
Kuivan ihon
suojaa ja hoitoa



Linolihappo ihoa  
korjaamaan
Vuonna 1905 kemisti, apteekkari 
tri August Wolff perusti Bielefel
dissä, Saksassa, oman yrityksen 
ja kehitti lukuisia lääketieteeseen 
perustuvia tuotteita.
Tri Kurt Wolff tuli mukaan yritykseen isänsä  rinnalle 
vuonna 1937. Ensimmäiset hänen kehittämänsä 
 uudenlaiset tuotteet sisälsivät linolihappoa. Hän oli 
tehnyt tällä alueella tutkimustyötä monen vuoden ajan. 
Jo August Wolffin aikana tiedettiin kehon  tarvitsevan 
linolihappoa pysyäkseen terveenä. Mutta olisiko 
mahdollista parantaa linolihapon puutteeseen  liittyvät 
ihoongelmat linolihappoa sisältävällä voiteella?  Sehän 
tukisi ihon uudistumista suoraan ja tehokkaasti!  Tästä 
ajatuksesta syntyi vuonna 1938 valmiste, joka on 
 nykyisin laajalti tunnettu. 
Kehittäjä antoi voiteelle kuvaavan nimen ”Linola”, koska 
se sisältää linolihappoa. Tämä ainesosa vastaa osaltaan 
siitä, että ylin ihokerros pysyy sisäpuolelta ehjänä. Näin 
kosteutta ei haihdu liiaksi.

Tohtori Kurt Wolff

Linola – apua kuivalle iholle
Jos iho on kuiva tai halkeilee, kutisee ja kiristää, syy
nä voi olla ikääntyminen, liian usein toistuva pesu 
tai suihku tai taipumus atooppiseen ihottumaan. 

Iholta voi puuttua linolihappoja, joita iho tarvitsee 
pysyäkseen terveenä. Linolihapot suojaavat ihoa 
kuivumiselta ja hiertymiltä. 

Kehomme ei pysty itse valmistamaan tätä ihon 
uudistumista edistävää ainesosaa, ja sen vuoksi aine  
kuuluu olennaisena osana Linolatuotteisiin.

… kuiva ja kutisee

… voidetta, jossa on 
runsaasti rasvaa

… tulehtunut ja 
punoittaa

… runsaasti vettä

Kun iho on  …

tarvitaan  …

Tällöin on myös oikein suojata ihoa jatkuval
ta kuivumiselta rasvapitoisella voiteella (esim. 
 Linolaihovoiteella), sillä kuiva iho tarvitsee erilaista 
voidetta kuin tulehtunut iho.
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Kuiva iho – monta syytä
Ihossamme on luonnollinen suojakerros, joka estää 
kosteutta haihtumasta liiaksi ihon kautta.  
Tämä kerros koostuu sekä sarveissoluista että 

  ihon pinnalla olevasta ohuesta rasvakalvosta, joka 
vähentää veden ihoa vahingoittavia vaikutuksia;

  runsaasti linolihappoja sisältävistä rakennetta 
vahvistavista lipideistä, jotka ovat sarveissolujen 
välissä ja liittävät ne joustavasti toisiinsa;

  luonnollisista kosteuttavista tekijöistä,  
jotka vakauttavat ihon vesipitoisuuden.

Näin sarveissolujen kanssa muodostuu suojamuuri, 
joka ei suo bakteereille tai haittaaineille mahdolli
suutta päästä ihon sisään.

