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MERKKIEN SELITYS
(1), (2), (3), (4), (5) = verbityyppi
(1*) = verbityyppi 1, jossa k-p-t –vaihtelu
(3*), (4*) = verbityyppi 3 tai 4, jossa k-p-t -vaihtelu
ote, otteet = sanan perusmuoto sekä t-monikko, josta näet sanan vartalon
hilse, hilseen = sanan perusmuoto sekä genetiivi, josta näet sanan vartalon
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Hiuksen rakenne
1. Ulko- eli suoja- eli suomukerros (cuticula)
2. Kuitu- eli välikerros =varsinainen hiusaines (cortex)
3. Ydinkerros

Hiuksen kerrokset:
Pintakerros eli cutucula
•

limittäin toinen toistensa päällä olevia sarveissuomuja

•

suomut / solut ovat rengasmaisia.

•

normaalissa hiuksessa on 2-12 kerrosta

•

Suomuja yhdistää kittimäinen aine: hyaliini

Terveen hiuksen suomut ovat tiiviisti kiinni.
Mitä enemmän hius on käsitelty, sitä huokoisempi pintakerroksesta tulee.
Mekaaniset käsittelyt rasittavat pintakerrosta.
Pintakerros on läpikuultavaa ja väritöntä.
Hoitavilla ja happamilla aineilla suljetaan suomut ja saadaan aikaan kiiltävät ja joustavat
hiukset.

Kuitukerros eli korteksi
•

paksuin ja merkityksellisin osa

•

Täällä sijaitsevat hiuksen väripigmentit.

•

Kuitusolu koostuu makrofibrillikimpusta.

•

Makrofibrillikimput muodostuvat yksittäisistä makrosäikeistä

•

Makrosäikeet muodostuvat mikrosäikeistä

•

Mikrosäikeet muodostuvat proto- eli alkusäikeistä

•

Protofibrillit muodostuvat molekyyliketjuista
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•

Ne taas koostuvat atomeista

•

Kuitukerroksen (ja koko hiuksen) alkuaineet ovat hiili C, vety H, typpi N, rikki S ja
happi O.

Ydin eli medula
•

Muodostuu muutaman poikkileikkaukseltaan kuutiomaisen solun ryhmästä

•

Kaikissa hiuksissa ei ole ydintä.

•

Parturi-kampaajan ammatin kannalta ydin on merkityksetön alue.

Hiuksen koostumus
Hius sisältää keskimäärin:
•

80% proteiinia

•

10-15 % vettä

•

0,1-1,5 % hiilihydraatteja

•

0,06 % mineraaleja

•

3-6% rasva-aineita

•

0,1% pigmenttejä

Saman voi jakaa myös alkuaineittain seuraavasti:
•

50% hiiltä

•

45% typpeä + happea + vetyä

•

2-5-% rikkiä

Päänahan ulkopuolella on varsinainen hius, jonka näemme.
Se on kuollutta solumateriaalia, keratiinia.
Hiuksessa ei tapahdu minkäänlaisia elintoimintoja.
Hiuksen katkaisu (= leikkaaminen, katkeaminen) ei vaikuta hiuksen kasvuun.
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► TEHTÄVÄ: HIUKSEN RAKENNE. Yhdistä sana ja kuva.

•

ydin

•

kohdistuu kemiallinen rasitus

•

kohdistuu mekaaninen rasitus

•

kuitusoluja

•

suojata hiusta

•

kuitukerros

•

ei ole kaikissa hiuksissa

•

merkityksellinen kampaajalle

•

pintakerros

•

merkityksetön kampaajalle

•

taittaa valoa parhaiten

Karvatuppi
Ihon pinnan alla kasvaa karvatupessa eli follikkelissa hiusjuuri.
Karvatuppi on 3 - 5mm pitkä.
Karvatupet ovat kiinnittyneet alaosastaan verinahkaan, yläosastaan orvasketeen.

Karvatupen pohjalla on hiusnysty eli
hiuspapilla (numero 2 kuvassa).
Karva syntyy, koska solut jakautuvat
jatkuvasti.

kuva: http://www.schwarzkopfprofessional.fi/skp/fi/fi/home/koulutus/ask/essential-skills/0014/hiuksen-anatomia.html
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Hiusnystyn yläosassa muodostuvat hiuksen solut.
Siellä on myös melanosyyttisoluja, jossa hiuksen väriaine syntyy.

Hiuksen ihonalainen osa on vähän ulkopuolista osaa paksumpi,
koska solut ovat muodostuessaan vielä pyöreitä:
vasta sarveistuessaan ne muuttuvat pitkiksi ja kuitumaisiksi.

Karvatuppi, samoin kuin hius, on yleensä suuntautunut 20-45 astetta viistoon.
Se määrää hiuksen kasvusuunnan (= mihin suuntaan hiukset kasvavat).
Sillä puolella, minne hius on kallistunut, on karvankohottajalihas.
Kun karvankohottajalihas supistuu, hius (tai karva) nousee pystyyn.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:506_Hair.jpg
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Hiuksen sarveistuminen
Kun hius muodostuu, solut ovat pyöreitä ja pehmeitä.
Solut ovat hiussipulissa vielä eläviä.
Kun uudet solut syntyvät,
ne työntävät aiemmin jakautuneet solut eteenpäin kohti ihon pintaa.
Silloin solu kuolee ja alkaa sarveistua.
Se muuttuu pitkäksi, kovaksi kuitusoluksi tai levymäiseksi pintasoluksi
riippuen siitä, missä kohdassa se on muodostunut.

Hiuksen elinkaari
Hius kasvaa keskimäärin 1,3 cm kuukaudessa.
Hiuksen kasvukausi on 2-6 vuotta:
1. Kasvuvaihe eli anageeninen vaihe: 84% hiuksista.
2. Välivaihe eli katageeninen vaihe: 1% hiuksista on siirtymässä lepovaiheeseen.
Hiusjuuressa ei tapahdu enää solunmuodostusta, hius kuolee.
3. Lepovaihe eli telogeeninen vaihe kestää noin 3 kuukautta.
Samasta tupesta alkaa kasvaa uusi hius lepovaiheen jälkeen uudelleen.

Joskus hius jää lepovaiheeseen. Syyt voivat olla seuraavat:
•

Jostakin syystä hiusjuuri ei välitä ravintoa.

