Kemialliset kasvokuorinnat
eli happohoidot, ovat erittäin tehokkaita menetelmiä erilaisten iho-ongelmien hoitoon. Ne mahdollistavat nopeat
ja tehokkaat tulokset vaikeisiinkin iho-ongelmiin. Happohoidot ovat parhaimpia hoitomuotoja ihon
kirkastamiseen, elvyttämiseen sekä nuorentamiseen. Niiden tarkoituksena on paitsi uudistaa ja kosteuttaa,
usein myös kiinteyttää ihoa.

Kemialliset kuorinnat tehdään erilaisilla ja erivahvuisilla, ja ehdottomasti turvallisilla, hapoilla
Käytetyimpiä ovat AHA- eli hedelmähapot (glykoli-, maito- ja mantelihappo), sekä salisyylihappo, ferulahappo,
retinoli ja atselaiinihappo.
Happohoidot ovat tehokkaita:
• hyperpigmentaation vaalentamiseen
• arpien silottamiseen
• herkän tai couperosa -ihon hoitoon
• epäpuhtaan, rasvoittuvan ihon tasapainottamiseen ja puhdistamiseen
• ihon kimmoisuuden parantamiseen
• isohuokoisen ihon tasoittamiseen
Happohoitojen vaikutukset:
• ihonhoitotuotteiden imeytyvyys ihoon paranee ja sen myötä myös tuotteiden tehokkuus voimistuu
• kuolleet ihosolut poistuvat ihon pinnalta ja ihon uusiutuminen nopeutuu
• ihosta tulee raikkaampi, sileämpi ja nuorekkaampi
• ihon talineritys tasapainottuu ja erilaiset ihon epäpuhtaudet (finnit, mustapäät, talitukkeumat) vähenevät
• ihon kosteuspitoisuus paranee ja pintakuivuudesta aiheutuvat juonteet vähenevät
• kollageenin muodostuminen nopeutuu, jolloin ihon kimmoisuus paranee
• pigmenttihäiriöt (maksaläiskät) vaalenevat ja ihon sävy paranee
• kemiallisilla kuorinnoilla on myös antioksidanttinen (ikääntymisenvastainen) vaikutus ihoon

Happohoidon jälkeinen parantuminen
• Kemiallisen kuorinnan jälkeisenä päivänä iho voi olla turvonnut ja punoittava.
• Toisena hapotuksen jälkeisenä päivänä ihosta tulee rusehtava.
• Kuolleen ihosolukon kuoriutuminen alkaa tavallisesti suun- ja
nenänympärysiholta, kestäen 2-3 päivää.
• Ihon kosteuttaminen ja rauhoittaminen on tärkeää kuorinnan jälkeen
(Cicases -voide 2-6 x päivässä).

Happohoitoja sarjahoitona
Hapotuksia tehdään 4-6 kerran sarjana, 7-14 päivän välein, riippuen käytetyn hapon voimakkuudesta.
Kemiallisen kuorinnan jälkeen EI SAA
• ottaa aurinkoa tai käydä solariumissa (min. 2 vkoa)
• käyttää muita kuin suositeltuja ihonhoitotuotteita (n. 1 vko)
• käydä saunassa tai uimassa (2 – 3 päivään)
• harrastaa intensiivistä liikuntaa, sillä hikoilu saattaa aiheuttaa iholle vesirakkuloita
• poistaa mekaanisesti hilseilevää ihoa (hilseilyn aikana)
• tehdä karvanpoistoa eikä muita kosmeettisia / intensiivisiä tehohoitoja (n. 1 vko)

RitaS

kauneushoitola –

Pellavamäentie 5-7, 04320 Tuusula – puh. 040 560 5321 – www.ritas.fi

Kemialliset kasvokuorinnat
Ihon heleytystä, kirkastusta ja värin tasoitusta
Kemiallinen geelikuorinta 110 € (60 min.)
Kivuton, tehokas ja turvallinen hoito moniin iho-ongelmiin.
Iho heleytyy ja kirkastuu. Hoidon jälkeen iho hilseilee vain vähän tai
ei lainkaan. Sopii myös herkälle iholle!
Geelikuorinnalla hoidetaan esimerkiksi:
• pigmenttiläiskiä ja ihon värieroja
• punoittavaa couperosa- ja rosacea-ihoa
• näppyläistä, rasvaista ja tulehtunutta ihoa
• hellävarainen heleytyshoito myös ikääntyvälle iholle
Hoidon kulku: alkupuhdistus, hapotuskäsittely, naamio ja rauhoittava hoitovoide.

Samettisen pehmeä, sileä iho
Ferulac - nanoteknologinen happokuorintahoito 160 € (60 min.)
Ympäri vuoden toimiva liposeuttinen happohoito. Hoito aiheuttaa ihon näkyvää kuoriutumista.
Retinolipitoisen kuorinnan voi tehdä kaikkina vuodenaikoina kertahoitona, kuurina tai
jatkuvanakin hoitona. Kuorinta ei vaadi ihon esivalmistelua ja sopii kaikille ihotyypeille.
•
•
•
•
•
•

vähentää ryppyjä, silottaa ihoa ja tekee siitä kimmoisan
vahvistaa ihon omaa pigmenttisuojakykyä ja tasoittaa ihon värivirheitä
nopeuttaa ihon uudistumista ja kirkastaa ihoa
pienentää ihohuokosten kokoa
stimuloi kollageenisynteesiä
tehokas hoito myös akneen ja aknen jättämiin arpiin.

Hoidon kulku: alkupuhdistus, hapotuskäsittely, seerumi ja retinoli-hoitovoide tehostamaan
hoitoa. Hoitotuotteet jätetään iholle vaikuttamaan 6 tunniksi.
Soita ja varaa aika. Käydään yhdessä läpi, mikä happohoitomuoto sopii Sinun ihollesi!

Näkyvät tulokset jo yhden hoitokerran jälkeen!
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