Magical Konjac Sponge Family

Triplapalkittu parhaana tuotteena
Hyvän Olon Maailman SkinMood® ”Ihonhoidon Ihmesienet” on palkittu
kolmesti vuoden parhaana tuotteena. LivBoxin tilaajat valitsivat sen
vuoden 2014 Top 10 tuotteisiin sijalle 3 ja Ruohonjuuren henkilökunta
äänesti omista valikoimistaan Top 5 tuotetta, joiden joukkoon nämä
ihanat sienemme sijoittuivat. Kolmas ja painoarvoltaan valtakunnallinen
palkinto on 21.10.2016 I love me -messuilla annettu Suomen
Terveystuotekauppiaiden Liiton valinta vuoden 2017 parhaaksi
hoitotuotteeksi.

Sienen peruskuvaus
100 % luonnollinen Konjac-kasvin juuresta tehty pesusieni. Sen pehmeä ja ihoystävällinen
rakenne pudistaa ihon hellävaraisesti. SkinMood® Magical Konjac Sponge sopii herkimmällekin
iholle. Asiakaspalaute on ollut positiivista jopa monissa iho-ongelmissa kuten: couperosa, atopia,
psoriasis, seborrooinen ekseema jne.
Kaikki sienet sopivat couperoottiselle iholle. Sieni valitaan ihotyypin mukaan. Samoin jos
asiakkaalla on psoriasis, seborrooinen ekseema tai jokin muu ihottuma. Atooppiselle iholle paras
valinta on Aloe tai Pure -sienet. Epäpuhtaalle iholle sopii Bambu Charcoal -sieni.
Ruusufinniasiakkaat ovat saaneet apua kaikista sienistä, mutta ongelmallisissa tilanteissa Aloe –
ja Bambuhiilisieni toimivat parhaiten.
Sieni on valmistettu 100 % luonnollisesta ja elintarvikelaatuisesta Konjac-kasvin juuren
“Glucomannan” - kasvikuiduista. Valmistuksessa ei käytetä säilöntäaineita tai keinotekoisia
väriaineita. Sieni syväpuhdistaa ja kuorii kevyesti ihon pinnalta kuolleet ihosolut jättäen
ravitsevan ja ihoa suojaavan kolloidisen kalvon ihon pinnalle. Konjac Sponge puhdistussieni on
biologisesti hajoava, väriaineeton, pehmeä, hellävarainen sekä pH:ta tasapainottava ja
luonnollisesti syväpuhdistava pesusieni.
Sieni sisältää ihoa ravitsevia vitamiineja ja mineraaleja.
Sienen koostumus: vesi, proteiini, hiilihydraatti, lipidit, natrium, kalium, kalsium, magnesium,
rauta, fosfori, kupari, sinkki ja seleeni. Lisäksi vitamiineja: A, B1, E, B2, B3.

Avainasiat
•
•
•
•
•
•

Puhdistaa ihohuokoista lian ja talin, jolloin mustapäiden muodostuminen vähenee
Kosteuttaa ihoa luonnollisesti
Kuorii hellävaroen kuolleita ihosoluja kirkastaen ihon pinnan
Tasapainottaa ihon pH:n
100 % luonnonsieni, ei säilöntäaineita, ei väriaineita, ei lisäaineita
Kierrätettävä, kompostoitava, luontoa säästävä, ympäristölle turvallinen