•

pitkäaikainen laihdutuskuuri tai puutteellinen ruokavalio, hivenaineiden puutostilat

•

huono yleiskunto, huonot elintavat

•

jotkut sairaudet ja lääkkeet

•

normaalin flooran häiriötilat

•

huono verenkierto

•

hiustupen tukkeumat

•

talin kristallisoituminen

•

eräät allergiat

•

valon määrä eri vuodenaikoina
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•

Trichotillomania eli hiusten repimistauti

•

hormonaaliset syyt

•

stressi

•

pälvikalju
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Hiustenlähtö
•

Väliaikainen

•

Perinnöllinen

•

Pälvikalju eli alopecia areata

► TEHTÄVÄ: Etsi Googlesta tai toisesta hakukoneesta kuvia seuraavilla hakusanoilla:
-

pälvikalju

-

perinnöllinen hiustenlähtö

-

väliaikainen hiustenlähtö

Kirjoita ylös / kopioi internet-osoite ja kopio kuvat omaan käyttöösi.

► TEHTÄVÄ: Pohdi, mistä hiustenlähtö johtuu! Milloin hiustenlähtö on väliaikainen,
milloin pysyvä? Voidaanko hoitaa hiustenlähtöä ja miten?
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Iho
•

Iho on suurin elin.

•

Ihon kerroksia ovat orvaskesi, verinahka ja ihonalaiskerros.

•

Iholla on monia erilaisia tehtäviä.

kuvan lähde: https://www.news-medical.net/health/What-is-Subcutaneous-Tissue-(Italian).aspx
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Iho koostuu kolmesta kerroksesta

Orvaskesi eli epidermis
•

Orvaskesi muodostaa suojan ulkomaailmaa vastaan.

•

Ihon uloin kerros on noin paperin paksuinen.

•

Ihon uloin kerros suojaa elimistöä myös auringon säteilyltä

Verinahka eli dermis
•

paksu kerros

•

Sisältää kollageenia veri- ja imusuonia, hermoja, karvatuppia sekä hikeä ja rasvaa
tuottavia rauhasia.

•

Verinahka ylläpitää tasaista ruumiinlämpöä.

•

Verinahka antaa iholle vahvuuden ja lujuuden sekä joustavuuden.

Ihonalaiskerros eli subkutis
•

Ihonalaiskerros koostuu esim. rasvasta.

•

Se sisältää verisuonia sekä tulehduksia vastaan taistelevia valkosoluja.

•

Subkutis muodostaa suojaavan kerroksen elimistölle.
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SANASTO:
orvaskesi, orvaskettä, orvaskeden = ihon uloin kerros
uloin, uloimman = ihan reunalla, viimeinen
verisuoni, -suonet = kehon putkimainen osa, jossa veri kiertää
hermo, hermot = kehon osa, joka viestittää keholle erilaisia asioita; olla hermostunut
kudos, kudoksen = kehon ”materiaali”, substanssi
elimistö = kehon systeemi
imusuoni, -suonet = eräs suonityyppi
karvatuppi, -tupen = ihon osa, josta karva (= hius) kasvaa
hiki, hikeä, hien = kun on kuuma tai urheilet, sinulle tulee hikeä
rauhanen, rauhaset = rauhasista tulee kehoon erilaisia aineita, esim. hormoneja, hikeä
vahvuus, vahvuudet = > vahva
lujuus, lujuudet = > luja, kova
joustavuus = jousto, kimmoisuus > iho on joustava eli se venyy ja supistuu, liikkuu
tulehdus, tulehdukset = sinulla voi olla esim. silmätulehdus. Silloin silmä on punainen ja
kipeä ja vuotaa.
solu = organismin perusyksikkö / pieni osa, jossa on DNA, esim. ihosolu, aivosolu
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Ihon tehtäviä
•

Suojata kehoa säteilyltä, mikrobeilta ja kemikaaleilta

•

Veden haihtumisen säätely ja lämmönsäätely

•

Tuntoaistimukset: tunto, kipu, lämmin, kylmä

•

D- vitamiinin syntyminen auringonvalon vaikutuksesta

SANASTO:
elin, elimet = kehon sisällä, esim. sydän, keuhkot, maksa
nahka, nahkan = ≈ iho, esim. päänahka
suojata (4) = antaa suojaa, antaa turvaa
säteily = esim. kuuma esine säteilee; auringon säteily
haihtuminen > haihtua (1*) = mennä pois
säätely > säädellä (3*) = kontrolloida, hallita, tehdä sopivaksi
aistimus, aistimukset = se mitä tunnet, tunto
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Ihon sairaudet ja ongelmat
EKSEEMAT = pinnallinen ihon tulehdus

ATOOPPINEN EKSEEMA
(toiset nimet: maitorupi, taiveihottuma, atooppinen dermatiitis, Prurigo Besnier)

Atooppinen ekseema on osa atooppista oireyhtymää,
johon kuuluvat myös hengitystieoireet, silmäoireet ja lasten ruoka-aineallergia.
Se on yleisin ihosairautemme ja tavallisin kaikista ekseemataudeista.
Noin viidennes (1/5) väestöstä sairastaa sitä joskus.
Atooppiseen ekseemaan liittyy perinnöllinen taipumus,
mutta myös ulkoiset tekijät, esimerkiksi ilmasto, ovat syy taudin puhkeamiselle.

Tauti alkaa usein jo ensimmäisen ikävuoden aikana,
mutta useimmilla lapsilla sairaus paranee hitaasti itsestään 7 - 11 vuoden iässä.
Ekseema voi kuitenkin jatkua teini-ikään saakka ja
palata aikuisiässä. Silloin ekseema on usein käsissä.

Käsiekseema on usein ammattitauti.
Se on yleisempi naisilla kuin miehillä.
Tämä johtuu siitä,
että naiset usein tekevät sellaista työtä,
jossa kädet joutuvat jatkuvasti kosketuksiin veden, puhdistusaineiden ja kemikaalien kanssa.
Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi kampaaja,
siivooja ja terveydenhoitoalan ammatit.
Atooppista ekseemaa ei voida parantaa,
mutta sitä voidaan lievittää ja oireita voidaan hoitaa.
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Atopia
Sana atopia viittaa allergiaan.
Taipumus siihen on periytyvä eli geneettinen.
Keho muodostaa allergiavasta-aineita ympäristön valkuaisaineita vastaan.
Ihminen tulee siis allergiseksi niille.
Atooppinen ekseema ei ole allerginen tauti vaan ihotauti.
Poikkeava ihon immuunivaste aiheuttaa herkästi ihon tulehdusreaktioita.
Ihon on tavallaan herkkä, helposti ärtyvä, kutiava ja kuivuva.

Oireet
Atooppisen ekseeman oire on ekseema eli punoittava ihon tulehdusreaktio.
Se on välillä vetistävä, välillä kuivuva, kutiava alue,
joka ei ole kovin tarkkarajainen.
Atooppinen ekseema syntyy,
kun ihosolujen välissä ei ole luontaista suojaavaa rasvaa.
Ilman rasvasoluja iho ei ole tiivis.
Kun iho ei ole tiivis,
sen pintakerroksen läpi voi mennä ulkoisia aineita.
Tällöin iho voi ärsyyntyä, punoittaa ja kutista.

