
Joulun

K I R J O I T T A N U T  W I V I  F Ä L T

Oletko jo aloittanut joulupuuhastelut, vai odotteletko vielä joulukuuta? Olkkarissa on saattanut soida jo muutamaan
kertaan joulumusiikki ja Almakin vilkuilee jo ikkunasta jos näkyisi tonttuja. Tänä vuonna joulun odotus on tosin varsin
epämääräinen ja abstrakti käsite, kun uutisista saa lukea joulun perumisesta ja joulunavaustakin taitaa joutua
seuraamaan etänä. Vaan ehkä tämä kaikki antaa enemmän tilaa keskittyä huomioimaan omia rakkaita ja läheisiä, eli sitä
mikä joulussa on tärkeintä. 

Lapsille sanotaan että joulupukki tuo lahjoja, jos on ollut koko vuoden ihan kiltti. Tavallaan tämä pätee myös meihin
aikuisiin. Joulu on nimittäin oiva hetki osoittaa läheisille että arvostaa kaikkea sitä, mitä kuluneena vuonna on käyty läpi ja
saatu aikaan. Osoittaa, että toisen uurastus ja saavutukset ovat merkityksellisiä ja että niistä ollaan ylpeitä olivatpa ne
kuinka suuria tai pieniä tahansa. Aina siihen ei tarvita lahjoja vaan esimerkiksi sanat voivat merkitä uskomattoman paljon.
ja se että joku huomaa. 

Itse rakastan antaa lahjoja ja suunnitella niitä jo reilusti etukäteen. Jossain vaiheessa kuitenkin alkoi käydä niin, että
lahjoja olisi pitänyt olla kauhean monta ja arjen kiireen ja stressin keskellä en enää nauttinut lahjojen hankkimisesta. Nyt
perheessämme on parin vuoden ajan ollut Secret Santa-perinne, jonka periaate on varsin yksinkertainen. Perheemme
yhteinen ystävä arpoo jokaiselle oman lahjottavan, joten jokainen saa keskittyä antamaan vain yhden lahjan. Itselleni
tämä on merkinnyt sitä, että saan oikeasti miettiä miten voisin ilahduttaa tuota yhtä perheenjäsentä ja osoittaa kuinka
paljon hänestä välitän.  

Keräsimme tähän uutiskirjeeseen erilaisia lahjaideoita, joista kenties yksi tai useampi voisi ilahduttaa juuri sinun
läheisiäsi! 

LAHJAOPAS



Ihanat hemmottelulahjakortit

Viimeaikoina on puhuttu paljon aineettomista lahjoista, eikä suotta, sillä ovathan ne myös ympäristön kannalta parempi
vaihtoehto. Tänä vuonna on myös erityisesti nostettu esille miten tärkeää on tukea paikallista yrittäjyyttä, joten
lahjakortti saattaa tuoda myös ostajalle hyvä mielen. 

Palvelulahjakortti on mainio lahja, sillä erityisesti hemmotteluhoidot ovat juuri niitä, joihin ei välttämättä itse tule syystä
tai toisesta varattua aikaa. Väitän kuitenkin, että jokainen ansaitsee pienen hemmotteluhetken, erityisesti pimeänä
vuodenaikana. Valitse siis rakkaallesi jokin näistä ihanista vaihtoehdoista, tai anna lahjaksi avoin lahjakortti, jolloin saaja
saa itse päättää mihin lahjakortin käyttää! 

Suklaahieronta 69€ - Suklaahieronnassa käsitellään kehon
lihaksia pehmein ja liukuvin ottein. Lempeän ja rauhoittavan
musiikin soidessa taustalla hieronta saa kehon ja mielen
rentoutumaan. Hieronnassa käytetään ihanaa suklaaöljyä,
joka kosteuttaa ja jättää iholle miellyttävän tunteen
hieronnan jälkeen.

Täydellinen kasvohoito 79€ - Hoitoon kuuluu kasvojen
alkupuhdistus, hellävarainen kuorinta ja ihon perusteellinen
puhdistus. Tämän jälkeen seuraa kasvojen rentouttava
hieronta sekä kasvonaamio. Naamion vaikutusajalla saa
nauttia vielä rentouttavasta päähieronnasta jonka jälkeen
hoito viimeistellään loppuvoiteilla.

Hemmotteluhetki jaloille 55€ - Hoitoon kuuluu ihanan
lämmin jalkakylpy, jonka jälkeen jalat kuoritaan hilla
kuorintaöljyllä ja tehdään rentouttava jalkahieronta. Tämä on
täydellinen lahja erityisesti seisomatyötä tekeville sekä
raskaana oleville!

Hemmotteluhetki hiuksille 69€ - Hiukset pestään
syväpuhdistavalla shampoolla, jonka jälkeen hiuksiin
levitetään b3 Brazilian Bond Builder-tehohoito, joka
syväkosteuttaa ja korjaa vaurioituneita hiuksia. Hoidon
vaikuttaessa tehdään rentouttava hiuspohjan hieronta, joka
elvyttää hiuspohjan verenkiertoa. Lopuksi hiuksiin levitetään
Split End Bonder-hoito, joka sulkee haaroittuneita latvoja ja
antaa hiuksille tyrmäävän kauniin kiillon. Hiukset tuntuvat
käsittelyn jälkeen terveeltä ja silkkisen pehmeältä. Hoidon
vaikutus kestää jopa 12 pesun ajan.

