
EKOLOGISET 

KAMPAAMOPALVELUT



"Kauneus ei tule kaukaa.

Se kasvaa kotimaan metsissä, pihoissa 
ja puutarhoissa."

 Perinteisten kampaamopalveluiden ohella tarjoamme myös ekologisia 
kampaamopalveluita ja luonnonkosmetiikkatuotteita

 Käytämme kotimaisia Ekopharman kasvivärejä joissa yhdistyvät kotimaiset 
hiusyrtit, intialaisiin perinteisiin värjääviin kasveihin

 Kasvivärjäys on hiusta sekä hiuspohjaa hoitava käsittely

 Kasvivärjäyksessä käytetään värjääviä kasveja joista yleisimmät ovat: 
Henna, Cassia, Amla, ja Indigo



HIUSTEN JA HIUSPOHJANHOIDOT

 Hiusten ja hiuspohjan hoidoilla kuten Savi, Turve, ja Merilevää apuna käyttäen 
voidaan poistaa kertyneitä kemikaaleja, ja epäpuhtauksia hiuksesta ja 
hiuspohjasta

 Kasviväriä ennen tehty hoito parantaa värin syntyä hiuksiin

 Hoidetaan myös ärtynyttä, kuivaa tai hilseilevää hiuspohjaa, tasapainotetaan 
rasvoittumista ja hiusnaamiot kemiallisesti käsiteltyihin hiuksiin

 Rentouttava päähieronta jota voidaan suositella kaikille, siihen yhdistettynä 
eteerisiä/kasviöljyjä voidaan valita sopiva joko hoitava, pehmentävä tai 
ravitseva öljy hiusten ja hiuspohjan eri ongelmiin

 Hieronnalla on myönteinen vaikutus koko kehoon!

 Hiusten hoidossa voidaan myös käyttää yrttejä, ne elvyttävät hiustenkasvua, 
tuuheutta ja terveyttä. Yrtit ovat usein antioksidanttisia niissä on vitamiineja ja 
sisältävät hivenaineita usein rauhoittavat ja desinfioivat hiuspohjan ongelmia 
olivat ne sitten yrittiteen, -naamion, -öljyn/eteerisen öljyn muodossa





SAVIVAALENNUS

 Savivaalennus ei ole luomu- vaalennus, vaan valkosaven, ruokasoodan ja 

vetyperoksidin yhteisvaikutukseen perustuva ekologinen ja hellävaraisempi 

tapa vaalentaa hiuksia

 Savivaalennuksessa on mieto tuoksu eikä sen koostumus kirvele hiuspohjaa

 Savivaalennus vaalentaa hiuksia 1-3 astetta

 Savivaalennus sopii hiuksiaan kuin ympäristöään arvostavalle kuluttajalle

 Savivaalennus ei sisällä ammoniakkia, persulfaatteja eikä 
ammoniumpersulfaatteja



EKOLOGISET HIUSTENHOITOTUOTTEET

 " Miksi kurkottaa kauas? Rahkasammaleen alla lymyävä kirpeä karpalo on 
suomalaista superruokaa iholle ja hiuksille."

 Meillä on käytössä kotimainen Ekopharma ammattikosmetiikkasarja jossa 
käytetään lähituotettuja raaka-aineita.Tuotteiden aktiiviaineet sisältävät 
kotimaisia marjoja ja kasviuutteita

 Tuotteiden ph on optimoitu sopivaksi iholle ja hiuksille, tämä auttaa 
suojaamaan niitä ympäristön rasituksilta

 Ekopharma on Fi-Natura –sertifioitua luonnonkosmetiikkaa ja on ainoa 
kotimainen ammattikosmetiikkasarja, jolle on myönnetty Animalian 
eläinkokeettomuudesta kertova Leaping Bunny-tunnus.Ekopharman 
tuotteilla on myös kotimaisuudesta kertova avainlipputunnus

 Tuotteet eivät sisällä sulfaatteja, eikä synteettisiä hajusteita



HIUSTENHOITOLINJAT

 Herukka

 -hellävarainen ja hajusteeton, herkälle ja kutisevalle hiuspohjalle

 Tyrni

 -eheyttävä ja hoitava, kuiville, käsitellyille sekä luonnonkiharoille

 Vadelma

 -tuuhentava, ohuille ja latistuneille hiuksille

 Karpalo

 -hoitava ja tasapainoittava, hilseen hoitoon sekä hiusten kasvua tukevia ainesosia

 Hilla

 -syväpuhdistaa ja kosteuttaa, sisältää antioksidanttista hillauutetta

 Minttu

 -hiusten muotoiluun ja viimeistelyyn kehitetty linja