Atooppinen ekseema ilmenee eri tavoilla.
Joskus tauti aiheuttaa näpyt, karvatupentulehdukset, raapimajäljet tai
ekseeman infektoitumisen. Ekseema on siis tulehdus.
Iho on kuiva ja kalpea ja se kutisee.
Atoopikon kuiva iho ei kestä juuri mitään ärsytystä vaan
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tulehtuu kosteuden, lämpötilaerojen, liuottimien, pölyn ja hankauksen vaikutuksesta.
On mahdollista sairastaa atooppista ekseemaa vaikka ei ole allerginen millekään aineelle.
Ja toisinpäin: ihottuma ei aina pahene, vaikka altistuu aineelle, jolle on allerginen.
Usein nämä asiat pahentavat ihottumaa:
-

hikoileminen

-

stressi

-

kuiva ilma

-

liiallinen pesu

-

pesemättömyys

Hoito
Jos epäilee, että sairastaa atooppista ekseemaa,
kannattaa mennä lääkäriin.
Jos tiedät, että sairastat atooppista ekseemaa,
voit hoitaa sitä perusvoiteilla ja miedoilla kortisonivoiteilla.
Niitä saa apteekista ilman reseptiä.
Jos miedot 1. luokan kortisonivoide ei riittää,
kannattaa mennä lääkäriin.

Työpaikalla:
Kampaajana / parturina sinulle voi tulla helposti ekseema,
koska olet paljon kontaktissa veden, kemikaalien ja pesuaineiden kanssa.
On tärkeää käyttää suojahanskoja, että ekseema ei tulisi.
Jos asiakkaalla on ekseema,
parturi-kampaaja ei voi sitä hoitaa.
Mutta voit käyttää mietoja tuotteita ja puhtaita välineitä,
jotta asiakkaan iho ei ärsyynny.
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Aikuisille on atooppista ekseemaa normaalisti kasvoissa ja käsissä.
Atooppisen ekseeman tavallisimmat esiintymispaikat eri ikäisillä potilailla:
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► TEHTÄVÄ: Etsi Internetistä kuvia seuraavilla hakusanoilla:
-

atooppinen iho

-

käsiekseema

-

seborrea

Kirjoita ylös / kopioi internet-osoite ja kopio kuvat omaan käyttöösi.

SEBORROOINEN EKSEEMA
Seborrooinen ekseema (eczema seborrhoicum) on taliköhnäihottuma,
jota esiintyy erityisesti pään alueella, hiuspohjassa.
Muut alueet ovat korvien taustat, korvakäytävät, kasvot sekä rinnan ja selän yläosa.
Tautia voi myös esiintyä muualla vartalon iholla.
Se on yleisempi miehillä kuin naisilla,
monet nuoret sairastavat tätä tautia.
Taudin oireita ovat kutina ja hilseily,
joka saattaa joskus olla intensiivistä ja kiusallista.

Taudin oireet ja merkit
Taudin oireet ovat punoittavat, hilseilevät läiskät ja
ihon rasvoittuminen.
Läiskät ovat tarkkarajaisia ja
ne ylettyvät hiusrajan yli otsaan.
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Pitkäaikaisissa läiskissä voi esiintyä myös hiustenlähtöä.
Tautiin liittyy myös aknen tapainen karvatupentulehdus,
jota on yleensä ohimoilla ja parran alueella.

Asiakaspalvelu
Jos sinun asiakkaalla on seborrooinen ekseema,
voit ohjata häntä käyttämään hilseilevälle ja rasvaiselle hiuspohjalle tarkoitettuja tuotteita.
Esimerkiksi Cutrinin BIO+ tuotesarjasta löytyvät Active Shampoo, Active Care -hoitoneste ja
Peeling Mask -hoitonaamio,
joista asiakas voi saada apua ongelmaansa.
Jos hilseily on runsasta ja läiskät ovat tulehtuneita,
voit ohjata asiakasta menemään ihotautilääkärille.
Muista pestä ja desinfioida työvälineet (sakset, kammat jne.) huolellisesti,
jotta tauti ei tartu toiselle asiakkaalle.

Ekseeman tutkiminen
Usein ekseema johtuu siitä, että iho on kosketuksessa liian voimakkaiden aineiden kanssa.
Henkilö käyttää esimerkiksi shampoota ja kasvojen puhdistusainetta, jotka eivät sovi hänen
iholleen.
Ekseeman sijainti antaa jo usein viitteitä, mistä ekseema johtuu:
•

käsi-ihottuma: töissä käytetään paljon aineita ja kemikaaleja

•

kasvoihottuma: ihonhoitoaineet, kosmetiikka

•

hiuspohjan ihottuma: hiustenhoitoaineet

Voit selvittää ihottuman syyn myös asiakkaalta kysymällä seuraavista asioista:
•

Mitä tuotteita käytät kotona?

•

Mitä harrastat?

•

Millaisia vaatteita käytät?

•

Mitä puhdistus- ja pesuaineita käytät siivoamiseen / vaatteiden pesuun?

➔ ihotesti = epikutaani = lapputesti
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Ihosairauden hoito:
•

Poista syy! Esim. vaihda pesuainetta, kosmetiikkaa; käytä suojakäsineitä

•

paikallishoito: ihottuman vaikeusasteen ja sijainnin mukaan,
esimerkiksi:
•

akuutti, vetistävä ihottuma → kosteat kääreet

•

ei vetistävä ihottuma → kortisonivoide (HUOM! Kortisonilla on haittavaikutuksia!
Sitä ei suositella päänahan hoitamiseen.)

•

antomikrobiaineet

•

päänahassa pientä kutinaa ja punotusta: vaihda tuotteita

➔ Akuutissa tapauksessa on syytä mennä lääkäriin, joka määrää oikeat voiteet.
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Tuotteet ja tuotetuntemus
Kuvat: Cutrin

BIO+HIUSTEN JA HIUSPOHJAN HYVINVOINTI

•

BIO+ tuotesarja on suomalainen

•

BIO+ tuotesarja keskittyy hiuspohjan ongelmiin

•

BIO+ tuotesarjasta löytyy useampia tuotteita
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Kuinka pakkausta luetaan:

Tuotteen pakkauksessa kerrotaan, miten tuotetta käytetään,
millaisille hiuksille se on tarkoitettu,
mihin ongelmaan tuote auttaa.
Siksi on tärkeää, että opit lukemaan pakkauksen
merkinnät ja tekstit.

