
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 
MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS® -TUOTTEISTA

1. Mitä dermokosmetiikka on?
Dermokosmetiikaksi kutsutaan tuotteita, jotka edistävät ihon kauneutta ja hyvinvointia. Niiden koostumukset muistuttavat 
kosmetologien ja terveyskylpylöiden käyttämien tuotteiden koostumuksia.

2. Mitä retinoli on?
Retinoli on A-vitamiinijohdannainen. Ihmisen elimistö tuottaa saamastaan ravinnosta luonnostaan A-vitamiinia, joka on 
tärkeää solujen terveelle kehittymiselle. Retinolin käyttäminen iholla voi tehdä ihon pintarakenteesta paremman, sillä se 
edistää luontaista kollageenin ja elastaanin tuotantoa sekä solujen uudistumista. Useiden ihotautilääkäreiden mukaan 
iholla käytettävä retinoli on todellinen huippuainesosa, joka ehkäisee ja hidastaa ikääntymisen näkyvien merkkien 
muodostumista. Se on yksi tehokkaimmista ilman reseptiä saatavista retinoideista.

3. Miten retinoli vaikuttaa?
Retinoli edistää kollageenin ja elastaanin luonnollista tuotantoa sekä saa kollageenin puutteesta kärsivän ihon näyttämään 
hyvinvoivalta. Kollageeni on proteiini, jota kutsutaan ihon rakennuspalikaksi. Yleensä sen määrä vähenee iän myötä tai 
auringolle altistumisen vuoksi. Siksi iholle on tärkeää antaa tämän proteiinin täydennystä, jotta iho näyttäisi nuoremmalta. 
Retinoli kiihdyttää ihon pintakerroksen solujen uusiutumista, jolloin iho näyttää nuoremmalta.

4. TimeWise Repair® Volu-Firm® Night Treatment With Retinolin sisältämä retinoli on kapseloitu, jotta 
se olisi vakaata. Heikkeneekö Retinol 0.5 -seerumin retinolin vaikutus ajan mittaan, koska sitä ei ole 
kapseloitu?
TimeWise Repair® -tuotteiden retinoli on kapseloitu, jotta se ei hajoaisi ilman ja valon vaikutuksesta. Se ylläpitää retinolin 
vakautta ja tehoa. Kapseloinnin ansiosta retinoli vapautuu tuotteesta pieninä annoksina, jotka eivät ärsytä ihoa. Retinol 0.5 
-seerumin puhdasta retinolia ei ole kapseloitu. Retinol 0.5 -seerumi valmistetaan hapettomassa ympäristössä ja pakataan 
ilmatiiviiseen putkiloon, jotta sen teho säilyisi koko säilyvyysajan.

5. Miten TimeWise Repair® Volu-Firm® Night Treatment With Retinolin ja TimeWise Repair® Volu-Fill® 
Deep Wrinkle Fillerin sisältämä retinoli eroaa Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 -seerumin 
sisältämästä retinolista?
TimeWise Repair® -tuotteet sisältävät pienemmän mutta silti vaikuttavan määrän retinolia kuin Retinol 0.5 -seerumi.
 TimeWise Repair® -tuotteiden sisältämä retinoli on kapseloitu ihoärsytyksen ehkäisemiseksi ja jotta tuotteita voi alkaa 
käyttää päivittäisessä ihonhoitorutiinissa saman tien (ilman ihon totuttamista retinoliin). Koska retinoli vapautuu pieninä 
annoksina, ihoärsytyksen riski on pienempi.

Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 -seerumi sisältämän puhtaan retinolin pitoisuus on 0,5 %. Retinol 0.5 -seerumin 
sisältämä retinoli imeytyy ihoon välittömästi tuotteen levittämisen jälkeen. Suuri retinolipitoisuus saattaa aiheuttaa 
tilapäistä ihon punoitusta, kuivumista tai hilseilyä, kunnes iho on sopeutunut retinoliin Mary Kayn kehittämään 
retinointirutiinin avulla.

