiden pohjalta muodostettu. Tämä 10-vaiheinen ihonhoitorutiini on kuitenkin syystäkin
suosittu ja sillä on saatu loistavia tuloksia ihonhoidossa. 10-vaiheinen ihonhoitorutiini on laaja
mutta sitä ei ole tarkoituskaan tehdä joka päivä aamuin illoin. 10-vaiheinen ihonhoitorutiini pitää
sisällään mm. kuorinnan, jota ei saa tehdä joka päivä aamuin illoin. Eli vaikka noudattaisit 10vaiheista ihonhoitorutiinia, sinulla ei silti ole 10 erilaista vaihetta tehtävänä aamuin illoin. Tiedän
nimittäin itsekin, että aamulla ihonhoidolle ei juuri ylimääräistä aikaa jää.
1. Öljypohjainen puhdistusaine
Öljypohjaiset
puhdistusaineet
ovat
ihonhoitorutiinin
perusta.
Pelkästään
meikinpuhdistusaineeseen kostutetulla vanulapulla iholle jää yleensä epäpuhtauksia, joihin
vesipohjaiset puhdistusaineet eivät tehoa. Tämän takia öljypohjaisten tuotteiden käytöllä on
suuri merkitys, jos haluat saavuttaa puhtaamman ihon.
2. Vesipohjainen puhdistusaine
Tuplapuhdistuksen toinen vaihe on vesipohjainen puhdistusaine. Tällaisia puhdistusaineita ovat
esimerkiksi geeli- tai vaahtomaiset tuotteet ja niiden tarkoitus on puhdistaa kasvoilta
viimeisetkin epäpuhtaudet ja rasvaisuuden tunteen mitä öljypohjainen on saattanut jättää
jälkeensä. Tämä kaksivaiheinen puhdistusrutiini takaa, että ihosi on valmis vastaanottamaan
seuraavien vaiheiden hoitavat ja ravitsevat ainesosat.
Vaihe 1 ja 2 muodostavat korealaisesta kosmetiikasta tutun kaksoispuhdistuksen.
Kaksoispuhdistuksella tarkoitetaan siis ihon puhdistusta kahdella erilaisella puhdistustuotteella.
3. Kuorinta
Puhdistuksen jälkeen iho on valmis kuorintaan. Kuorinta poistaa kuolleet ihosolut, puhdistaa
ihohuokoset sekä kirkastaa ja tasoittaa ihoa. Kuorinta on yksi tärkeimmistä ihonhoidon vaiheista,
sillä säännöllisesti tehtynä se tehostaa muiden tuotteiden vaikutusta, heleyttää ihoasi ja pitää
sen elinvoimaisena. Kuorinta kannattaa tehdä muutaman kerran viikossa ihotyypistä riippumatta.
Korealaisista tuotteista löytyy paljon rakeettomia ja hellävaraisia kuorintavoiteita.
4. Kasvovesi
Kasvovesien merkitystä on syytä korostaa, sillä ne kosteuttavat ihoa ja tasoittavat sen pH-arvon
puhdistuksen jälkeen, jolloin seuraavien vaiheiden hoitavat tuotteet imeytyvät paremmin.
Kasvovesi ei siis ole missään nimessä turha osa ihonhoitorutiinia eikä sen merkitystä pidä
vähätellä. Korealaiset kasvovedet ovat myös täynnä hoitavia ainesosia, joten ne myös ravitsevat
ihoa.