Tuotteen valinta:
•

Värikoodi kertoo tuotteen tarkoituksen

Tuotteen käyttö:
•

1. shampoot

•

2. poishuuhdeltavat

•

hoitotuotteet

•

3. hiuspohjaan jätettävät tuotteet

SANASTO:
tuote, tuotteet = aine, tavara, esim. shampoo, hoitoaine, muotovaahto, seerumi
tarkoitus, tarkoitukset = mihin tuote on tarkoitettu; mihin asiaan tuotetta voi käyttää
valinta = valita (5), valitseminen
poishuuhdeltava = huuhdella (3*) pois, pestä pois
jätettävä = jättää (1* + mihin); ei pestä pois; tuote jää hiuksiin
hiuspohja = päänahka; iho pään ympärillä josta hiukset kasvavat
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Tuotteiden värikoodit:

Punainen kaikissa Active -tuotteissa

Vihreä Special -shampoossa

Beige kaikissa Balance -tuotteissa

Pinkki Energen -tuotteissa

Tummansinininen Stimulant -

tuotteissa

Turkoosi Oil Control -tuotteissa
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Kuiva ja herkkä hiuspohja: BALANCE

BALANCE SHAMPOO 1
• Kosteuttava shampoo kuivalle/herkälle hiuspohjalle.
• Normaalit ja värikäsitellyt hiukset
• Shampoo puhdistaa hellävaraisesti

BALANCE CARE 2
• Kosteuttava hoitoaine kaikille hiustyypeille
• Kevyt hoitoaine parantaa käsiteltävyyttä

BALANCE MOISTURIZER 3
• Kosteuttava tehohoito kuivalle/herkälle
hiuspohjalle
• Ehkäisee kuivaa hilsettä ja kutinaa.
• Imeytyy nopeasti eikä jätä hiuksia rasvaiseksi

SANASTO:
herkkä = esim. iho joka tulee helposti kipeäksi ja on arka / ärtyisä
kosteuttava = kosteuttaa (1*); antaa kosteutta; iho on kostea, ei kuiva
värikäsitelty, värikäsitellyt = värjätyt hiukset; hiuksiin on laitettu väriä
värjätä (4) = laittaa hiuksiin väriä
puhdistaa (1) = pestä, siivota, tehdä puhtaaksi; puhdas
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hellävarainen = hellä, varovainen, mieto, pehmeä, ei aggressiivinen
käsiteltävyys, käsiteltävyyden > parantaa käsiteltävyyttä = niin että hiuksia voi kammata,
muotoilla, käsitellä helpommin
tehohoito = efektiivinen, tehokas hoito
ehkäistä (3) = tehdä jotakin, että mikään paha ei tapahdu; estää (1), välttää (1*)
hilse, hilseet = pieni valkoinen pala ihoa, joka lähtee kuivasta päänahkasta
kutina = kutittaa (1*); esim. kuiva iho kutittaa
imeytyä (1*) = mennä sisälle ihoon / hiuksiin; esim. kun laitat voidetta käsiin, voide imeytyy
ihoon
rasvainen = ei kuiva, paljon rasvaa / öljyä

Rasvoittuva hiuspohja: OIL CONTROL

OIL CONTROL SHAMPOO 1
• Shampoo rasvoittuville hiuksille ja hiuspohjalle
• Sopii päivittäiseen käyttöön

OIL CONTROL SCALP SERUM 3A
• Tehokas ja raikastava seerumi rasvoittuvalle hiuspohjalle
• Auttaa rauhoittamaan talirauhasen toimintaa

OIL CONTROL VOLUME SPRAY 3 B
• Tuuheutta ja volyymia antava hoitosuihke
rasvoittuville hiuksille
• Parantaa kammattavuutta ja antaa ilmavuutta hiuksille
• Sopii värikäsitellyille hiuksille
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SANASTO:
rasvoittuva = tulee nopeasti rasvaiseksi
päivittäinen = joka päivä
tehokas = efektiivinen, voimakas
raikastava = raikastaa (1); tehdä raikkaaksi; saada lika/roska/rasva pois hiuksista
rauhoittaa (1*) = tehdä rauhallisemmaksi; sammuttaa; saada loppumaan
tali = rasva joka tulee ihosta
talirauhanen = ihossa on talirauhasia; pieni ”reikä” ihossa
tuuheus, tuuheuden = volyymi
(hoito)suihke, suihkeen = spray
kammattavuus, kammattavuuden > parantaa kammattavuutta = niin että voi kammata (4*)
helposti
ilmavuus, ilmavuuden = volyymi
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Hilseilevä hiuspohja: ACTIVE
ACTIVE SHAMPOO 1
• Tehokas hilseshampoo kaikille hiustyypeille
• Vaikeisiin hilseongelmiin, sopii erityisesti
rasvaiselle hilselaadulle
• Auttaa poistamaan hilsettä ja kutinaa
ACTIVE MASK 2
• Erittäin tehokas hoitonaamio hiuspohjan
ongelmiin
• Auttaa poistamaan hilsettä ja kutinaa
• Kuorii hiuspohjaa hellävaraisesti
ACTIVE SERUM 3
Tehokas hoitoneste
• Hiuspohjaan jätettävä hoitoneste auttaa poistamaan hilsettä, kutinaa ja punoitusta.
• Tasapainottaa hiuspohjan rasvoittumista

SANASTO:
hilseilevä = sellainen että on paljon hilsettä
laatu, laadun = se, millainen tuote tai palvelu on
poistaa (1) = ottaa/viedä pois, heittää pois
(hoito)naamio = (tässä) jätät tuotteen jonkin aikaa hiuksiin, jotta tuote voi vaikuttaa hyvin
kuoria (1) = ottaa ylin kerros / kuori pois; esim. kuorit perunat ennen kuin keität / syöt ne
hoitoneste, -nesteet = esim. vesi, mehu, shampoo, seerumi ovat nesteitä
punoitus = punainen kohta ihossa
tasapainottaa (1*) = saada balanssiin, tasoittaa, kompensoida
rasvoittuminen > rasvoittua (1*) = tulla rasvaiseksi
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Hilseilevä hiuspohja: SPECIAL
SPECIAL SHAMPOO 1
•

Tehokas hilseshampoo normaaleille ja
värikäsitellyille hiuksille

•

Ehkäisee tehokkaasti hilsettä

•

Miedompi kuin Active Shampoo

•

Sopii päivittäiseen käyttöön

SANASTO:
mieto = ei vahva; hellä, hellävarainen

Miesten ennenaikaiseen hiustenlähtöön: Stimulant
STIMULANT SHAMPOO 1
•

Shampoo miesten ennenaikaista hiustenlähtöä vastaan

STIMULANT SERUM 3
•

Hoitoseerumi miesten ennenaikaista hiustenlähtöä vastaan

•

Ylläpitää hiuspohjan hyvinvointia

•

Parantaa edellytyksiä uusien hiusten kasvulle: virkistää
mikroverenkiertoa

SANASTO:
ennenaikainen = liian aikaisin
hiustenlähtö = kun hiukset lähtevät, putoavat päästä
ylläpitää (1*) = säilyttää, tallentaa, ei menettää
edellytys, edellytykset = vaatimus, ehto;
se mitä on pakko olla, että hiukset voivat kasvaa
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Naisten ohentuville hiuksille: Energen

ENERGEN SHAMPOO
•

Vahvistava shampoo naisten hiuksille ja hiuspohjalle

ENERGEN SERUM
•

Hiuspohjaa virkistävä seerumi naisille

•

Auttaa hidastamaan hiustenlähtöä

•

Shampoo sopii erityisesti normaaleille ja värikäsitellyille hiuksille.