6. Voinko käyttää sekä TimeWise Repair® Volu-Firm® Night Treatment With Retinolia että Retinol 0.5 
-seerumia?
Ihmisten ihot ovat erilaiset. Toiset voivat käyttää TimeWise Repair® Night Treatment With Retinolia ja Retinol 0.5 -seerumia 
ongelmitta myös retinointirutiinin aikana. Toiset taas kokevat tuotteiden yhdistämisen hankalaksi. Suosittelemme 
kokeilemaan aluksi pienellä ihoalueella. Jos iho ärtyy, harvenna käyttökertoja tai lopeta käyttö kokonaan.

7. Miksi Mary Kay ilmoittaa Mary Kay Clinical Colutions® Retinol 0.5 -seerumin retinolipitoisuuden 
prosentteina?
Tuotteen tehokkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Tietyn ainesosan prosentuaalisen pitoisuuden ilmoittaminen ei kerro 
koko totuutta tuotteen tehosta. Useimmissa Mary Kayn tuotteissa ainesosien prosenttipitoisuuksia ei ilmoiteta, sillä 
haluamme suojella kehittämiemme koostumusten tietoja ja auttaaksemme SINUA säilyttämään kilpailuetusi.

Nyt olemme kuitenkin ottaneet askelen dermokosmetiikan uuteen maailmaan ja esitelleet tuotteen, joka sisältää suuren 
pitoisuuden retinolia. Meillä on monta syytä ilmoittaa pitoisuus prosentteina:

•  Tällainen retinolipitoisuus saattaa aiheuttaa ihoärsytystä joillekin ihmisille. Kun ilmoitamme pitoisuuden, jokainen asiakas 
saa tiedon eikä vaikutus tule yllätyksenä.

•  Alalla on tapana ilmoittaa retinolipitoisuus, kun pitoisuus on suuri. Näin kuluttaja saa tuotteesta suoraan tiedon sen 
dermokosmeettisista vaikutuksista.

•  Kun ilmoitamme, että retinolipitoisuus on 0,5 %, kuluttajat ymmärtävät, miksi Mary Kayn ainutlaatuinen retinointirutiini on 



tarpeen. Rutiini on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa, ja sen tarkoituksena on tarjota asiakkaille mahdollisuus 
kokea puhtaan retinolin hyödyt ikään, etniseen taustaan ja ihotyyppiin katsomatta sekä pienentää ihoärsytyksen riskiä.

8. Voiko suuri retinolipitoisuus aiheuttaa minulle ihoärsytystä?
Mahdollisesti. Ihon sopeutuminen päivittäiseen käyttöön voi viedä aikaa, jos et ennen ole käyttänyt puhdasta retinolia, 
jonka pitoisuus on 0,5 %. Aluksi iho voi punoittaa, kuivua ja hilseillä.

Kun Retinol 0.5 -seerumi otetaan osaksi illan ihonhoitorutiinia, se laimennetaan aluksi Mary Kay Clinical Solutions® 
Calm+Restore Facial Milk -kasvomaidolla. Nestemäinen kasvomaito voi auttaa lievittämään ihoärsytystä, ja sitä voi levittää 
iholle aamuisin ja iltaisin ennen kosteusvoidetta. Sitä voi levittää kuiville ihoalueille myös päivän aikana (myös meikin päälle). 
Jos ihosi reagoi Retinol 0.5 -seerumiin voimakkaasti, ja iholla esiintyy pidempiaikaista punoitusta, kuivumista tai hilseilyä, 
lopeta käyttö ja käänny lääkärin puoleen.

9. Miksi minun pitäisi lisätä retinoli nykyiseen ihonhoitorutiiniini?
Vaikka hoidatkin ihoasi jo, ihonhoitorutiinin täydentäminen puhtaalla retinolilla voi tuottaa hyötyjä. Useiden 
ihotautilääkäreiden mukaan iholla käytettävä retinoli on todellinen huippuainesosa, joka ehkäisee ja hidastaa ikääntymisen 
näkyvien merkkien muodostumista. Se nimittäin kiihdyttää ihosolujen uudistumista ja luontaista kollageenintuotantoa. 
Päivittäiseen ihonhoitorutiiniin liittyvien puhdistuksen, kosteutuksen, vitamiinien, antioksidanttien ja peptidien tarve ei häviä, 
vaikka aloitat retinoliin käyttämisen. Tämän tehokkaan seerumin käyttäminen iltaisin voi kuitenkin edistää ihonhyvinvointia 
entisestään.

