
 
SOKEROINTI, MIKSI VALITSISIN JUURI SEN? 

Sokerointi on hellävaraista iholle, sillä sokeroinnissa karvat poistetaan karvan kasvusuuntaan ja 
vesiliukoisena aineena sokeri ei tartu eläviin ihosoluihin. Tämän vuoksi sokerilla saadaan 
hellävaraisesti poistettua jopa 2mm karvat myös intiimialueelta, kuten brasilialaisessa 
sokeroinnissa tehdään. Sokerointi tekee iholle hyvää, sillä se myös kuorii kuollutta ihosolukkoa 
jättäen ihon ihanan pehmeäksi. Sokerointi tehdään aina niin nopeasti ja hellävaraisesti kuin 
mahdollista. 

BRASILIALAINEN SOKEROINTI / BRASSI VAI BIKINI? 

Brasilialaisessa sokeroinnissa, tai tuttavallisemmin brassissa, genitaalialueelta poistetaan karvoitus 
kokonaan edestä ja takaa tai jätetään pieni alue asiakkaan toiveesta riippuen. Brasilialainen 
karvanpoisto ammattilaisella tehtynä voi olla jopa mukava kokemus hetkellisestä kivusta 
huolimatta. 

Bikinisokeroinnissa poistetaan ne karvat, jotka jäävät perinteisten bikinien ulkopuolelle.  

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ SOKEROINNISTA: 

• Voiko sokerointia tehdä raskauden aikana? 
o Kyllä voi. Loppuraskauden aikana sokerointiasentoja mukautetaan raskauden 

vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi useat naiset haluavat käydä brasilialaisessa 
sokeroinnissa aivan synnytykseen saakka. 

• Onko kuukautiset este brasilialaiselle sokeroinnille? 
o Ei ole. Myös brasilialaisen sokeroinnin voi tehdä kuukautisten aikana. Asiasta on 

kuitenkin hyvä mainita sokeroijalle, jotta hän osaa varoa kuukuppia tai tamppoonin 
narua. Kuukautisten aikaan iho voi olla hieman herkempi kuin muina aikoina 
kuukaudesta. 

• Milloin sokerointia ei voida tehdä? 
o Sokeroinnilla voidaan poistaa karvoja vain terveeltä ihoalueelta. 
o Roaccutan tai isoretinoniini-lääkekuurin aikana, tai 6kk sen lopettamisen jälkeen.  
o Mikäli sokerointialueelle on tehty kuorinta samana, tai 2 edeltävänä päivänä. 
o Isojen mustelmien tai kipeiden suonikohjujen päältä. 
o Mikäli iho on palanut auringossa. 

• Poltin ihoni auringossa, milloin voin tulla sokerointiin? 
o Jos olet polttanut ihosi auringossa, pitää odottaa että iho on täysin parantunut 

ennen sokerointia. Iho ei saa enää punoittaa eikä se saa tuntua yhtään aralta. 
• Voiko tatuoinnin päältä sokeroida? 

o Monet käyvät sokeroimassa karvat pois tatuoinnin päältä ja siksi, että tatuoinnin 
värit näkyvät kirkkaammin sokeroinnin jälkeen, koska sokerointi kuorii iholta 
kuollutta ihosolukkoa. Sokerointi voi kuitenkin säännöllisesti tehtynä vaikuttaa 
tatuoinnin värien pysyvyyteen. Siksi sokerointi tehdään tatuoinnin päältä aina 
asiakkaan omalla vastuulla.  

• Onko sokerointi parempi tapa poistaa karvoja kuin vahaus? 



o Laadukkailla tuotteilla ja oikein tehtynä sokerointi ja vahaus ovat molemmat hyviä 
karvanpoistomenetelmiä. 

• Millä tavalla voin vähentää sisäänkasvaneita karvoja? 
o Kuori hellävaroen ihoa 1-2 kertaa viikossa ja käytä laadukasta kosteusvoidetta 

päivittäin. 
o Käytä karvanpoistoalueelle karvan sisäänkasvua estäviä tuotteita, kuten Folisan 

Intimate.  
• Voiko sokeroinnilla saada pysyvästi karvattoman ihon? 

o Säännöllisellä sokeroinnilla voit saada pysyvästi karvattoman ihon. Mikäli haluat, 
että pysyvä karvattomuus saavutetaan mahdollisimman pian, tulee sokerointivälin 
olla 3-4 viikkoa. Mikäli haluat säilyttää karvankasvusi ennallaan tai vahvistaa karvoja 
uudelleen, pidennä karvanpoistoväli 6 viikkoon. 

ENNEN SOKEROINTIA: 

• Ihon tulee olla terve. 
• Voit kuoria ihoa muutamaa päivää ennen karvanpoistoa, ei kuitenkaan juuri edellisenä tai 

sokerointipäivänä. Ihon hellävarainen kuorinta helpottaa mahdollisten sisäänkasvaneiden 
karvojen poistoa. 

• Karvan tulee olla vähintään 2 mm:iä pitkää. 
• Iholle ei tule levittää kosteusvoidetta karvanpoistopäivänä, sillä se saattaa vaikeuttaa 

merkittävästi sokerointia.  
• Sokerointi tehdään tatuointien päältä asiakkaan omalla vastuulla. 

SOKEROINNIN JÄLKEEN: 

• Sokeroinnin jälkeen vältä karvanpoistoalueella hikoilua, aurinkoa/solariumia, 
itseruskettavia sekä hajuvesiä 24h. 

• Vältä ihon kuorimista karvanpoiston jälkeen 3 päivää. Tämän jälkeen suosittelemme 
kuorintaa muutamia kertoja viikossa alueesta riippuen. 

• Kosteuta ihoa säännöllisesti. 

 