ENERGEN CARE
•

Vahvistava hoitoaine pitkille/värikäsitellyille hiuksille

•

Hoitoaine parantaa käsiteltävyyttä

•

Sopii käytettäväksi kaikkien BIO+ sarjan shampoiden kanssa

SANASTO:
ohentuva = tulla ohuemmaksi
ohut, ohuet = ei paksu
vahvistava > vahvistaa (1) = tehdä vahvemmaksi
virkistää (1) = raikastaa, herättää eloon, tehdä eloisaksi
hidastaa (1) = saada hitaammaksi; ei tapahdu niin nopeasti
sopii käytettäväksi = voi käyttää kaikkien sarjan shampoiden kanssa
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► TEHTÄVÄ: Mitä tuotetta käytät asiakkaalle?
Mieti ja kirjoita ylös, mitkä tuotteet (shampoo, hoitoaine, muotoilutuote) sopivat
asiakkaalle.
Kerro asiakkaalle / parillesi, mitä miksi valitsit tuotteet ja
miten hän käyttää niitä kotona.
Mitä muuta ohjetta / neuvoa voisit antaa asiakkaalle?

•

Sanna: Hiukset on värjätty monta kertaa. Hiukset menevät helposti takkuun ja
katkeavat. Hiuspohja on melko normaali.

•

Kaarina: Hiukset on vaalennettu, ja hiuksissa alkaa näkyä keltaisuutta. Hiukset ovat
myös kuivat ja latvat rikki. Myös hiuspohja on kuiva. Asiakas föönaa hiukset aina ja
käyttää myös usein suoristusrautaa.

•

Aada: Asiakkaalla on erittäin rasvaiset hiukset. Hän pesee hiukset joka päivä
kuumalla vedellä ja föönaa kuumalla. Hiusten latvat ovat kuivat ja haaroittuneet.

•

Marja: Asiakkaalla on hyvin ohuet, hennot hiukset. Hän kertoo, että hiukset lähtevät
tupoittain (= iso määrä kerrallaan) päästä. Hän kertoo, että hän on laihtunut yli 15
kiloa lähiaikoina.

•

Teppo: Miehellä on päälaella kalju kohta. Hän kertoo, että myös hänen isä on ollut
kalju 32-vuotiaasta lähtien.
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•

Liisa: Asiakkaalla on hyvin kuivat ja sähköiset hiukset. Hän kertoo, että nyt talvella
hiuspohjaa kutittaa koko ajan. Muuten hiuspohja on terve. Hiukset ovat aina pörröiset
ja nousevat pystyyn, kun hän käyttää pipoa.

•

Matti: Asiakkaalla on paljon hilsettä. Hilse on melko rasvainen. Myös hiukset ovat
rasvaiset. Asiakas kertoo, että hänellä on usein niin kova kiire töissä, että hän syö
paljon pikaruokaa.

•

Pekka: Asiakkaan hiuspohja on punainen ja herkkä. Asiakas kertoo, että shampoo
kirvelee ja aiheuttaa allergisen reaktion. Hoitoainetta asiakas ei käytä lainkaan, koska
hän pelkää allergiaa.

•

Riitta: Asiakkaan hiukset ovat hyvin kiharat ja karheat. Hän kertoo, että on vaikea
kammata hiukset, koska ne ovat aina takkuiset. Hänen on vaikea tehdä kampauksia,
koska hän ei voi hallita hiuksiaan.

•

Risto: Asiakas on rock-muusikko ja hänellä on pitää paksu tukka. Hän tupakoi ja juo
usein alkoholia ja nukkuu vähän. Hän kävi viimeksi parturissa noin 5 vuotta sitten.
Hiukset ovat aika huonossa kunnossa. Hiuspohjassa on kuivaa hilsettä ja kutinaa.

•

Hilkka: Hilkka on 65-vuotias. Hänellä on hyvin ohuet hiukset ja ne on värjätty monta
kertaa. Hän ei liiku paljon, ja siksi hänellä ei ole nälkä. Hän syö usein vain vähän
puuroa tai voileipää.
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► TEHTÄVÄ: Tutki parisi hiuspohja ja hiukset. Valitse hänelle sopiva shampoo ja
hoitoaine.

► TEHTÄVÄ: Tee itsellesi hiuspohjan ja hiusten kunnon analyysi. Tutki sitten
hiushoidon tuotteet, jotka sinulla on kotona. Ovatko ne sittenkin oikeat tuotteet
sinulle?

► TEHTÄVÄ: Etsi kotoa 3 pesunestettä, esim. shampoo, hoitoaine, saippua,
suihkugeeli, tiskiaine, pesuaine, siivousaine tms. Kopio teksti, mihin ja miten tuotetta
käytetään. Kirjoita ylös myös ainesosat eli INCI-luettelo.
Tuote 1:
tuotteen nimi:

Mihin käytetään?

Miten käytetään / käyttöohje:

INCI-luettelo:
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Tuote 2:
tuotteen nimi:

Mihin käytetään?

Miten käytetään / käyttöohje:

INCI-luettelo
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Tuote 3:
tuotteen nimi:

Mihin käytetään?

Miten käytetään / käyttöohje:

INCI-luettelo:
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Hiusten pesu
Kun on aika pestä hiukset, pyydä asiakasta siirtymään pesupaikalle.
Voit sanoa esimerkiksi:
"Mennään pesemään hiukset." tai
"Mennään tuonne pesupaikalle."
Muista suojata asiakkaan vaatteet kapalla ja niskaliinalla, jos et ole tehnyt sitä aiemmin.
Jos peset pois väriä, muista laittaa suojahanskoja.

Ennen hiusten pesua:
Tarkastele hiuspohjan ja hiusten kuntoa: Mitä ongelmia havaitset?