10. Mitä tapahtuu, jos lopetan tuotteen käyttämisen?
Retinolin on osoitettu ehkäisevän ja hidastavan ikääntymisen näkyvien merkkien muodostumista. Jotta nämä hyödyt 
saa, tuotetta on kuitenkin käytettävä jatkuvasti. Jos lopetat tuotteen käytön, solujen uusiutuminen hidastuu. Aiemmin 
vähentyneitä näkyviä ikääntymisen merkkejä voi alkaa ilmestyä uudelleen.

11. Voiko Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 -seerumia käyttää raskauden tai imetyksen aikana?
Ei. Älä käytä Retinol 0.5 -seerumia, jos olet raskaana, imetät tai suunnittelet raskautta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Jos sinulla on jotakin kysyttävää retinolin käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

12. Sopiiko Retinol 0.5 herkälle iholle?
Herkkäihoisille suositellaan ihon totuttamista retinoliin hitaammin. Voit kokeilla Mary Kayn lempeää retinointirutiinia ja 
harventaa käyttökertoja ihollesi sopivalla tavalla. Viikoilla 7 ja 8 voit esimerkiksi käyttää retinolia 3 kertaa viikossa ohjeen 
mukaisten 4 tai 5 kerran sijasta. Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä retinointirutiinin aikana, harvenna käyttökertoja, kunnes 
iho on tottunut retinoliin. Jos sinulla on ihottumaa, ruusufinniä tai aikuisiän akne, keskustele lääkärin kanssa ennen käytön 
aloittamista.

13. Käytän jo TimeWise Repair® Volu-Firm® Night Treatment With Retinolia. Pitääkö minun silti totuttaa 
ihoni retinoliin?
Kyllä. Jos TimeWise Repair® -tuotteet ovat ainoa retinolin lähteesi, suosittelemme Mary Kayn lempeää retinointirutiinia, jolla 
iho totutetaan Retinol 0.5 -seerumin sisältämään suureen retinolipitoisuuteen.

14. Olen käyttänyt tuotetta, jonka retinolipitoisuus on 0,1 % tai suurempi. Pitääkö minun totuttaa iho 
retinoliin?
Jos olet hiljattain käyttänyt tuotetta, jonka retinolipitoisuus on 0,1 % tai suurempi, ihosi on mahdollisesti jo retinoitu. 
Suosittelemme käyttämään Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 -seerumia joka toinen ilta ja tihentämään käyttökertoja 
vähitellen joka iltaan. Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä, harvenna käyttökertoja ihollesi sopivaan määrään. Käytä 
Calm+Restore Facial Milk -kasvomaitoa rauhoittamaan retinolilla käsiteltyä ihoa.

15. Kuinka pitkään ihon punoitus tai hilseily tavallisesti jatkuu?
Tilapäinen ihon punoitus, kuivuminen ja hilseily ovat normaalia retinointirutiinin aikana. Osa käyttäjistä kertoo, että retinoli 
aiheuttaa kutinaa tai lievää pistelyä. Osalla ilmenee kaikkia näitä oireita jossakin retinointirutiinin vaiheessa, kun taas toisilla 
ei ilmene oireita lainkaan. Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä, harvenna käyttökertoja, kunnes iho on tottunut retinoliin.

16. Olen käyttänyt Retinol 0.5 -seerumia useiden viikkojen ajan, eikä minulla ole ilmennyt ihon 
punoitusta tai hilseilyä. Toimiiko tuote silti? Pitääkö minun tihentää käyttökertoja?
Kaikille ei tule ihoärsytystä ihon totuttamisen aikana. Jatka kuitenkin suositellun retinointirutiinin mukaisesti, kunnes olet 
varma, että ihosi on tottunut retinoliin ja voit alkaa käyttää Retinol 0.5 -seerumia joka ilta.