Ihon kosteus

Vahingoittunut sarveiskerros 
voi päästää haitta-aineet ja 
bakteerit läpi ja iho kuivuu

  Haitta
aineet

Bakteerit

Ehjä sarveiskerros on ihon-
luonnollinen suoja

  Haitta
aineet

Mutta jos rakennetta vahvistavat lipidit ja kosteut
tavat tekijät tuhoutuvat esim. liian usein toistuvan 
 pesun, suihkun tai uimisen seurauksena tai jos nii
tä ei muodostu riittävästi, kuten esim. ikääntynees-
sä tai atooppisessa ihossa, sarveissolut irtoavat 
toisistaan ja ihon suojakerros haurastuu. Oli kysy
myksessä sitten sisäinen tai ulkoinen syy, seuraus on 
aina sama – iho on kuiva, hilseilevä ja hauras ja siinä 
ilmenee herkästi tulehduksia, kutinaa ja ihottumaa.
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Tehokkaaseen ihonhoitoon

kas voissa jaloissa käsissä käsivar
sissa,

säärissä

koko
vartalolla

peppu  
ja

intiimi 
alueella

Linola  
Kasvovoideola

Linola  
Ihoemulsio

Linola Suojaava 
balsami

Linola Kasvovoide

  kasvovoide päivittäiseen käyttöön

  hyvin ja kestävästi rasvaava voide 
erittäin kuivalle tai atooppisuu
desta kärsivälle kasvojen iholle 
(rasvapitoisuus 30%)

  sisältää runsaasti  arvokkaita 
 luonnollisia kasvilipidejä 
 (runsaasti linolihappoja)

  sopiva myös atooppiselle ja 
pintakuivalle akneiholle, ei tuki 
ihohuokosia.

  edistää ihon vahingoittuneen 
suojakerroksen luonnollista 
 uusiutumista

  lisää ihon joustavuutta

  ehkäisee kuivuutta, ärtyneisyyttä 
ja kutinaa 

  ei sisällä väri tai säilöntäaineita 
eikä mineraaliöljyjä

Ihon suojaamiseksi suojakerrosvaurioilta sekä ras
van ja kosteuden puutteelta on tärkeää antaa sille 
jatkuvasti sekä rasvoja että terveen ihon olennaisia 
ainesosia. Tässä linolihapolla on tärkeä merkitys. 
Linolihappoa keho ei kuitenkaan kykene itse valmis
tamaan, vaan sitä täytyy antaa säännöllisesti samalla 
tavoin kuin vitamiineja, jotta iho pysyy terveenä.

Tehokkaista ihonhoitotuotteista (esim. Linola 
ihovoide) saadaan lipidejä suoraan iholle. Erittäin 
kuivalle iholle tai talvisaikaan on suositeltavaa valita 
suurempi rasvapitoisuus, kun taas vähemmän kui
valle iholle tai kesäaikaan jo vähäisempikin 26%:n 
pitoisuus voi olla riittävä.
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Linola Ihoemulsio

  koko vartalon päivittäi
seen hoitoon

  sisältää arvokasta ohda
keöljyä (jossa runsaasti 
linolihappoja, terveen 
ihon luonnollisia raken
nusaineita)

  hyvin levittyvä ja nopeasti 
imeytyvä emulsio (rasva
pitoisuus 26%)

  tasapainottaa ihon rasva 
ja kosteuspitoisuutta ja 
estää siten  kuivumisen

  vähentää kiristämisen 
tunnetta ja kutinaa

Linola Suojaava balsami

  väritön, kestävä ihon suojakerros 
koko intiimialueelle sekä nivus  
ja pepputaipeisiin 

  suojaa hiostumisen, ihoa ärsyt
tävän virtsan tai ulosteen sekä 
hankauksen (esim. pyöräily, liian 
kireät vaatteet, pikkuhousunsuo
jat) aiheuttamilta hiertymiltä 

  vauvanhoitoon peppu ja intiimi
alueella jokaisen vaipanvaihdon 
yhteydessä 

  hengittävä suojakerros, ts. hylkii 
vettä ja ärsyttäviä aineita aiheut
tamatta ihoon nestekertymiä

  ilman jäämiä poistettavissa  
oleva vesiöljyemulsio, ei sisällä 
mineraaliöljyjä eikä silikonia

  sileä, helposti levittyvä balsami
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Kuivan tai atooppisuuteen taipuvaisen 
ihon oikea hoito 
Lääketiede on jo aikoja sitten kumonnut väitteen, että ihon 
runsas rasvaaminen saa sen ”laiskistumaan” ja tuottamaan 
entistäkin vähemmän rasvaa.