•

hiuksen kuivuus

•

joustavuus

•

sähköisyys

•

rakennevaurioitunut / rakennevauriot

•

värjätty

•

luonnonkihara/permanentattu hius

•

hiuksen muoto

•

ylihoidettu/-kuormitettu hius

•

hienot/hennot hiukset, hiuksen paksuus

➔ HIUSPOHJAN KUNTO→ SHAMPOON VALINTA
Valitse shampoo hiuspohjan mukaan. Mihin ongelmaan tai tarkoitukseen shampoota
käytetään?
•

terve/sairas

•

hilseilevä

•

kuiva

•

herkkä

•

rasvoittuva

•

allerginen /hiuksen ja ihon rakenne hoitojen näkökulmasta
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➔ HIUKSISSA OLEVAT KÄSITTELYT → HOITOAINEEN VALINTA
Hiuksissa olevat käsittelyt vaikuttavat hoitoaineen valintaan.
Valitse hoitoaine siis hiusten (laadun / käsittelyn) mukaan.
•

värjätyt

•

vaalennetut

•

permanentoidut

•

vaurioituneet / rakennevaurioituneet

•

luonnonkiharat

•

vaikeasti hallittavat

•

ohuet

•

ohentuneet / hiusten lähtö

•

Hiustenlähtö:
Hiukset lähtevät eri syistä.
Hiustenlähtö voi olla tilapäinen ja lopullinen.
Ravinnolla ja terveellisillä elintavoilla on suuri vaikutus hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin
➔ Anna asiakkaalle kotihoito-ohjeet!

Kun alat pestä hiuksia:

1. Kastele hiukset kauttaaltaan.

2. Levitä shampoo sormenpäillä hiusten tyveen.
Huuhteluvesi pesee pituuden ja latvan, sitä ei tarvitse hangata.
Jos shampoo ei vaahtoa kunnolla, lisää ensin vettä – ei shampoota.
POIKKEUS: Syväpuhdistava shampoo ennen kemiallista käsittelyä.
3. Huuhtele huolellisesti kauttaaltaan.

4. Pyyhekuivaa painelemalla.
Hiusta ei hangata!
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5. Levitä hoitoaine.
Vaikutusaikana hierotaan päänahkaa napakasti.

6. Huuhtele viileällä tai haalealla vedellä.
Se virkistää asiakasta ja päänahan verenkiertoa,
rauhoittaa talirauhasen toimintaa ja
sulkee hiussuomua.

→ Tuloksena on kiiltävämmät hiukset.

SANASTO:
allas, altaat = lavuaari; esim. tiskiallas, pesualla
kappa, kapan = suojavaate asiakkaalle
niskaliina = pitkä paperinen liina, joka laitetaan kaulan ympäri kapan alle
essu = esiliina; suojaa työtekijän vaatteet
hiuspohja = pään iho, jossa hiukset kasvavat
havaita (5) = nähdä, huomata
kosteus, kosteutta, kosteuden = kostea
joustavuus, joustavuutta, joustavuuden = joustava, taipuisa, liikkuva
sähköisyys, sähköisyyttä, sähköisyyden = sähköinen, sähkö
luonnonkihara = omat kiharat
ylikuormitettu = liian paljon esim. hoitoa, tuotetta, käsittely
hento, hennot = hieno ja ohut
paksuus, paksuutta, paksuuden = paksu
hilseilevä = sellainen josta tulee hilseitä
herkkä, herkät = hieno, tulee nopeasti kipeäksi
rasvoittuva = tulee nopeasti rasvaiseksi
käsittely = kun käsittelee hiuksia esim. värillä, lämmöllä, kemikaaleilla, aineilla
värjätty, värjätyt = hiukset joissa on väriä, värjäystä
vaalennettu, vaalennetut = hiukset joissa on vaalennus
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permanentoitu, permanentoidut = hiukset joissa on permanentti
vaurioitunut, vaurioituneet = rikki
vaikeasti hallittavat = ei ole helppo kammata tai käsitellä
ohut, ohuet = ei paksu
ohentunut, ohentuneet = kun hiukset lähtevät, hiuksia on vähemmän kuin ennen
tilapäinen = niin että se kestää vain vähän aikaa, menee ohi
lopullinen = ei enää muutu, kestävä
ravinto, ravinnon = ruoka, ruoka-aineet
kastella (3) = laittaa vettä johonkin
kauttaaltaan = kaikki, kokonaan
levittää (1*) = laittaa kaikkialle / kaikkiin hiuksiin, laittaa joka paikkaan
tyvi, tyveä, tyven = hiuksen ”alku”
huuhtelu > huuhdella (3*) = pestä runsaalla vedellä pois,
latva = hiuksen loppuosa, hiuksen kärki
hangata (4*) = hinkata, hiertää; kuivata niin, että pyyhkeellä vetää edes takaisin
vaahdota (4) = niin että syntyy paljon vaahtoa
syväpuhdistava = puhdistaa syvästi / perusteellisesti / hyvin
pyyhekuivata (4) = kuivata pyyhkeellä
painella (3) = painaa
napakka = voimalla, mutta niin ettei satu
viileä = melkein kylmä
haalea = ei kylmä ei lämmin
verenkierto, verenkierron = se että veri kiertää kehoa
talirauhanen, -rauhasen = tali on ihon oma rasva; rauhanen on kuin pieni reikä ihossa, josta
tali tulee
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hiussuomu = esim. kalalla on suomuja, kalan iho on suomuinen; hiuksen pinta on
samanlainen kuin kalan iho
kiiltävä = ei matta; esim. peilin / lasin pinta on kiiltävä; niin että valo heijastuu

FRAASIT:
Mennään pesupaikalle.
Mennään pesemään väri pois.
Mennään pesulle.
Ole hyvä, nojaa taakse.
Onko vesi sopivaa?
-

Vois olla vähän lämpimämpää / viileämpää / kylmempää.

Hiustenpesuaineet
Aiemmin shampoot tehtiin saippuapohjalle.
Haitat olivat heikko pesuteho,
ihon ärsytys ja
hiusten kiillottomuus.
Saippuapohjaisista shampoista luovuttiin,
kun synteettiset tuotteet keksittiin.

Shampoon koostumus:
1. 10-25 % pesevät tensidit, apupesuaktiiviset aineet
2. 0,5 – 10 % vaikuttavat (teho)aineet
3. 5-50 % ulkonäköön, tuoksuun, olomuotoon ja väriin vaikuttavat aineet
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1. Tensidit
Shampoiden ja saippuoiden pesevä aine on tensidi.
Siitä käytetään myös nimitystä ”pintajännitystä alentava aine”,
koska se vaikuttaa likahiukkasen pinnalla.

1.1.