17. Suositellaanko Retinol 0.5 -seerumia käytettäväksi vähintään 5–10 minuuttia puhdistuksen jälkeen 
myös, kun iho on retinoitu?
Kannattaa odottaa 5–10 minuuttia puhdistuksen jälkeen, jotta ihon pinnan luontaiset öljyt ehtivät palautua. Se voi auttaa 
ehkäisemään ihoärsytystä myös retinointirutiinin jälkeen. Vaikka muita seerumeja ja voiteita suositellaan levitettäväksi 
hieman kostealle iholle, puhdas retinoli tulee levittää kuivalle iholle.

18. Pitääkö minun suojautua retinointirutiinin aikana auringolta erityisen tehokkaasti?
Mitä johdonmukaisemmin käytät Mary Kay Clinical Solutions Retinol 0.5 -seerumia, sitä paremmat tulokset saat. Retinolin 
levittäminen illalla ja aurinkosuojatuotteen käyttäminen päivällä kesäkuukausina on riittävä suoja auringon aiheuttamia 
vaurioita vastaan. Koska retinoli kiihdyttää ihosolujen uusiutumista, on tärkeää käyttää sekä UVA- että UVB-säteilyltä suojaavaa 
aurinkosuojatuotetta. Muutoin aurinko voi aiheuttaa ihossa vaurioita, jotka heikentävät puhtaan ja tehokkaan retinolin 
tuottamia hyötyjä. Kaikki Mary Kayn aurinkosuojatuotteet suojaavat sekä UVA- että UVB-säteilyltä. Jos vietät lomalla pitkiä 



aikoja ulkona, retinolin käyttö voi lisätä ihon herkkyyttä auringolle. Siksi suosittelemme retinolin käytön lopettamista vähintään 
viikkoa ennen pitkää aurinkoaltistusta (etelänloma, hiihto ja laskettelu, rantalentopallo ja muut ulkolajit, joissa voit altistua 
auringolle). Käytä aina tuotteita, joissa on vähintään aurinkosuojakerroin 30. Pitkäkestoisen aurinkoaltistuksen jälkeen retinolin 
käytön voi aloittaa vasta, kun iho on täysin palautunut. Iho ei saa esimerkiksi punoittaa. Kuivien talvikuukausien aikana kannattaa 
käyttää kosteusvoidetta aamuisin ja iltaisin, sillä se ehkäisee ihoärsytystä.

19. Jatkuuko ihon hilseily retinointirutiinin jälkeenkin?
Kun noudatat Mary Kayn lempeää retinointirutiinia, tilapäinen ihoärsytys väistyy kahdeksannella viikolla. Ihon hilseilyä 
saattaa kuitenkin ilmetä aika ajoin, mutta se riippuu siitä, miten herkkä iho sinulla on. Erityisesti hilseilyä saattaa esiintyä, jos 
et ole käyttänyt Retinol 0.5 -seerumia jatkuvasti tai jos olet käyttänyt sitä tiheämmin kuin ihollesi sopii. Ihon hilseily vähenee 
jatkuvan käytön myötä.

20. Pitääkö minun käyttää Calm+Restore Facial Milk -kasvomaitoa myös retinointirutiinin jälkeen?
Kun iho on retinoitu, sen kosteustasapainon säätelyä ylläpidetään normaalisti aamuin ja illoin käyttämälläsi kosteusvoiteella. 
Mary Kayn valikoimassa on paljon tarkoitukseen sopivia kosteuttavia tuotteita. Mary Kay Clinical Solutions® Calm+Restore 
Facial Milk -kasvomaitoa on kuitenkin hyvä käyttää aina, kun iho kaipaa rauhoitusta.

