
Mallinurasta haaveilevalle 
Monica Landenille aknei-
hosta tuli nuorena ylitsepää-
semätön ongelma. Monien 
hoitokokeilujen jälkeen löytyi 
Herkän Ihon Hoitola Bioelika 
ja sieltä happokuorintahoito, 

joka paransi ihon täydel-
lisesti. Iho-ongelmat ovat 
nyt taakse jäänyttä aikaa. 
Mallinura etenee. Los Angele-
sista palattiin koti-Suomeen 
ja nyt on vuorossa Mexico.  

Monet kärsivät iho-ongelmis-
ta ja aknesta nuorena, mutta 
myös iäkkäämmillä ihmisillä 
saattaa olla siitä ongelmia. Ak-
neen on kuitenkin olemassa 
hyvä hoito, joka tehoaa jo muu-
tamien hoitokertojen jälkeen. – 
Kun olin lukion ensimmäisellä 
luokalla alkoi ihollani tapahtua 
muutoksia ja ymmärsin, että 
on kyse aknesta. Oli aikoja ett-
en halunnut lähteä minnekään 
ilman meikkiä ja välttelin kaik-
kia tilaisuuksia, kertoo Monica 
Landen. – Kärsin todella paljon, 
johon etsin epätoivoisesti apua 
monelta taholta. Kuulin, että 
akneen saa hoitoa Bioelikasta. 
Diplomikosmetologi Margit 
Mannerin tekemän ihoanalyy-
sin jälkeen aloitimme Exuvian-
cen happokuorintahoidon, jo-
ka tehtiin aluksi viikon välein, 
jatkaa Landen.- Hyvin nopeasti 
alkoi ihollani näkyä selviä para-
nemisen merkkejä, iho näytti 
todella hyvältä ja jopa kaikki 
arvetkin hävisivät. En ollut ai-
kaisemmin saanut oikeanlais-
ta hoitoa, mutta Exuviancen 
happokuorintahoidolla sain 
vihdoinkin ihoni kuntoon ja us-
kalsin näyttäytyä ilman meikkiä 
kaikissa tilanteissa, hän tote-
aa. - Olen nyt todella iloinen ja 
tyytyvänen saamaani hoitoon, 
jota jatkan edelleen säännölli-
sin välein, noin kerran kahdes-
sa kuukaudessa. Käytän myös 
muita Exuviancen tuotteita ko-
tihoidossa, jotka pitävät ihoni 
kunnossa. 

Mallinuralla eteenpäin

Mallinuralla etenemiselle kas-
vot ovat äärettömän tärkeät, 
johon kiinnitetään aina ensim-
mäiseksi huomiota. Monica 
Landen tiesi jo nuorena, että 
haluaa mallinuralle. Landen on 
osallistunut moniin kauneuskil-
pailuihin. Ensimmäinen voit-
to tuli jo 14-vuotiaana Salossa 
Miss Suomi karsintakiertueel-
la, vuoden 2014 Miss Suomi 
kisassa hän sijoittui kymme-
nen parhaan joukkoon, sekä 
viimeisin mittelö Model of the 
World-kisassa Naantalissa, nos-
ti Landenin toiselle sijalle. Hän 
on matkustanut todella paljon 
ja yleensä yksin, esimerkiksi 
vaihto-oppilaana vierähti vuo-
si Mexicossa. – Keväällä 2015 

asuin kolmen kuukauden ajan 
New Yorkissa, jonne sain kutsun 
paikalliselta mallitoimistolta. 
Syyskuussa matkustin kahdek-
si kuukaudeksi Los Angelesiin, 
jossa tein mallintöitä, sanoo 
Landen. – Tämän jälkeen kier-
telimme malli-ystävieni kans-
sa mm. Abu Dabissa, sekä Me-
xicossa. Palasin kuitenkin Los 
Angelesiin, jossa pääsin ensin 
urheiluliikkeen malliksi. Tapa-
sin Los Angelesissa myös omaa 
mallitoimistoa vetävän mallin, 
Gabriel Padillan, jonka kanssa 
olemme matkanneet viimei-
set kuukaudet yhdessä tehden 
mallintöitä. Nyt olen lähdössä 
Mexicoon, jossa Gabrielilla on 
myös oma toimisto Oregonin, 
Los Angelesin ja Miamin toimis-
toidensa lisäksi. Ystävyytemme 
on syventynyt seurusteluksi ja 
vietimme juuri pidempää kesä-
lomaa yhdessä myös Suomes-
sa. Tuntuu todella mukavalta 
tehdä töitä yhdessä sellaisen 
henkilön kanssa, jolla on samat 
arvot, ajatukset ja tulevaisuu-
den suunnitelmat kuin itselläni, 
kiteyttää Landen. - Koetamme 
jatkaa mallintöitä yksin ja myös 
yhdessä Mexicossa, jonne läh-
den syyskuussa. Hyvin monet 
mallitoimistot tarvitsevat ku-
vauksiinsa ihka-oikeaa paris-
kuntaa, jolloin kuvista saadaan 
teeskentelemättömän luonnol-
lisia. Tulevaisuus näyttää mal-
lintöiden osalta ainakin nyt var-
sin lupaavalta.  
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IHONHOIDON ASIANTUNTIJAT