Anioniset tensidit

•

käytetään eniten shampoissa

•

irrottavat likaa paremmin kuin muut tensidit → pesu tehostuu

•

molekyylillä on negatiivinen sähkövaraus

1.2.

Kationiset tensidit

•

ei käytetä pesevinä aineina, niiden huonon pesutehon ja varauksen takia

•

usein yhdisteet myrkyllisiä

•

poistavat sähköisyyttä

•

käytetään paljon hoitoaineissa

1.3.

Ionittomat tensiditi IONITTOMAT TENSIDI

•

varaukseton / ei sähköistä varausta (+ tai -)

•

emulgoiva ominaisuus (vettä öljyyn)

•

käytetään erilaisten voiteiden valmistuksessa

SANASTO / INFO:
emulgointi = sekoittaa aineet
emulgoidaan väri pois = lisätään vettä hiuksiin ja hierotaan värimassa irti hiuksista, sitten
huuhdotaan

1.4.

Amfolyyttiset tensidit

•

kalliita, vähän käytettyjä tensidejä

•

mietoja, käytetään esimerkiksi vauvashampoissa

•

varaus sekä + että –
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•

emäksisessä liuoksessa käyttäytyy samalla tavalla kuin anioninen tendidi

•

happamassa liuoksessa samalla tavalla kuin kationinen tensidi

2. Vaikuttavat tehoaineet
•

kasviuutteet

•

valkuais- ja proteiinijohdannaiset

•

rikkijohdannaiset

•

erilaiset öljyt

•

kationiaktiiviset tensidit

•

vitamiinit

3. Muut aineet
•

liuotin

•

saostumisen estäjä

•

kosteuttaja

•

stabilaattori

•

viskositeetin lisääjä

•

säilytysaine

•

väriaine

•

hajusteet

Miten shampoo vaikuttaa?
Puhtaalla vedellä on suuri pintajännitys.
Veden pintamolekyylit ovat tiukkana kalvona.
Kuvassa näin esimerkin veden pintajännityksestä.
Vesi ei mene hyvin hiuksen sisään.

Tensidimolekyylit asettuvat veden pinnalle,
siksi pintajännitys pienenee.
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Vesi pääsee paremmin hiuksen sisään.
Tensidit kiinnittyvät lian (→lika) pintaan.
Rasvainen lika on negatiivisvarauksinen.

Rasva muodostuu pieniä palloja ja
irtoaa hiuksen pinnasta.
Rasvapisaroilla on negatiivinen varaus,
siksi ne hylkivät toisiaan ja hiusta ja
lähtevät veden mukana pois.
Ylimääräiset tensidit jäävät hiuksen pinnalle.
Tämä vaikuttaa hiusten sähköisyyteen.

SANASTO:
pintajännitys, jännitystä, jännityksen = niin että pintaa ei voida rikkoa helposti; kiinteä pinta
pinta, pintaa, pinnan = kerros, päällys, ulkokuori
tiukka, tiukkaa, tiukan = tässä: kova, kireä, ei mene helposti rikki
kalvo = ohut, ”ihomainen” kerros sisä- tai ulkopuolella; kelmu; (ohut) kuori
asettua (1*) = tässä: mennä tai jäädä kiinni veden pinnalle
pienetä (6) = tulla pienemmäksi
kiinnittyä (1*) = tarttua kiinni, jäädä kiinni
lika, likaa, lian = roska, pöly, kura; jotakin likaista; jotakin epäpuhdasta
irrota (4*) = lähteä irti, lähteä pois
(sähköinen) varaus, varausta, varauksen = sähköinen latautuminen; positiivinen tai
negatiivinen
hylkiä (1*) = HUOM: minä hyljin; työntää pois, ei ota vastaan
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Ph-asteikko
HAPAN
1

2

NEUTRAALI
3

4

5

6

7

EMÄS
8

9

10

Ihon Ph-arvo on 4.5-5.5.

► TEHTÄVÄ: Tutustu yhteen hiustenhoitosarjaan työharjoittelupaikallasi tai koulussa.
•

Millaisiin hius- ja hiuspohjan ongelmiin sarjasta löytyy apua?

•

Kirjoita ylös tuotteen kuvaus, mainoslauseet ja käyttötarkoitus.

•

Millaisia pakkauskokoja on myynnissä? Mitä ne maksavat?

•

Kuinka hyvin tuotetta myydään liikkeessäsi?

•

Valitse yksi tuote ja kopioi INCI -luettelo.

•

Etsi netistä tietoa, mikä on kunkin ainesosan tehtävä tuotteessa.

•

Pohdi INCI-luettelon avulla, voivatko mainoslauseet pitää paikkansa?
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Erilaiset hiuspohjat

Kuiva hiuspohja
oireet:
•

reagoi herkästi

•

punoittaa

•

kuivunut, halkeilee, rupinen

•

taipumus ärsyyntyä, tulehtua

•

jauhomaista ”pölyä”, hilsettä

•

kutisee

syyt:
1. Sisäiset:
•

perinnölliset taipumukset

•

ikääntyminen

•

aineenvaihdunnan häiriöt

•

psyykkiset rasitukset, stressi

2. Ulkoiset:
•

aurinko, tuuli, ilmasto, pakkanen

•

huoneilma, lämmitys

•

liian voimakas shampoo

•

kemialliset rasitukset (permanentti, värjäys)

•

usein toistuva pesu (saunominen)

hoito ja / tai ennaltaehkäisy:
•

oikein valittu shampoo ja hoitoaine

•

kosteuden (rasvan) lisääminen
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Rasvoittuva hiuspohja
oireet:
•

hiukset ja hiuspohja rasvainen

•

kampaus ei kestä

•

hiukset ovat epämiellyttävän tuntuiset ja näköiset

•

jatkuva pesukierre

•

hiuspohja kutisee (finnejä → tulehtuu helposti)

syyt:
•

hormonit (testosteroni, estrogeeni) → murrosikä

•

perinnölliset tekijät

•

väärä ravinto (mausteet, rasvainen ruoka)

•

tupakointi?

