[Virtaa ja virikkeitä]

Kaksi lukijaamme voitti Sihteeri &
Assistentti -päivien arvonnassa uuden
hiuslookin. Muuttumisleikissä mukana
olivat markkinointiassistentti Kirsi KoskiKujala ja henkilöstösihteeri Päivi Hongisto.

Uusi hi
asiantuntijoiden
Muotoilurauta
taipuu moneen
Kirsi Koski-Kujala

Markkinointiassistentti, Fida International Oy

Kirsi pukeutuu työssään rennon tyylikkäästi. Työpaikalla ei tarkempaa
pukeutumisohjetta ole, mutta asun on oltava perussiisti. Meikki on arkena kevyt ja luonnollinen. Juhlameikkiin Kirsi panostaa enemmän. Kirsin
työhön kuuluu jonkin verran edustustehtäviä, ja niinpä hän kaipasikin
vinkkejä luonnonkiharoiden hiustensa uudenlaiseen laittamiseen ja miksei myös leikkaukseen. Stylisti ja Remington-asiantuntija
Outi Broux suunnitteli yhdessä Balmain-kouluttaja Heidi
Varjorannan kanssa Kirsille uuden kampauksen, johon
saatiin sähäkkää ilmettä pinkillä Balmain ClipTape -klipsiraidoilla. Hiukset muotoiltiin Remington-Minimuotoilijalla ja muotoiluraudalla, joka antaa hiuksille volyymia ja
silottaa hiuksen pinnan kiiltäväksi. Klipsipidennykset voi
tarvittaessa myös leikata omaan hiuspituuteen sopiviksi ja
niitä on saatavilla useita eri värejä ja mittoja.
Meikki: Marjaana Vikki / Joe Blasco
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Mikä on muotoilurauta ja
miten sitä voi käyttää?

Muotoilurauta eli kansan suussa edelleen
helposti suoristusrauta on kaikkea muuta
kuin yksitoikkoinen hiusten muotoiluväline.
Monipuolinen, lämmön avulla toimiva laite
mahdollistaa erilaisten kampausten tekemisen, hiusten suoristamisen, kihartamisen
ja tuuheuttamisen hellävaraisesti, hiuksia
kuivattamatta. Kannattaa valita laadukas
muotoilurauta, jossa on mukana nykyään
jopa hiuksia hoitavia elementtejä, jotka vapautuvat hiuksiin käsittelyn aikana.
Voinko käyttää muotoilurautaa
myös lyhyiden hiusten
muotoiluun?

Kyllä voit. Muotoiluraudalla saa lyhyisiinkin
hiuksiin volyymia, sileyttä ja klassista tyylikkyyttä rokkilookia unohtamatta – vain
mielikuvitus on rajana. Tärkeintä muotoiluraudan käytössä on nopeus; kuumen-

ustyyli

avustuksella
Teksti Riikka Hollo | Kuvat Matti Matikainen

tunut rauta liu´utetaan jatkuvasti ja
tasaisesti liikuttaen hiuskaistaleen läpi aina latvaan asti. Hiusten annetaan
aina jäähtyä ennen harjausta, sormin
haromista tms. niin kampauksesta
tulee kestävä. Jos liikuttelet muotoiluraudan kuumentamia, lämpimiä
hiuksia, lopputulos ei ole toivottu,
vaan hiukset saattavat mennä jopa
aivan liian kiharalle.
Mitkä tuotteet sopivat
muotoilun pohjaksi?

Kaikki lämpökäsittelyjä kestävät tuotteet. Kannattaa siis tarkkailla pakkaustekstejä. Muotovaahto ei sovi muotoiluraudan alle, sillä se palaa helposti
hiuksiin kiinni. Joskus muotoilutuotteita ei edes tarvita, vaan pelkkä rauta
riittää. Toki loppusilauksena viimeistelevä hiuslakka, joka suihkutetaan aina
kampauksen alle, pitää kutrit ojennuksessa kovemmassakin menossa. Sama
pätee myös tupeeraukseen; lakka aina
hiusten alle ja aika lähelle tyveä, niin
kampaus kestää.