21. Voiko Retinol 0.5 -seerumia levittää kaulalle ja dekolteelle?
Kaulan ja dekolteen iho saattaa käyttäytyä retinoinnin aikana eri tavoin kuin kasvojen iho. Ennen kuin aloitat Mary 
Kayn retinointirutiinin kaulan ja dekolteen iholla, kokeille Retinol 0.5 -seerumia sekoitettuna Calm+Restore Facial Milk 
-kasvomaitoon pienellä alueella. Jos iho ei ärry, voit aloittaa Mary Kayn lempeän retinointirutiinin kaulan ja dekolteen iholla 
seuraavalla viikolla. Odota 5–10 minuuttia puhdistuksen jälkeen myös, ennen kuin levität Retinol 0.5 -seerumia. Käytä 
Calm+Restore Facial Milk -kasvomaitoa rauhoittamaan mahdollista ihoärsytystä.

22. Voiko Retinol 0.5 -seerumia levittää silmänympärysiholle?
Vältä retinolin levittämistä silmänympärysiholle, kulmaluulle ja silmäluomille. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti 
vedellä. Pese kädet aina Retinol 0.5 -seerumin levittämisen jälkeen, jotta tuotetta ei joutuisi silmiin vahingossa. Jos käytät 
silmänympärysvoidetta iltaisin, suosittelemme levittämään sen ensin ja odottamaan, että se on imeytynyt, ennen kuin 

levität Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 -seerumin.

23. Voinko lisätä kasvoille levitettävän Retinol 0.5 -seerumin määrää herneenkokoisesta annoksesta 
suuremmaksi?
Herneenkokoinen määrä (yksi pumppaus) riittää! Suurempi määrä ei tuota parempia tuloksia ja saattaa lisätä ihoärsytystä. 
(Tuote on riittoisaa.)

24. Tuleeko tuloksia nopeammin, jos käytän Retinol 0.5 -seerumia aamuisin ja iltaisin?
Tätä tehokasta koostumusta ei suositella käytettäväksi kaksi kertaa päivässä. Retinolin liiallinen käyttö ei tuota parempia 
tuloksia tai nopeuta tuloksien ilmaantumista. Sen sijaan se voi lisätä ihoärsytyksen riskiä. Retinol 0.5 -seerumin suurin 
suositeltu annostus on herneenkokoinen määrä (yksi pumppaus) kerran päivässä, sillä tuotteen suuri retinolipitoisuus 
vaikuttaa ihoon voimakkaasti.

25. Miten tuotetta levitetään?
Levitä Retinol 0.5 -seerumia kuivalle iholle illalla. Kun odotat 5–10 minuuttia puhdistuksen jälkeen, ihoärsytyksen riski 
pienenee. Niinä iltoina, joina käytät Retinol 0.5 -seerumia, levitä silmänympärysvoide ENNEN Retinol 0.5 -seerumin 
levittämistä. Muussa tapauksessa sormenpäihin voi jäädä retinolijäämiä, jotka aiheuttavat ihoärsytystä. Kun retinoli on 
imeytynyt, voit levittää Calm+Restore Facial Milk -kasvomaidon ja muut käyttämäsi seerumit sekä lopuksi yövoiteen.

26. Voinko täydentää Clear Proof® -ihonhoitorutiinia Retinol 0.5 -seerumilla?
Suuren salisyylihappopitoisuuden (2 %) vuoksi Mary Kay suosittelee välttämään Clear Proof® Acne System Set -tuotteiden 
käyttöä yhdessä Retinol 0.5 -seerumin kanssa.

27. Voinko käyttää Retinol 0.5 -seerumia yhdessä niiden Mary Kay® -tuotteiden kanssa, jotka sisältävät 
pieniä määriä salisyylihappoa (esimerkiksi Botanical Effects® Cleansing Gel tai Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal Mask)?
Nämä tuotteet sisältävät vain pienen määrän salisyylihappoa, ja tuotteet huuhdellaan pois iholta. Siksi emme usko, että ne 
aiheuttavat merkittävää ihoärsytystä yhdessä Retinol 0.5 -seerumin kanssa. 