5. Essence
Essence on kasvoveden ja seerumin yhdistelmä, joka on suunniteltu kosteuttamaan ja
uudistamaan ihoasi. Essence on yleensä koostumukseltaan kevyt mutta sisältää paljon
kosteuttavia ja ihoa elvyttäviä ainesosia. Essencet kääntyvät yleensä hoitonesteiksi ja itse ainakin
puhun essenceista hoitonesteinä.
6. Seerumit ja Ampullit
Seerumit ja ampullit sisältävät essenceä tiiviimmässä muodossa kaikki ne ainesosat mitä
tarvitset juuri sinun ihollesi. Voit valita juuri omiin tarpeisiisi tai ”ongelmakohtiin” sopivan
tuotteen, oli se sitten samea iho, näkyvät ihohuokoset, ikääntymisen merkit, akne tai
pigmenttivirheet. Seerumi tehokas tuote ihonhoidossa, jolla voit saada näkyviä muutoksia.
Seerumin kanssa tulee aina käyttää kosteusvoidetta, jotta seerumi vaikuttaa tehokkaasti.
7. Sheet Mask eli kangasnaamio
Sheet mask eli kankainen kasvonaamio on korealaisen ihonhoitorutiinin sielu. Sheet maskit
sisältävät paljon hoitavia ja kosteuttavia ainesosia, jotka imeytyvät ihoosi hetkessä. Tarjolla on
valtava määrä erilaisiin tarpeisiin sopivia maskeja – kaipasit sitten rauhoittavaa aloe veraa tai
uudistavaa etananaamiota. Käyttämällä maskeja viikoittain olet hyvää vauhtia matkalla kohti
täydellisen kirkasta ja hehkuvaa ihoa. Itse käytän naamioita muutaman kerran viikossa mutta osa
käyttää ihan päivittäin. Käyttötiheys riippuu mielestäni ihan puhtaasti siitä, kaipaako ihosi paljon
hoitoa. Jos ihosi on esimerkiksi todella kuiva, voi kangasnaamioiden tehokas käyttö auttaa
kuivuuteen.
8. Silmänympärysvoide
Silmänympärysiho on kasvojen herkintä aluetta, joten sitä tulisikin kohdella erityisen
hellävaraisesti. Silmänympärysvoide aamuin ja illoin käytettynä antaa ihon herkälle alueelle sen
kaipaamaa lisäkosteutta ja suojaa sekä tekee katseestasi kirkkaamman ja nuorekkaamman.
Silmänympärysvoide on myös monesti ihonhoitorutiinin osa, joka ihmisiltä unohtuu. Minulta
myös.
9. Kosteusvoide & yönaamio
Kosteutus on kauniin ihon kantavin voima. Saavuttaaksesi hehkuvan ja raikkaan ihon, on tärkeää
löytää ihotyypillesi sopivin tuote. Kosteusvoiteita löytyy monissa eri muodoissa: emulsioita,
geelejä sekä koostumukseltaan kermaisempia voiteita. Kaikkien näiden tehtävä on kosteuttaa,
silottaa juonteita sekä sitoa ihollesi edellisten tuotteiden ravitsevat ainesosat. Yönaamio on
puolestaan yöksi lisättävä kosteusvoide, joka ravitsee ja hoitaa ihoasi yön aikana. Yönaamioita
suositellaan käytettäväksi muutaman kerran viikossa tehostamaan ihonhoitoa.
10. Aurinkovoide
Aurinkovoiteen käyttö on ihonhoidon helpoin ja nopein tapa ehkäistä ihon ennenaikaista
vanhenemista ja vaurioitumista. Aurinkorasva on tärkeä lisätä ihonhoitorutiinin viimeisessä
vaiheessa, jotta se tarjoaa ihollesi optimaalisen suojan. Unohda myös ajatuksesi ällöttävistä
tahmaisista aurinkovoiteista, korealaiset aurinkorasvat ovat kevyitä ja oikeasti todella hyviä.

Oma ihonhoito
Ei ole varmaan mikään yllätys, että rakastan kosmetiikkaa ja erityisesti korealaista kosmetiikkaa.
Tästä huolimatta ihonhoitorutiinini on hyvinkin simppeli ja jokainen voi ottaa mallia rutiinistani.
Pidän rutiinin simppelinä mutta vaihtelen tuotteita ihoni tarpeiden / omien halujeni mukaan.
Testaan paljon uusia tuotteita, joten haluan pitää rutiinin simppelinä ja siten näen tuotteiden
vaikutuksen helpommin. Jos käyttäisin 15 erilaista tuotetta päivittäin ja vaihtaisin yhden
hoitonesteen, ei sen eroa huomaisi niin selkeästi. Lisäksi olen sikäli onnekas ihonhoidon suhteen,
että ihoni kärsii pelkästään kuivuudesta eikä siinä ole epäpuhtauksia eikä vielä ikääntymisen
merkkejä (koputan puuta). Joten selviän hyvin simppelillä mutta silti tarkoin harkitulla
ihonhoitorutiinilla.