Päivi Hongisto

Henkilöstösihteeri, Hyvinkään kaupunki

Päivin luonnonkiharat hiukset ovat todella taipuisat, mutta hennot. Työpaikalla Päivi
pukeutuu asiallisesti ja meikki on arkinen. Meikkaaja Marjaana Vikki huomasi heti
Päivin siniset silmät, jotka saivatkin ansaittua huomiota ruskeasta luomiväristä, joka
toi silmät entistä paremmin esiin. Balmain-kouluttaja Heidi Varjoranta kiinnitti Päivin
vaaleisiin hiuksiin aidosta, erittäin korkealaatuisesta hiuksesta valmistetut Balmain
ClipTape -klipsipidennykset, joita on helppo lisätä ja poistaa kotonakin. Päiväkäyttöiset klipsipidennykset kiinnitetään hieman jakauksen alapuolelle ja ne poistetaan aina
yöksi. Päivin kampaukseen käytettiin seitsemän pakettia Balmain ClipTapea. Heidin
mukaan Balmain-klipsipidennykset ovat erittäin hyvä vaihtoehto hentohiuksisille, sillä klipsit tuovat hiuksiin kaivattua
volyymia, mutta eivät rasita hentoja hiuksia. Pidennykset on
mahdollista kiinnittää hiuksen rakenteen vahvistuttua myös
pysyvämmin kampaajalla tehtävällä teippikiinnityksellä. Pidennykset pestään ja hoidetaan niille kehitetyillä erityistuotteilla. Stylisti Outi Broux muotoili Päivin uudet, pitkät hiukset
Remington-muotoiluraudalla ja minimuotoilijalla – ja lopputulos oli näyttävä, mutta samalla luonnollinen.
Meikki: Marjaana Vikki / Joe Blasco
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Remington Pearl -muotoilurauta
on hellävarainen ja monipuolinen
apuri kaikenlaisten hiusten
muotoiluun ja suoristamiseen.

Remington Pearl -sarjan
sauvakiharrin loihtii hiuksiin
siloisen kiiltävät kiharat
tuossa tuokiossa.

Kuivattaako
muotoilurauta hiuksia?

Ei, mikäli sitä käyttää oikein. Noudata
käyttöohjeita ja pidä rauta jatkuvassa
liikkeessä, niin vältyt korppukutreilta.
Myös laadukkaiden hoitoaineiden ja
tehohoitojen käyttö muotoilujen välillä auttaa pitämään hiukset kauniina.
Erityisesti pitkät hiukset tarvitsevat
tehokasta hoitoa.
Kuinka saan hiuksiini kauniit
laineet ilman että näytän
ikäistäni vanhemmalta?

Keraamisen kiharruspuikon avulla saa
hiuksiin kauniit laineet ilman tätimäistä
vaikutelmaa. Kieritä ohuehko hiustupsu kiharruspuikon ympäri ja vapauta.
Mitä tiiviimmän kieputuksen teet, sitä
napakammat laineet saat. Lopuksi haro
laineet sormin läpi ja suihkauta kevyesti
viimeistelykiinnettä kaikkialle hiuksiin.

Klipsipidennys mahdollistaa
hiusten helpon ja nopean
muodonmuutoksen
arkeen ja juhlaan.

Viisi vinkkiä
kauniisiin
hiustenpidennyksiin
Voiko hiustenpidennyksen
tehdä kaikille hiuksille
pituudesta välittämättä?