Kuinka käytetään
•
•
•

•

Kostuta sieni aina hyvin ennen käyttöä. Upota se lämpimään veteen ja anna kostua kokonaan. Sieni kostuu
nopeammin jos puristelet sitä hellästi veden alla. Purista ylimääräinen vesi pois ennen käyttöä.
Puhdista kasvot ja kaula pyörivin liikkein joko pelkällä sienellä tai kasvosaippuan/muun halutun
puhdistusaineen kanssa (puhdistusemulsio yms.). Lian ja talin lisäksi kuolleet ihosolut irtoavat ihon
pinnalta ja iho syväpuhdistuu. Samalla väsynyt iho virkistyy, verenkierto vilkastuu ja iho uudistuu.
Huuhdo sieni käytön jälkeen juoksevan veden alla ja purista kuivaksi (älä väännä) ja ripusta kuivumaan
kuivaan ja viileään paikkaan. Vaikka sieni on itsessään antibakteerinen, se kannattaa pestä (2-3 krt/vko)
saippualla ja huolehtia, että siihen ei jää esim. meikkijäämiä. Pesutarve riippuu käyttötavasta. Jos esim.
kasvot pestään sienellä ja kasvosaippualla, sieni puhdistuu huuhtomalla.
Sieni kestää useamman kuukauden ajan (2-3 kk), mutta nyrkkisääntönä voi sanoa, että jos sientä käyttää
aamuin illoin, käyttöikä on n. 2 kk ja jos sientä käyttää kerran päivässä, käyttöikä on n. 3 kk. Silloin sieni on
jo antanut kaikki ravitsevat ainesosat iholle eikä sillä ole enää hoitavaa vaikutusta.

Miksi Hyvän Olon Maailman SkinMood® Magical Konjac sieni on paras valinta
ihollesi
Markkinoilla on erilaisia Konjac Sieniä ja kuluttajan on pintapuolisesti vaikea hahmottaa, mikä sieni kannattaa
valita. Vaikka pakkauksen päällä lukee Konjac Sponge, sisällä saattaa olla täysin erilainen tuote. Päällisin puolin
sienet näyttävät samalta ja tuntuvat samalta. Käytössä huonompilaatuinen sieni saattaa hajota aiemmin, siihen
saattaa kertyy hometta ja siinä saattaa olla yllättäviäkin ainesosia, joita ei voi silmämääräisesti sienestä erottaa.
Sienen karheudessakin on eroja. SkinMoodin® sieni valittiin tuotantoon pitkien testien ja tuotevertailujen
perusteella. Olen toiminut reilut 20 vuotta kosmetiikan parissa ja aina ollut kiinnostunut tuotteiden taustoista,
niissä käytetyistä raaka-aineista sekä kuinka tuotteita tulee käyttää, jotta niistä saa parhaan mahdollisen hyödyn
irti ja siten rahoilleen parhaan vastineen. Testeissä testattiin sienen mm. sinen rakenne, karheus, kestävyys,
ravitsevuus ja vaikutus iholla, tehtaan asiantuntevuus ja luotettavuus. Kuluttajankin on hyvä tietää millaisen
sienen valitsee, jotta sieni tekee sille tarkoitetun tehtävän parhaiten.

Niin sienen valmistajan kuin valmistuttajankin tärkeimpänä asiana on tuottaa laadukasta tuotetta ja kaikin
käytettävissä olevin tavoin myös yrittää varmistaa tuotteen turvallisuus sekä seurata ja noudattaa kulloinkin
voimassaolevaa lainsäädäntöä.

EU:n lainsäädännön mukaiset hygienia- ja puhtaustestit
Hyvän Olon Maailman SkinMood® Konjac – sienille on tehty EU:n lainsäädännön mukaiset hygienia- ja
puhtaustestit ja siitä on todistuksena EU-standardin mukainen Microbial Contamination - BP / EP & USP 61 / 62
-sertifikaatti. Näillä testeillä varmistetaan, ettei sienessä ole sinne kuulumattomia bakteereja, homeita tai
hiivoja. Niistä on tutkittu mm. stafylokokit, salmonella, kolibakteerit jne.

Ei säilöntäaineita
Olemme valinneet myyntiin kuivapakatun sienen, joka mahdollistaa myös sen, että sienissä ei tarvita
säilöntäaineita. Koska kosteana pakattu sieni kuivuu ensimmäisen käyttökerran jälkeen samalla tavalla kuin

kuivana pakattu sieni, halusimme tarjota asiakkaillemme mielestämme paremman vaihtoehdon ja säästää tässä
tapauksessa asiakkaamme turhalta kemikaalialtistukselta. Näin olemme pyrkineet varmistamaan siltäkin osin
sienen sopivuuden herkkäihoisille ja myös niille kuluttajille, jotka haluavat käyttämiinsä tuotteisiin vähemmän
kemikaaleja.

