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Salonki tarjoaa mielenkiintoista luettavaa kaikille 
omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille ja tehokasta 
ilmoitustilaa muoti-, kauneudenhoito- ja 
hyvinvointialan ammattilaisille. 

Salongissa tyylitellään ja unelmoidaan.

Kerro omat vinkkisi lukijoillemme toimitus@lounaislappi.fi

Salonki

JALKA-
HOITO

Hallituskatu 5, Tornio, puh. 040 7193 990
 www.anitanjalkahoitola.fi

ma-pe 10-18, 
la sopimuksesta

40Ealk.

Myös koti- ja
 laitoskäynnit

Keskuspuistokatu 20, KEMI
Puh. 040 768 8214

Eliaksenkatu 4, TORNIO
Puh. 016 482 221, 040 526 8140

Ihanat 
uudet 
värit!

KEMISSÄ 20.3. 
klo 12-18

TORNIOSSA 21.3.
klo 10-17

Vietämme “karkkikaupan” 
avajaisia meikkitapahtuman merkeissä!

Lalli Savolainen, 
Suomen kuuluisimpia 

meikkitaiteilijoita, 
opastaa Jane Iredale 
-kevätmeikin teossa.

Varaa oma aikasi!

Avoimet ovet

www.kauneushoitolaeija.net
SKY-DIPL.KOSM. EIJA KARJULA

DIPL.LYMFAKOSMETOLOGI
VÄRIKONSULTTI

Keskuspuistokatu 10 KEMI p. 253 224. Ma-pe 10-17.30, la 10-14
www.facebook.com/PutiikkiPunamusta

Kevätfiiliksiin ihanat 
puserot ja tunikat!

PUTiiKKI PUNAMUSTA
Tunika 64,95 (myös sin.)

T.sin. VERY NICE 
FARKKU 
malli Cara -20%ovh:sta

Tunikamekko
99,95

Kemi 
Noora Sadinmaa
 
Keväthangen valkoiseen 
hohtoon verrattuna oma pu-
rukalusto voi vaikuttaa har-
millisen kellertävältä.

Tieto siitä, että meillä suo-
malaisilla on yleisesti ottaen 
melko keltainen hammas-
luu, joka ainakin osaltaan 
selittänee epätoivottua vä-
riä, helpottaa toivottavasti 
osan mieltä.

Myös omilla päivittäisillä 
valinnoilla on suuri merki-
tys hampaiden väriin.

Esimerkiksi kahvin, teen, 
happamien hedelmien, sekä 
punaviinin tietoinen välttä-
minen edesauttaa suuresti 
hammasrivistön pysymistä 
puhtaan valkoisena.

Mutta mikä avuksi, jos 
tunnustautuu kofeiinin hy-
väksi ystäväksi tai maittavi-
en viinien maistajaksi?

Onko keltaisesta väristä 
enää paluuta?

Suuhygienisti Päivi Kivi-
oja Hammasasema Medi-
Kemistä vakuuttaa hymyil-
len, että epätoivoon ei ole 
tarvetta, päinvastoin. Vas-
taus kiperään ongelmaan 
löytyy tehokkaasta, nopeas-
ta ja turvallisesta hampai-
den valkaisusta.

Huolellinen 
hampaiden harjaaja
Marja-Leena Hituri istuu 
MediKemin vastaanoton au-
lassa odottamassa vuoroaan 
hampaiden valkaisuun.

Tuleva toimenpide ei nais-
ta hermostuta, sillä hän ker-
too olevansa tuttu asiakas 
hammaslääkärin vastaan-
otolla, vaikka valkaisu on-
kin hänelle ensimmäinen 
laatuaan.

– Hammasluuni on sellai-
nen, että huolellisesta puh-
distuksesta ja hoidosta huo-
limatta siihen tulee herkästi 
reikiä, Marja-Leena selittää 
ja vakuuttaa olevansa huo-

lellinen hampaiden harjaa-
ja.

Paikat uuteen 
väriin sopivammaksi
Suuhygienisti Kivioja aset-
telee huolella kumisen suo-
jan Hiturin suulle pitämään 
suun auki hoidon ajaksi, se-
kä suojaamaan huulia ja 
ihoa pian käytettävältä val-
kaisuaineelta eli vetyperok-
sidilta.

– Hampaiden lähtötilanne 
eli väri on vaihteleva, mikä 

johtuu esimerkiksi kellastu-
neista muovipaikoista, joita 
hampaissa on jonkin ver-
ran, Kivioja toteaa tarkas-
tellessaan Hiturin suuta.

Aineet toimivat Päivin 
mukaan ainoastaan peri-
aatteessa omien hampaiden 
kiilteeseen, eli muovipaik-
koihin ja kruunuihin aineet 
eivät vaikuta. Hiturin ta-
pauksessa myös paikkojen 
vaaleneminen oli silmin-
nähtävää.

Mahdollisen värieron voi-
kin paikata kätevästi vaihta-
malla paikat uuteen väriin 
sopivammaksi hammaslää-
kärillä.

On syytä kuitenkin muis-
taa, että aine vaikuttaa ham-
paassa vielä pitkään hoidon 
jälkeen.

– Lopullinen väritulos on-
kin nähtävissä vasta 10-12 
päivän päästä valkaisusta, 
Päivi huomauttaa.

Vain nauruhampaat 
valkaistaan
Ennen varsinaista hampai-
den valkaisua Marja-Lee-
nan ikenet vuorataan pak-
sulla valkoisella kerroksel-
la, joka kovetetaan valolla.

Kyseessä on suoja-aine, 
jolla pyritään ehkäisemään 
ikenien värjäytymistä.

– Muutama pisara vety-
peroksidia voi suoja-ainees-
ta huolimatta joutua ikenien 
iholle. Se ei kuitenkaan ole 

vaarallista ja väri katoaa 
noin vuorokaudessa.

Kun ikenet ovat valkoiset, 
on siis viimein hampaiden 
vuoro. Suuhygienisti levit-
tää tottunein ottein pienellä 
ruiskulla 30-prosenttista ve-
typeroksidia Marja-Leenan 
etu- ja kulmahampaille.

Ainoastaan näkyvät eli 
”nauruhampaat” valkais-
taan, ja aine levitetään si-
veltimellä tasaisen ja huoli-
tellun lopputuloksen turvaa-
miseksi.

– Nyt vain odotellaan, että 
aine vaikuttaa, Päivi selos-
taa tarkkaillen seinäkelloa.

Varttitunnin vaikutus-
ajan jälkeen Kivioja pois-
taa entisen ja levittää uuden 
kerroksen vetyperoksidia 
jo silminnähden valkoisem-
mille hampaille.

– Valkaisu tehdään aina 
useammassa osassa, sillä 
aine vaikuttaa tehokkaasti 
vain tietyn aikaa, tarkentaa 
Kivioja.

Vajaa tunti myöhemmin 
Hiturin hampaat huuhdo-
taan ja pestään huolella.

Kun suuhygienisti lopul-
ta ojentaa käsipeilin Marja-
Leenalle, tyytyväinen, le-
veä hymy leviää väistämät-
tä peilikuvaan.

– Nyt minulla on viimein 
puhtaan, terveen ja hoide-
tun näköiset hampaat, Mar-
ja-Leena Hituri kiittelee vä-
läytellen astetta valkoisem-
paa hymyään.

Keltaisten hampaiden 
pahin painajainen

Nykyinen valkaisuprosessi on turvallinen, mutta tehokas. Suuhygienisti Päivi Kivioja levittää vety-
peroksidia Marja-Leena Hiturin hampaille.

Ennen

Jälkeen