28. Voinko käyttää TimeWise® Microdermabrasion Refinea tai TimeWise Repair® Revealing Radiance® 
Facial Peeliä retinointirutiinin aikana?

Et. Kuorintatuotteita ei suositella käytettäväksi retinointirutiinin aikana, sillä ne voivat lisätä ihoärsytystä. Kun iho on 
tottunut retinoliin, voit käyttää vuoroilloin Microdermabrasion Refinea tai Revealing Radiance® Facial Peeliä ja Retinol 0.5 
-seerumia. Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä, harvenna kuorivan tuotteen käyttökertoja ihollesi sopivaan määrään.

29. Voiko Retinol 0.5 -seerumia käyttää jatkuvasti seuraavien ainesosien tai tuotteiden kanssa:
• Alfahydroksihapot (AHA) 
kuten TimeWise Repair® Revealing Radiance® Facial Peelin sisältämä glykolihappo.
Vältä alfahydroksihappojen, kuten glykolihapon, käyttöä retinointirutiinin aikana ihoärsytyksen ehkäisemiseksi. Kun iho on 
tottunut retinoliin, voit käyttää vuoroilloin TimeWise Repair® Revealing Radiance® Facial Peeliä ja Retinol 0.5 -seerumia. 



Tämä hoito voi auttaa poistamaan Retinol 0.5 -seerumin ihon pintaan tuomia kuolleita ihosoluja. Jos sinulla ilmenee 
ihoärsytystä, harvenna kuorivan tuotteen käyttökertoja ihollesi sopivaan määrään.

• C-vitamiini suurina pitoisuuksina
Retinoinnin aikana ei suositella käytettäväksi suuria C-vitamiinipitoisuuksia, sillä se voi lisätä ihoärsytyksen riskiä. Älä käytä 
TimeWise Replenishing Serum C+E® -seerumia, ennen kuin iho on tottunut retinoliin. Kun iho on retinoitu, suosittelemme 
C-vitamiinia sisältävien tuotteiden käyttämistä aamulla ja Retinol 0.5 -seerumin käyttöä illalla. Vaikka olet lisännyt 
ihonhoitorutiiniisi retinolin (A-vitamiini), iholle levitettävää C-vitamiinia suositellaan edelleen ihon hyvinvoinnin tukemiseksi.

• Salisyylihappo
Clear Proof® Acne System -ihonhoitorutiinin ei suositella yhdistettäväksi Retinol 0.5 -seerumia. Retinolin yhdistäminen 
suuriin salisyylihappopitoisuuksiin (0,5–2 %) saattaa lisätä ihoärsytyksen riskiä.

• Fyysinen kuorinta (TimeWise® Microdermabrasion Refine, Mary Kay Naturally® Exfoliating Powder tai Botanical Effects® 
Invigorating Scrub)
Kuorintatuotteita ei suositella käytettäväksi retinointirutiinin aikana, jolloin ihoa totutetaan puhtaaseen retinoliin. Kun 
iho on tottunut retinoliin, voit käyttää vuoroilloin TimeWise® Microdermabrasion Refinea, Mary Kay Naturally® Exfoliating 
Powderia tai Botanical Effects® Invigorating Scrubia ja Retinol 0.5 -seerumia. Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä, harvenna 
kuorivan tuotteen käyttökertoja ihollesi sopivaan määrään.

• Mary Kay® Hydrogel Eye Patches
Retinol 0.5 -seerumia ei suositella käytettäväksi Mary Kay® Hydrogel Eye Patchesin kanssa, sillä se saattaa lisätä herkän 
silmänympärysihon ärtymisen riskiä. Kun iho on tottunut retinoliin, voit käyttää vuoroilloin Mary Kay® Hydrogel Eye 
Patchesia ja Retinol 0.5 -seerumia.