Sienikohtaiset raaka-aineanalyysit
Kaikista sienistä löytyy sienikohtaiset raaka-aineanalyysit, jossa on selvitetty sienen prosentuaaliset raakaainekoostumukset (Certification of Analysis). Hyvän Olon Maailman sienien raaka-aineet näkyvät pakkauksen
takana olevassa inci -luettelossa.

Raskasmetallitestit
Asia, mikä ei ehkä heti ensimmäisenä tule mieleen on se, että sienet saattavat myös sisältää raskasmetalleja.
Hyvän Olon Maailman sienille on tehty raskasmetallitestit (SGS Heavy Metal Test report). Testitulosten mukaan
sienissä ei ole myöskään raskasmetalleja kuten kadiumia, lyijyä, arsenikkia tai elohopeaa.

Ftalaatit
Joistakin markkinoilla olevista sienistä on löydetty mm. ftalaatteja ja muovia. Näille sienille on tehty tutkimukset
myös ko. sieneen kuulumattomien ainesosien osalta (Phthalates content requirement in Annex XVII Items 51 &
52 of the REACH Regulation (EC) no. 1907/2006 & amendment no. 552/2009 (formerly known as Directive
2005/84/EC).
(Ftalaatteja käytetään PVC-muovien pehmentämiseen lisäämään muovien taipuisuutta, läpinäkyvyyttä ja
kestävyyttä (mm. hygieniatarvikkeet, saippuat, pakkausmateriaalit, lelut, maalit, painomusteet, lääkeaineet,
ruoka-aineet ja tekstiilit). Useiden ftalaattien epäillään olevan haitallisia miesten hedelmällisyydelle. Eläimillä
vaikutuksia ovat mm. ulkoisten sukupuolielinten ja lisäkivesten epämuodostumat, piilokiveksisyys, heikentynyt
siemennesteen tuotanto, yleinen hedelmällisyyden lasku ja naaraspuolisten sukupuoliominaisuuksien
kehittyminen. Ihmisillä on havaittu, että ftalaateille altistuminen on yhteydessä samankaltaisiin vaikutuksiin ja
lisäksi keskivartalolihavuuteen, insuliiniresistenssiin ja käyttäytymishäiriöihin.

Väriaineet
Osa markkinoilla olevista sienistä on värjätty, eikä väri tällöin viittaa mihinkään toiminnalliseen funktioon. Hyvän
Olon Maailman Konjac-sienien väri tulee raaka-aineista (bambuhiili/musta, aloe/vihreä). Sienillä on Intertekin
tekemä testiraportti (Color additive identification (Qualitative), jolla on varmistettu, että sieniä ei ole värjätty
synteettisillä väriaineilla.

Miksi olemme ylpeitä SkinMood® Magical Konjac sienestämme?
Hyvän Olon Maailman sienet ovat aitoja Konjac – sieniä ja ne valmistetaan Iso 9000 sertifioidussa tehtaassa.
Sienipaketissa on lain vaatimat käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi, maahantuojan yhteystiedot ja
täydellinen ainesosaluettelo. Olemme asiakkaan tavoitettavissa, mikäli hänellä on jotain kysyttävää.
Koulutamme jälleenmyyjämme ympäri Suomen siten, että he kykenevät opastamaan omia asiakkaitaan sienien
käytön suhteen. Kun kaikki nämä asiat ovat kunnossa, ei ole ihme, että palaute sienistä on ollut niin mahtavaa.
Sen eteen on moni ihminen tehnyt työtä ja sen asiakkaamme ovat ansainneet valitessaan meidän tuotteemme.