Omassa ihonhoidossani yhdistelen siis simppeleitä ja nopeita ihonhoitorutiineja pidempiin
hemmotteleviin rutiineihin. Aamulla saatan käyttää vain muutamaa tuotetta, illalla usein
enemmän. Vaihtelen myös tuotteita fiiliksen ja ihoni kunnon mukaan eli en yleensä koskaan
käytä samoja tuotteita aamulla ja illalla viikosta toiseen.
Hoidan nykyisin ihoani tarkkaan juuri iholleni sopivilla tuotteilla. En ole kuitenkaan läheskään
aina hoitanut ihoani hyvin vaan muistan edelleen hyvin kirkkaasti teiniajat, jolloin läträsin
naamaani ties mitä todella tujuja kuorintoja ja käytin iholleni sopimattomia tuotteita. Ei minulla
ollut hajuakaan, miten ihoa oikeasti hoidetaan. Edelleenkin olen välillä huono esimerkiksi ihon
suojaamisen kanssa (poltin ihoni ensimmäisenä aurinkoisena päivänä viime kesänä) mutta
suomalaisena aurinkoa näkee niin harvoin, että en halua stressata asiasta. Korealaiset
puolestaan ottavat auringolta suojautumisen äärimmäisen vakavasti.

Aamurutiini
Aamulla teen hyvin nopean aamurutiinin, johon kuuluu mahdollisimman vähän tuotteita.
Aamuisin ei ole aikaa eikä mielenkiintoa läträtä tuotteilla vaan nopeus on valttia. Olen itseasiassa
kellottanut, kuinka kauan aikaa minulla menee ihonhoitoon aamuisin ja tämä rutiini vie aikaa
tasan 2 minuuttia mutta se on silti tehokas ja toimiva.
•

•
•

•

Puhdistus. Käytän vaihtelevasti erilaisia vesipohjaisia puhdistustuoteita ja laiskoina
aamuina pelkkää misellivettä.
Kasvovesi. Käytän kosteuttavaa kasvovettä, mitä kerrostan välillä useampia kerroksia.
Hoitoneste / seerumi. Käytän yleensä joko hoitonestettä tai seerumia mutta erityisesti
talvella kun ihoni on todella kuiva, käytän sekä kevyttä hoitonestettä että seerumia.
Hoitonestettä pystyy myös kerrostamaan useita kerroksia.
Kosteusvoide. Tarvitsen aamulla kevyen kosteusvoiteen, joka ei lähde rullaamaan meikin
alla.

Siinä se! Todella simppeli mutta sopivan hoitava. Ilman tuota hoitonestettä en kyllä pärjäisi ja
uskonkin, että hoitoneste tuo iholleni sen ”ylimääräisen” hoidon mitä se tarvitsee. Hoitonestettä
saatan lisätä muutaman kerroksen, jos iho tuntuu erityisen kuivalta. Lisäksi myös korealaisen
kasvovedet ovat todella hoitavia, eli siitäkin saan ihoni tarvitsemaa kosteutta.

Iltarutiini
Iltarutiini puolestaan on hieman pidempi mutta silti melko simppeli. Kuorintaa ja
kangasnaamiota en kuitenkaan käytä päivittäin, joten ne jää monelta illalta pois. Illalla iho
kaipaa huolellisempaa puhdistusta ja pitkän päivän jälkeen on ihana hemmotella ihoa
kangasnaamiolla.