• Skinvigorate Sonic® Skin Care System
Skinvigorate Sonic® Facial Cleansing Brush Headia tai Facial Massage Headia ei suositella käytettäväksi retinointirutiinin 
aikana. Kun iho on tottunut retinoliin, voit käyttää harjaspäätä kasvojen ihon puhdistamiseen. Suosittelemme käyttämään 
laitetta pienimmällä teholla ja nostamaan tehoa vähitellen. Retinoinnin jälkeen Calm+Restore Facial Milk -kasvomaitoa 
voidaan käyttää yhdessä Facial Massage Head -harjaspään kanssa kasvohierontaan. Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä, 
harvenna Skinvigorate Sonic® Skin Care Systemin käyttökertoja ihollesi sopivaan määrään.

30. Minulla on edessä lääketieteellinen hoito. Voinko yhdistää siihen retinolikäsittelyn?
Et. Lopeta Retinol 0.5 -seerumin käyttö vähintään viikkoa ennen lääketieteellistä hoitoa, kuten laserhoitoa, kemiallista 
kuorintaa tai nukutusta vaativaa kirurgista toimenpidettä (mukaan lukien hammaskirurgia).

31. Minulla on varattuna aika kasvohoitoon, jossa tehdään myös ylähuulen ja kulmien vahaus. Voinko 
yhdistää siihen retinolikäsittelyn?
Et. Lopeta Retinol 0.5 -seerumin käyttö vähintään kolme päivää ennen vahausta, jotta ihon pinta ehtii rauhoittua ennen 
karvanpoistoa.

32. Ihoani alkaa pistellä välittömästi Retinol 0.5 -seerumin levittämisen jälkeen. Onko se normaalia?
Pistelyä saattaa esiintyä, jos tuotetta levittää liikaa tai jos retinolia levittää liian pian puhdistuksen jälkeen. Jos ihoasi 
pistelee, odota 15–20 minuuttia puhdistuksen jälkeen, ennen kuin levität Retinol 0.5 -seerumin. Näin ihon pinnan luontaiset 
öljyt ehtivät palautua. Jos pistely jatkuu, harvenna käyttökertoja, kunnes iho on tottunut retinoliin.

33. Pitääkö minun jatkaa ylimääräistä auringolta suojautumista retinoinnin jälkeen?
Retinolin käyttö saattaa herkistää ihoa auringolle. Levitä Retinol 0.5 -seerumia iholle vain iltaisin. Päivisin suosittelemme 
käyttämään sekä UVA- että UVB-säteilyltä suojaavaa aurinkosuojatuotetta, jossa on vähintään aurinkosuojakerroin 
30. Muista lisätä aurinkosuojatuotetta auringossa oleilun aikana. Koska retinoli kiihdyttää solujen uusiutumista, iho on 
pitkäaikaisen aurinkoaltistuksen aikana tärkeää suojata laajaspektrisellä aurinkosuojatuotteella. Muutoin aurinko voi 
aiheuttaa ihossa vaurioita, jotka heikentävät puhtaan ja tehokkaan retinolin tuottamia hyötyjä.

34. Olen kokeillut retinolia aikaisemmin, ja ihoni reagoi siihen. Voinko käyttää Retinol 0.5 -seerumia?
Jos ihosi on aiemmin saanut reaktion retinolista, älä käytä Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 -seerumia. Jos kokeilet 
Mary Kayn lempeää retinointirutiinia ja ihosi reagoi samalla tavalla, käänny lääkärin puoleen.

35. Miten säilytän Retinol 0.5 -seerumia oikein?
Puhdas retinoli ei kestä lämpöä eikä valoa. Siksi Retinol 0.5 -seerumia suositellaan säilytettäväksi viileässä ja kuivassa 
paikassa poissa suorasta auringonvalosta. Älä säilytä tuotetta paikassa, jossa se voi altistua äärilämpötiloille (kuten autossa 
tai tavaratilassa).

Mitä retinointi on?
Tiivistettyjä retinolituotteita käytettäessä on tärkeää, että totutat ihon retinoliin vähitellen ennen säännölliseen 
käyttöön siirtymistä. Tämä ”retinointi” muodostaa ajanjakson, jonka aikana iho tottuu vähitellen retinoliin, jotta sen 
käyttö tuntuisi mahdollisimman miellyttävältä.