5 erilaista sienta ihon tarpeiden mukaan
Magical Konjac Sponge Pure – Kasvojenpesusieni syväpuhdistaa ihon hellävaraisesti
Ihonhoidon Ihmesieni normaalille iholle/kaikille ihotyypeille
Pure Konjac Sponge puhdistaa normaalin ihon hellävaraisesti ja ylläpitää ihon hyvinvointia
säilyttäen ihon kosteustasapainon sekä raviten sitä vitamiineilla ja mineraaleilla. Sopii yleensä
extra-allergiselle iholle, joka reagoi lähestulkoon kaikkiin mahdollisiin aineisiin.
Inci: Amorphophallus Konjac Root Extract (Konjac Mannan), Aqua (Water), Cellulose

Magical Konjac Sponge Aloe – Kasvojenpesusieni rauhoittaa ärtynyttä ihoa ja auttaa sitä suojautumaan
ulkoisilta ärsykkeiltä
Ihonhoidon Ihmesieni kuivalle, herkälle ja myös allergiaan taipuvalle iholle (atopia, psoriasis,
muut ihottumat)
Sieneen on lisätty Aloe Veraa tehostamaan sen rauhoittavaa ja kosteuttavaa vaikutusta. Sienen
hoitavat ainesosat sitovat kosteuden ihoon ja auttavat sitä suojautumaan ulkoisilta ärsykkeiltä. Aloe
-sieni puhdistaa meikin, lian, talin ja epäpuhtaudet hellävaraisesti herkkää ja allergista ihoa
ärsyttämättä. Tällä sienellä on saatu hyviä tuloksia mm. pintakuivan ruusufinni-ihon hoidossa.
Pintakuivuuden helpottuessa voit tarpeen mukaan siirtyä esim. Bamboo-sieneen jos ihosi
rasvoittuu.
Inci: Amorphophallus Konjac root Extract (Konjac Mannan), Aqua (Water), Cellulose, Aloe Barbadensis Extract
Magical Konjac Sponge Bamboo Charcoal – Ihonhoidon Ihmesieni sopii täydellisesti seka- ja
rasvoittuvalle iholle sekä epäpuhtauksiin taipuvalle iholle (näppylät, mustapäät, finnit).
Erinomainen mm. teini-iholle ja miehille.
100 % luonnollinen Bamboo Konjac Spongen pehmeä ja ihoystävällinen rakenne pudistaa
rasvoittuvan ja epäpuhtauksiin taipuvan ihon tasapainottaen sen toimintoja. Sienen luonnollinen
bambuhiiliyhdiste puhdistaa ihon pinnalta ylimääräisen rasvan ja kontrolloi liiallista talineritystä.
Valitse tämä sieni silloin, kun ihosi on erittäin rasvainen (talivuotoinen), siinä on runsaasti
epäpuhtauksia (mustapäät, finnit/akne) olipa ikäsi mikä hyvänsä. Erinomainen sieni teini-iholle!
Tällä sienellä on saatu hyviä tuloksia ruusufinnin hoidossa. Jos ihon pinta on erittäin kuiva, aloita
Aloe-sienellä ja siirry tarpeen mukaan ihon pintakuivuuden helpottaessa Bamboo-sieneen.
Sieni kuorii kirkastaen ihon sävyä ja pitää ihohuokoset avoimina, jolloin ylimääräinen tali poistuu luonnollisesti
eikä keräänny huokosiin finnejä aiheuttavien bakteerien elinalustaksi. Säännöllinen käyttö auttaa tasapainottamaan talineritystä, supistaa ihohuokosia sekä tekee ihosta terveemmän ja raikkaamman näköisen.
Bambuhiili sisältää aktiivihiiltä sekä mineraaleja, jotka imevät iholta ylimääräistä talia pois. Bambuhiili on myös
luonnollinen antioksidantti, joka vähentää aknea aiheuttavien bakteerien määrää iholla ja huokosissa, jolloin
finnien, mustapäiden ja näppylöiden muodostuminen iholla vähenee.
•
•
•

Syväpuhdistaa lian ja talin syvältä ihohuokosista hilliten liiallista talineritystä sekä
vähentää mustapäiden ja muiden epäpuhtauksien muodostumista.
Tappaa aknea aiheuttavia bakteereja, palauttaa ihon luonnollisen pH-tasapainon.
Kuorii hellävaraisesti ihon pinnan kirkastaen ihon sävyä ja auttaen sitä hengittämään
paremmin. Tällöin myös hoitovoiteet pääsevät imeytymään ja hoitamaan ihoa
tehokkaammin.