•
•
•
•
•

•
•

Kaksoispuhdistus. Kaksoispuhdistusta en tee joka ilta, vaikka kyllä pitäisi.
Kuorinta. Kuorin ihon muutaman kerran viikossa.
Kasvovesi. Kerrostan myös illalla kasvovettä muutaman kerroksen.
Hoitoneste. Hoitonestettä kerrostan myös muutaman kerroksen.
Kangasnaamio. Käytän kangasnaamiota myöskin muutaman kerran viikossa. Ihoni ei tykkää
jos sitä hoitaa jatkuvasti, siitä syystä en käytä naamioita päivittäin. Käytän kangasnaamioita
todella laidasta laitaan, yleensä kosteuttavia ja heleyttäviä. Suosikkini ovat ehdottomasti
Eyenlipin kangasnaamiot, sillä ne sisältävät paljon seerumia. Taputtelen aina ylimääräisen
seerumin kaulalle.
Kosteusvoide / yönaamio / öljy. Iltaisin käytän joko paksumpaa kosteusvoidetta,
yönaamiota tai öljyä. Öljyn lisään aina kosteusvoiteen päälle, jotta se toimii tehokkaasti.
Silmänympärysvoide, aina kun muistan. Silmänympärysvoiteen kanssa olen äärimmäisen
huono mutta koitan kovasti tsempata.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli sinulle apua ja sait inspiraatiota omaan ihonhoitoon ja
korealaiseen kosmetiikkaan!

Omat suosikkibrändit
Ajattelin myös listata teille omat suosikkibrändini korealaisten kosmetiikkabrändien joukosta.
Korealaisia kosmetiikkabrändejä on nykyisin todella paljon ja monet niistä ovat melko
samanlaisia. Minulle tuputetaan jatkuvasti uusia brändejä Koreasta myyntiin mutta harvemmin
brändit erottuvat massasta.

Ei varmaan tule yllätyksenä, että omiin suosikkibrändeihini kuuluu Skinfood ja Eyenlip. Toiminhan
niiden brändien maahantuojana. Rakastan Skinfoodia koska se on selkeästi erilainen brändi.
Skinfoodin tuotteet pohjautuvat ruokaan ja ruoassa käytettäviin aineosiin. Skinfood on
perustettu jo 1957 ja on itseasiassa ensimmäinen kosmetiikkabrändi, jonka tuotteet pohjautuvat
ruokaan. Skinfoodin tuotteissa on myös oikeasti reilusti hyviä ainesosia, esim. propolisseerumi
sisältää yli 80% pelkkää hunajaa, kuningatahyytelöä ja mehiläisen kittivahaa (propolista).
Eyenlipiltä lemppari tuotteitani on puolestaan niiden Super Aqua Moisture Cream (täydellinen
kosteusvoide!) sekä tottakai niiden kangasnaamio. Eyenlipin tuotteissa on oikeasti loistava
hinta/laatusuhde, sillä tuotteet ovat edullisia mutta silti tehokkaita ja toimivia. Väittäisin, että
Eyenlipin kangasnaamioissa on paras hinta/laatusuhde (kun ottaa huomioon kaikki Suomessa
myytävät naamiot). Eyenlipin naamiot maksavat vain 1.60e /kpl ja ne sisältävät mm.
hyaluronihappoa ja kollageeni. Ja ne sisältävät seerumia REILUSTI. Usein edulliset naamiot ovat
joko todella kuivia tai muuten vain tehottomia.
Tykkään myös Elizaveccan tuotteista. Elizaveccaa ei saa Suomesta eikä oikein Euroopastakaan,
joten sitä täytyy tilata Koreasta (suosittelen Beautynetkoreaa, jos haluaa varmasti aitoja
tuotteita). Elizaveccalla on maailman parhain hyaluronihapposeerumi (97% hyaluronihappoa,
pesee the Ordinaryn seerumin mennen tullen). Lisäksi heiltä löytyy mm. tehokkaita
kosteusvoiteita ja todella hyviä kuorintalappuja.

Yksi melko perinteinen korealainen kosmetiikkabrändi on Nature Republic, jonka tuotteista myös
pidän. Nature Republicilla on paljon mm. aloe-tuotteita ja ostinkin uuden aloeta sisältävän
silmänympärysvoiteen Korean reissullani.

Kiitos että luit oppaani!
Toivottavasti korealaisista
ihonhoitotuotteista löytyy juuri sinulle
sopivat tuotteet.
Seuraa meitä somessa ja kuulet
uusimmat vinkkini ihonhoitoon,
tuotesuositukset sekä näet tietenkin
viikottaiset videoni Instagramissa!
Terveisin,
Jenni Ahokas
@ahokasjenni
@beautyko.fi