•

muut tekijät (kuuma sauna, - pesu, - vesi, -fööni)

•

voimakas mekaaninen käsittely (usein toistuva pesu, voimakkaat pesu-, hieronta- ja
harjausotteet)

•

aineenvaihdunnan häiriöt

•

talirauhasen liian voimakas toiminta

•

epäsäännöllinen elämä (väsymys)

hoito ja / tai ennaltaehkäisy:
•

rasvoittuvalle hiuspohjalle tarkoitetut shampoot ja hoitoaineet → puhdistavia

•

hoidot estävät talin leviämisen ja silloin pesuväli pitenee → talirauhasen toiminta
rauhoittuu

•

tärkeintä: puhtaus ja hellät otteet

•

vältettävä rasvaista ruokaa ja voimakkaita mausteita (muistettava monipuolisuus)

•

ei voimakasta hierontaa eikä harjausta

•

säännölliset ja terveet elämäntavat

•

Ei ole täysin varmaa, voidaanko rauhoittaa talirauhasen toimintaa jollakin aineella /
shampoolla.
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Hilseilevä hiuspohja
hilse = hiuspohjan kuollutta pintasolukkoa ja eritteitä, joka syntyy
hiuspohjan liian voimakkaasta uusiutumisesta
Kuivahilse:
•

ilmenee pieninä litteinä, melkein värittöminä levyinä, joita on yleensä kaikkialla
hiuksissa

•

”pölisee”

Kuivahilseen syyt:
•

talirauhasen vajaatoiminta

•

hiusten väärä käsittely (väärä shampoo, alkoholi, mekaaninen ärsytys)

•

hiuspohjassa elävät bakteerit, sienet

•

hormonit

•

lääkkeet

•

stressi

Rasvainen hilse:
•

ilmenee levymäisinä hilsemuodostelmina

•

kampaamalla hiuksia nämä hilsemuodostumat irtoavat

•

”rasvaista hilsettä”

Rasvaisen hilseen syyt:
•

rasvainen hilse syntyy, kun hilseily sekoittuu talirauhasen liikatoiminnasta johtuvaan
talin eritykseen

hoito ja / tai ennaltaehkäisy:
•

oikein valittu shampoo ja hoitoaine

•

puhtaus, jotta hiuspohja saa ilmaa

•

hilseilevää hiuspohjaa ei saa harjata voimakkaasti

•

oikea ja täysipainoinen ravinto

•

terveet ja säännölliset elämäntavat
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Hiustenlähtö
oireet: Hiuksia irtoaa normaalia enemmän (normaali noin sata hiusta päivässä).
Syy hiustenlähtöön voi olla sisäinen tai ulkoinen.
sisäiset syyt:
•

luonnollinen hiustenlähtö

•

maskuliininen hiustenlähtö

•

hormonit (mieshormonit)

•

lääkkeet (syöpälääkkeet)

•

sairaudet (syöpä)

•

tulehdussairauksien jälkeinen hiustenlähtö

•

ravinteiden puutostila (esim. dieetti, allergiat)

•

stressi

•

imetys

ulkoiset syyt:
•

mekaaniset vaikutukset (kovakourainen hiusten käsittely, vetäminen)

•

hilse → hiuspohjan tulehdukset

•

hiuspohjan vaurioituminen

•

kemialliset vaikutukset

hoito ja / tai ennaltaehkäisy:
•

On epävarmaa, voiko eri tuotteilla vaikuttaa hiustenlähtöön.

•

Hiustenlähtöön tarkoitetuissa hoidoissa on periaatteena lisätä hiuspohjan
verenkiertoa. Ainesosilla on verisuonia laajentava vaikutus ja hieronta tehostaa tätä
vaikutusta.

•

jos asiakkaalla on ihosairaus tai niin voimakas tulehdus, ettei parturi-kampaaja voi
auttaa, asiakas täytyy ohjata lääkärin hoitoon.

•

hiusten siirrot (lääkäri)

•

hiusvesi, terveellinen ruokavalio, säännölliset elämäntavat
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Tutkinnon osa: Hiusten hoitopalvelut (15 osp)
► TEHTÄVÄ: Kirjoita essee. Essee tulee käsitellä seuraavat asiat:
1. Ihon rakenne
Epidermis
Dermis
Subkutis
2. Hiuksen rakenne
Hiuksen pintakerros
Hiuksen kuitukerros
Hiuksen ydinkerros
3. Hiuksen syntyminen ja kasvuvaiheet
kasvuvaihe eli anagen
välivaihe eli katagen
lepovaihe eli telogen
4. Hiusten ja hiuspohjan laatu
5. Allergiat ja erilaiset hiuspohjan muutokset, mahdolliset ongelmat
parturin / kampaajan hoitomahdollisuudet
6. Lähteet

SANASTO:
osp = osaamispiste
essee = teksti jossa kerrot jostakin asiasta
rakenne, rakenteet = miten hius / iho / talo on rakennettu; mistä osista se on tehty
lähde, lähteet = mistä kirjasta / lehdestä olet saanut tiedon
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Näyttö: Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut
Opiskelija tekee vähintään kolmelle asiakkaalle hiusten ja hiuspohjan hoitoa.

Tutkinnon arviointikriteerit T1 -taso
Opiskelija…
•

keskustelee asiakkaan kanssa ja suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn,
jossa on otettu huomioon hiuspohjan kunto, hiusten laatu, rakenne ja kasvuvaihe,
allergiat ja hiuspohjan muutokset

•

määrittelee asiakkaan hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon

•

määrittelee eri hoitomahdollisuudet ja selvittää mahdolliset ongelmien syyt

•

käyttää sopivia työvälineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti

•

hyödyntää tuote- ja ainesosatuntemustaan, kun valitsee asiakkaalle soveltuvia
tuotteita

•

pesee ja hoitaa asiakkaan hiukset

•

soveltaa hierontatekniikoita asiakkaan hoitotarpeen mukaan

•

hoitaa ja muotoonkuivaa asiakkaan hiukset ja hiuspohjan suunnitelman mukaisesti

•

palvelee asiakasta ammattitaitoisesti ja kohteliaasti

•

yrittää edistää pysyvien asiakassuhteiden jatkuvuutta

•

työskentelee liiketyöajassa (= tarpeeksi nopeasti)

•

käyttää työvälineitä ja tuotteita oikein

•

palvelee asiakasta niin, että asiakas on tyytyväinen

•

suosittelee ja myy kotihoitotuotteita

•

toimii erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä

•

noudattaa työssään työ- ja asiakasturvallisuutta

•

arvioi omaa toimintaansa
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SANASTO:
määritellä (3*) = tässä: päättää, ymmärtää
selvittää (1*) = tässä: päättää, ottaa selvää
tuote- ja ainesosatuntemus = sitä, että tuntee tuotteet ja niiden ainesosat
soveltuva = sopiva, oikeat
muotoonkuivata (4) = kuivata ja muotoilla
edistää (1) = tässä: kehittää, luoda
pysyvä asiakassuhde = asiakas, joka tulee aina uudestaan palveluun
liiketyöaika = teet työtä niin nopeasti kuin ammattilainen tekee kampaamoliikkeessä
työyhteisön jäsen, jäsentä, jäsenen = olet osa työtiimiä, työyhteisön jäsen
noudattaa (1*) = seurata, tehdä niin kuin pitää, totella
arvioida (2) = tutkia, tarkastella
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