Inci: Amorphophallus Konjac root Extract (Konjac Mannan), Aqua (Water), Bamboo Charcoal, Cellulose

Magical Konjac Sponge Rose – Ihonhoidon Ihmesieni seka- ja rasvoittuvalle aikuiselle iholle
100 % luonnollinen Konjac-kasvin juuresta ja jauhetuista ruusun terälehdistä tehty
kasvojenpesusieni aikuiselle seka/rasvoittuvalle iholle. Sienen pehmeä ja ihoystävällinen rakenne
pudistaa ihon hellävaraisesti ihoa ärsyttämättä. Valitse tämä sieni silloin, kun ihon talineritys on
liian aktiivista. Haluat sienen, joka hillitsee talineritystä, tekee ihosta heleämmän ja tukee samalla
aikuisen ihon toimintoja.
Sienen luontaisesti ihoa ravitsevien ja vahvistavien mineraalien lisäksi sieneen on lisätty
ruusujauhetta. Sieni tasapainottaa aikuisen ihon talineritystä ja puhdistaa sitä syvältä huokosista
asti. Ruusun ansiosta sieni auttaa ihoa taistelemaan ihoa vanhentavia vapaita radikaaleja vastaan
samalla rauhoittaen ja raviten aikuista ihoa. Sieni pehmentää ihon pintaa sekä kosteuttaa ja ravitsee jättäen
ihon pehmeämmän ja puhtaamman tuntuiseksi. Kevyesti kuorivan pesun jälkeen iho kykenee vastaanottamaan
paremmin hoitovoiteiden tehoaineet.
•
•
•
•
•

Se puhdistaa meikin, lian ja talin iholta hellävaraisesti aktivoiden samalla verenkiertoa, jolloin
ihon aineenvaihdunta paranee; kuona-aineet lähtevät liikkeelle, verenkierto paranee,
ihosolut saavat tehokkaammin ravinteita ja niiden uusiutuminen aktivoituu
Ihon pinta pehmenee, kirkastuu ja heleytyy. Väsynyt iho virkistyy, voi paremmin ja näyttää
nuorekkaammalta
Sienen sisältämät mineraalit ja ruusu ravitsevat ja uudistavat ihoa
Kosteuttaa ihoa luonnollisesti, tasapainottaa talineritystä
Kuorii hellävaroen kuolleita ihosoluja kirkastaen ihon pinnan

Inci: Amorphophallus Konjac root Extract (Konjac Mannan), Aqua (Water), Rose powder, Cellulose
Magical Konjac Sponge Collagen – Kasvojenpesusieni vaativalle iholle/Aikuiselle iholle
100 % luonnollinen Konjac-kasvin juuresta ja kollageenista tehty kasvojenpesusieni aikuiselle
iholle. Sienen pehmeä ja ihoystävällinen rakenne pudistaa ihon hellävaraisesti ihoa ärsyttämättä.
Sienen luontaisesti ihoa ravitsevien ja vahvistavien mineraalien lisäksi sieneen on lisätty
aikuiselle iholle tarpeellista syvänmeren kaloista saatua kollageenia. Sieni pehmentää ihon
pintaa, korjaa elastiinisäikeitä, kosteuttaa ja ravitsee ihoa jättäen ihon pehmeämmän ja
elastisemman tuntuiseksi. Kevyesti kuorivan pesun jälkeen iho kykenee vastaanottamaan
paremmin hoitovoiteiden tehoaineet.
•
•
•
•
•