Siitä huolimatta usein käytetään liian vähän voiteita, jolloin 
iho ei parane ratkaisevasti tai atooppisen ihottuman pahene
misvaara ei vähene selkeästi.

Tärkeää olisi voidella koko vartalo, mutta siitäkin on jo pal
jon apua, että ainakin erityisen kuivat tai ärtyneet ihoalueet 
rasvataan säännöllisesti.

Ruumiinosa Kasvot & 
kaula

Käsivarret 
& kädet

Sääret & 
jalat

Rinta & 
vatsa

Selkä & 
takamus

Ikä Sormenpäällisten määrä käyttökertaa kohti

3–6 kuukautta 1 1 1,5 1 1,5

1–2 vuotta 1,5 1,5 2 2 3

3–5 vuotta 1,5 2 3 3 3,5

6–10 vuotta 2 2,5 4,5 3,5 5

Aikuiset 2,5 5 7 6 8

Näet taulukosta suositellut voidemäärät eri ihoalueille.

Näet taulukosta suositellut 
voidemäärät eri ihoalueille.
Vinkki:  
Helppona mittana käytetään tässä sitä 
voidemäärää, joka sopii aikuisen etusormen 
päähän.

Tällä määrällä voidaan käsitellä ihoalue, joka on 
suunnilleen kaksi kertaa niin suuri kuin aikuisen kämmen.

Lisäksi on tärkeää, ettei voidetta levitetä vain yhden kerran 
päivässä, vaan vähintään kahdesti, koska iho kykenee ime
mään vain tietyn määrän rasvaa kerralla.

Kutina on melko selkeä merkki oikeasta tai väärästä voi
teenkäytöstä. Se lisääntyy erityisesti silloin, jos voidetta on 
käytetty liian vähän tai liian harvoin.

Tuotesisältö:
Linola Kasvovoide: Aqua, Canola Oil, Caprylic/Capric Triglycerides, Glycerin, Poly
glyceryl2 Dipolyhydroxystearate, Helianthus Annus Seed Oil, Cera Alba, Butyro
spermum Parkii Butter, Zinc Sulfate, Tocopherol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic 
Acid, Glyceryl Caprylate, Magnesium Stearate, Parfum, pAnisic Acid, Butylene Glycol, 
Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Ascorbyl Palmitate

Linola Ihoemulsio: Aqua, Decyl Oleate, Isopropyl Myristate, Hexyldecanol, Hexyl
decyl Laurate, Polyglyceryl2 Dipolyhydroxystearate, PEG7 Hydrogenated Castor 
Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Glycerin, Cera Microcristallina, Zinc Stearate, 
Phenoxy ethanol, Parfum, Magnesium Sulfate, Benzyl Salicylate, Tocopherol, Vege table 
Oil, AlphaIsomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydrogenated 
Palm Glycerides Citrate

Linola Suojaava balsami: Caprylic/Capric Triglyceride, Cocoglycerides, Aqua, Octyl
dodecyl Myristate, Oleyl Erucate, Acacia Decurrens / Jojoba / Sunflower Seed Cera / 
Polyglyceryl3 Esters, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Castor Oil, Glyceryl Dibehenate,  
Glyceryl  Behenate, Tribehenin, Benzyl Alcohol, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Octe 
nidine HCl, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Zingiber Officinale Root  Extract, 
Bisabolol, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol
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www.Linola.fi

Maahantuoja: Dr. Wolff Finland Oy, Technopolis, Innopoli 2,  
Tekniikantie 14 · 02110 Espoo

Valmistaja: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 
33532 Bielefeld · Germany

Saatavilla apteekeista
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