Klipsipidennys sopii jokaiselle hiuslaadusta riippumatta, myös hentohiuk-
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siselle. Omien hiusten tulisi olla mielellään polkkamittaiset ja kerrostetut,
jotta pidennys olisi mahdollisimman
luonnollinen. Lyhyempiin hiuksiin voi
toki lisätä osittaista pituutta, volyymia ja
raidoitusta. Aidoista hiuksista tehty klipsipidennys kiinnitetään hiuksen tyveen.
Pidennys pysyy napakasti paikoillaan
niin kauan kunnes sen haluaa irrottaa.
Klipsipidennyksellä voi tuuheuttaa hentoisia hiuksia, lisätä hiuksiin piristäviä
raitoja tai kokeilla pitkää tukkaa vaikka
ihan lyhyisiinkin hiuksiin. Värivaihtoehtoja ja pituuksia löytyy laaja skaala.
Miten hiuspidennystä
hoidetaan?

Hoida pidennyshiuksia rakkaudella.
Käytä pidennyshiusten hoitoon vain
niille tarkoitettuja hoitotuotteita ja
harjaa. Harjaa hiuksesi huolella usein
ja ehdottomasti aina ennen pesua,
äläkä koskaan mene nukkumaan märillä hiuksilla. Pidä hiukset aina kiinni
nukkuessasi, uidessasi ja urheillessasi.
Muista myös huolellinen pesu ja hoitotuotteiden vaatima vaikutusaika.
Muotoilutuotteitakin voi tarvittaessa
käyttää, mutta usein se on tarpeetonta pidennyksen kanssa. Silloin kun
pidennys ei ole käytössä, säännöllinen
harjaaminen ja oikea säilytys pitävät
”varahiukset” huoliteltuina vuosia. Pidennysklipsit kannattaa säilyttää niille

tarkoitetussa, ilmavassa pussissa, ja jos
haluaa nukkua pidennykset päässä,
kannattaa käyttää hiusverkkoa.
Voiko pidennysten kanssa
käyttää muotoilutuotteita
ja -rautaa, kiharrinta
tai vastaavaa?

Kyllä voi, mutta voimakkaat vahat jättäisin väliin. Lämpösuojatuotteiden
käyttö on erittäin tärkeää, sillä hiustenpidennykset ovat herkkiä myös liialle
kuumuudelle. Suosittelen muotoiluraudoille ja kihartimille korkeintaan
180 asteen lämpötilaa.
Kenelle pidennys ei sovi
tai millaiseen hiukseen
sitä ei voi tehdä?

Balmain ClipTape -tuotteita voivat
käyttää kaikki, vaikkapa raidoituksen
tai volyymin aikaansaamiseen, kunhan oman hiuksen pituutta on sen
verran, että klipsin saa kiinnitettyä

oman hiuksen tyveen. Pysyvimmät
sinetti- ja teippikiinnitykset eivät sovi
kaikkein hentohiuksisimmalle, vaan
vaativat hiuslaadulta hyvää kuntoa
sekä napakkuutta. Jos ClipTape -tuotteen haluaa teippikiinnitteisesti tai
sinettikiinnitteisellä pidennyksellä,
huoltovälit on syytä pitää lyhyinä, niin
hiukset pysyvät kunnossa. Balmain
ClipTape -lisäkkeet voi kiinnittää ja
huollattaa aina uudelleen ja uudelleen
4–6 viikon välein, niin kauan kun hius
on hyväkuntoinen.

Balmain-hiustenhoitosarja
sopii erinomaisesti
hiuspidennysten
ja - lisäkkeiden
erityisvaatimuksiin.

Mitä rajoitteita
pidennyshiuksille on?

Hiustenpidennyshiuksen sävy valitaan
aina omien hiusten rakenteen, niskahiusten tummuuden ja sävyn mukaan. Jatkuva saunominen, uiminen,
rajut pesut sekä huolimaton hiusten
käsittely eivät sovi hiuspidennyksille.
Kauniista investoinnista kannattaa pitää hyvää huolta! 

Artikkelin asiantuntijoina
toimivat Outi Broux
Remingtonilta ja Heidi
Varjoranta Sim Finland
Oy:stä.
Lisätietoja:
Remington,
puh. 0800 047 19 33 33
Balmain, Sim Finland Oy,
puh. 0207 444 700
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