Se puhdistaa meikin, lian ja talin iholta hellävaraisesti aktivoiden samalla verenkiertoa, jolloin
ihon aineenvaihdunta paranee; kuona-aineet lähtevät liikkeelle, verenkierto paranee,
ihosolut saavat tehokkaammin ravinteita ja niiden uusiutuminen aktivoituu.
Ihon pinta pehmenee, kirkastuu ja heleytyy. Väsynyt iho virkistyy, voi paremmin ja näyttää
nuorekkaammalta.
Sienen sisältämät mineraalit ja kollageeni ravitsevat ja uudistavat ihoa.
Kosteuttaa ihoa luonnollisesti
Kuorii hellävaroen kuolleita ihosoluja kirkastaen ihon pinnan

Inci: Amorphophallus Konjac Root Extract (Konjac Mannan), Aqua (Water), Cellulose, Hydrolyzed Collagen

Magical Konjac Sponge Body – Ihonhoidon Ihmesieni vartalolle syväpuhdistaa hellävaraisesti ja tekee ihosta
silkinpehmeän.
Sopii kaikille ihotyypeille
Pure Konjac Sponge on 100 % luonnollinen vartalonpesusieni. Valmistuksessa ei ole käytetty
lisäaineita. Se on pehmeä ja hellävarainen, pH:ta tasapainottava sekä luonnollisesti
syväpuhdistava ja ihoa vitamiineilla ja mineraaleilla ravitseva.
100 % luonnollinen Konjac-kasvin juuresta valmistetun sienen pehmeä ja ihoystävällinen rakenne
pudistaa hellävaraisesti jopa herkimmänkin ihon. Se syväpuhdistaa ihon ja kuorii kevyesti kuolleet
ihosolut jättäen ravitsevan ja ihoa suojaavan kolloidisen kalvon ihon pinnalle. Iho kykenee
vastaanottamaan vartalovoiteiden tehoaineet jolloin ihosta tulee pehmeä ja joustava. Kuivuu,
karheus ja kutina helpottavat vähitellen.
Asiakkaamme ovat saaneet sienellä hyvä tuloksia aikaan mm. psoriasiksen ja atooppisen ihon hoidossa.
Erinomainen mm. kuivan talvi-ihon pesuun. Vähentää selän ja rinnan alueen epäpuhtauksia.
•

•
•
•

Sisään kasvaneet karvat: poistatko säärikarvat vahalla ja kärsit sisäänkasvaneista karvoista? Pese sääret
vartalosienellä säännöllisesti napakalla pyörittävällä liikkeellä. Se pitää karvatupet auki ja näin karvat
pääsevät kasvamaan normaalisti. Vähentää myös karvatupentulehduksia.
Aurinkovoiteiden pesuun: Poistaa hyvin mineraaliaurinkovoiteet iholta! Kannattaa aina ottaa mukaan
lomille. Muutama tippa suihkugeeliä sieneen ja tuloksena puhdas ja pehmoinen iho.
Valmistaa ihon itseruskettaville ja auringolle! Tasaisempi rusketus.
Kannattaa ottaa myös tukihoidoksi selluliitin hoidossa. Sienipesun pyörittävä liike aktivoi
pintaverenkiertoa ja aineenvaihduntaa sekä avaa ihoa, jolloin selluliittituotteiden vaikuttavat aineet
pääsevät imeytymään paremmin.

Inci: Amorphophallus Konjac Root Extract (Konjac Mannan), Aqua (Water), Cellulose

Kauneutta & terveyttä & hyvää oloa
Kiitos mielenkiinnostasi tuotteita kohtaan!
Mikäli sinulle jäi vielä jotain kysyttävää, autan ja opastan mielelläni.
Tarja Vuorinen
Hyvän Olon Maailma Oy
Teerenkaarre 20
11130 Riihimäki
tarja.vuorinen@hyvanolonmaailma.fi
p. 045-141 2575

www.hyvanolonmaailma.fi