Hyvin monet malli-
toimistot tarvitsevat 
kuvauksiinsa ihka-
oikeaa pariskuntaa, 
jolloin kuvista saadaan 
teeskentelemättömän 
luonnollisia. Kuvassa 
Monica Landen ja 
Gabriel Padilla.

Ollessani  kotikaupungissani, Turussa, ostan paljon Exuviance-
tuotteita matkalleni mukaan, sillä ilman hyviä ihonhoitotuotteita 
en pärjäisi maailmalla, sanoo Monica Landen. 

Ammatt ima inen Exu-
viance-hoitola tarjoaa 
iholle tutkitusti tehokkaita 
hoitoja, joita saa vain kou-
lutetulta ihoterapeutilta. 
Kaikki Bioelikassa tapah-
tuvat hoidot räätälöidään 
oman ihotyypin mukaan. 
Syksyyn on tullut aivan 
uusia tehokkaita hoitoja 
ikääntyvälle iholle, akne-
iholle, couperosa-iholle, 
atooppiseen ihottumaaan 
sekä rosaceaan. Tuotteita 
myydään myös kotihoi-
toon. 

Elvyttävä kasvonaamio

Bionic Oxygen Facial on el-
vyttävä kasvonaamio hoitola 
-ja kotikäyttöön. Tuote sopii 
kaikille ihotyypeil-
le, mutta erityises-
ti stressaantuneelle, 
väsyneelle tai kuival-
le iholle, joka kaipaa 
uutta stimulisointia. 
Bionic Oxygen Fa-
cial tuo iholle hap-
pea ja elvyttää, sekä 
suojaa sitä. Naamio 
antaa eloa iholle ja 
stimuloi ihosolujen 
energiatasoja. PHA-
hapen tuonti ihoon 
auttaa saavuttamaan 
optimaalisen kolla-
geenisynteesin, sillä 
happea kuljettavat 
aineosat tuovat ihol-
le uutta energiaa ja 
hehkua. PHA-sekoi-
tus ehkäisee myös 
ikääntymisen merk-
kejä, suojaa ja kos-
teuttaa ihoa. Naamio 
synnyttää ”kuplivan” 

tunteen, koska hoito aktivoi 
ihoa, sekä luo virkistyneen ja 
miellyttävän olon. Parhaan 
lopputuloksen saavuttami-
seksi hoitoa suositellaan käy-
tettäväksi 3 kertaa viikossa. 

Kanta-asiakasilta 3.10 
klo 16.00-20.00

Kauneushoitola Herkän Ihon 
Kosmetiikka Bioelika on paik-
ka, jonka herkkäihoinen tun-
tee omakseen, ja josta saa 
nopeasti avun ongelmiinsa. 
Hoitolassa on käytössä aina 
oikeat  ja turvalliset tuotteet, 
joiden teho on luotettavasti 
tutkittu. Ne soveltuvat hy-
vinkin kriittisille, joilla on 
tietoa raaka-aineista ja tuot-
teiden vaikutuksista. Bioeli-

kasta voi herkkäihoi-
nen hankkia myös 
värikosmetiikkaa.  – 
Meillä on aina par-
haat mahdolliset Exu-
viance- tuotteet hoi-
tolassamme, sanoo 
diplomikosmetologi 
Margit Manner kau-
neushoitolassaan. -  
Autan asiakasta valit-
semaan niistä hänel-
le parhaiten sopivat 
tuotteet ja opastan 
niiden käytössä. Bio-
elikalla on runsaasti 
kanta-asiakkaita. Jär-
jestämme, jo perin-
teeksi tulleen, kan-
ta-asiakasillan maa-
nantaina 3.10 kello 
16:00 – 20:00. Kanta-
asiakkaille on luvassa 
tarjouksia Exuviancen 
uutuuksista ja hyväksi 
koetuista  tuotteista. 

Mexico kutsuu – kasvot valmiiksi

Bioelikan Exuviance 
uutuus - Bionic 
Oxygen Facial
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