Uudet Volyymiripset 115€ - Volyymiripsienpidennyksissä jokaiseen omaan ripseen kiinnitetään useampi ripsikuitu
viuhkamaisesti. Ripsien pituus ja kaarevuus valitaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan toiveiden mukaisesti, jolloin
lopputulos voi olla hyvinkin luonnollinen tai oikein näyttävä! ps. Lash Loversin ripsienpidennysten hoitoon tarkoitettu
tuotepaketti on loistava idea, jos kaipaat lahjan kylkeen jotain konkreettista paketoitavaa!

Ripsien kestotaivutus & värjäys 67€ - Ripset taivutetaan Misenliftin tarkoitukseen sopivien aineiden ja muottien avulla
uuteen, kaarevaan muotoon. Taivutus saa omat ripset näyttämään pidemmiltä ja katseen näyttävämmältä ilman
meikkiäkin. Taivutus kestää ripsissä n. 4-8 viikkoa.



Persoonallisen paketin saat, kun nappaat

yksittäisen hiustuotteen yhdeksi osaksi

pakettia. Kerää lahjaksi esimerkiksi

ihanaa teetä (esim. Jyväskyläläisiltä

Teeleidiltä tai Take-T:ltä) tai kahvia

(Jyväskyläläiseltä Papulta), konvehteja

suoraan Pandan tehtaalta ja vaikkapa

lahjakortti hemmotteluun tai rakkaasi

suosikki liikkeeseen. Näin tulet samalla

tukeneeksi paikallista yrittäjyyttä!  Tässä

pari esimerkki tuotetta: 

Tätä tuotepakettia varmempaa lahjaa on
vaikea keksiä, sillä sen sisältämät
tuotteet sopivat kaikenlaisille hiuksille!
Tätä pakettia suosittelisin esimerkiksi
henkilölle joka urheilee paljon ja omaa
hieman vauhdikkaammat hiusrutiinit. 

Hiukset ovat pesun jäljiltä ilmavat,
pehmeät ja kiiltävät ja maailman
parhaaksikin tituleerattu kuivashampoo
pelastaa kiireisen aamun! Paketti
sisältää PHD-sarjan normaalikokoisen
shampoon, hoitoaineen ja
kuivashampoon. 

Tämä upea paketti sisältää kaikki
hentojen hiusten suosikit! Full
tuotepaketti on osuva lahja hänelle,
jonka kuulet usein haikailevan paksujen
ja tuuheiden hiusten perään. Tuotteet
sopivat kaikille hiustyypeille, mutta ovat
omimmillaan skandinaavisen hennoissa,
lyhyissä tai puolipitkissä hiuksissa. 

Paketti sisältää Full-sarjan
normaalikokoisen shampoon,
hoitoaineen sekä Dry Volume Blast-
rakennesuihkeen joka on Olkkarin
asiakkaiden ylivertainen suosikki. 

Tämä paketti on vaurioituneiden hiusten
pelastus! Restore tuotepaketti on
täydellinen lahja hänelle, jonka hiukset
ovat syystä tai toisesta kuivat, hauraat ja
katkeilevat. Paketin tuotteet ovat
omiaan hoitamaan vaalennettuja ja
värikäsiteltyjä hiuksia. Säännöllisellä
käytöllä hiuksista tulee silminnähden
terveemmät! 

Paketti sisältää Restore-sarjan
normaalikokoisen shampoon,
hoitoaineen sekä todella tehokkaan
hiusnaamion. 

L i v i n g  P r o o f - t u o t e p a k e t i t

RESTOREFULLPHD

Olet varmasti huomannut, että joka vuosi kaupat täyttyvät erilaisista tuotepaketeista. Valmiissa paketeissa on nerokasta se,
että niihin on valittu valmiiksi yhteensopivat täsmätuotteet. Näissä paketeissa nerokasta sattuu olemaan myös hinta, sillä
kolmas tuote tulee käytännössä kaupan päälle! Valinnanvaraakin on , sillä kaikki kolme pakettia on tarkoitettu hieman erilaisille
hiuksille. Mikä paketti sitten olisi sopiva juuri sinun rakkaallesi? Jos tuotetekstimme eivät vielä avaa asiaa riittävästi, voit aina
hyödyntää liikkeemme ammattilaisten asiantuntijuutta liikkeessä käydessäsi tai vaikka soittamalla. 

No Frizz Intense Moisture Mask on

syväkosteuttava ja silikoniton

hiusnaamio joka takaa maksimaalisen

pörrööntymisen eston sekä hoitaa ja

pehmentää hiuksia. 36€

No Frizz Vanishing Oil on on silikoniton

hiusöljy joka tekee  hiuksista pehmeät,

sileät ja kosteutetut. Korkissa on pieni

annostelupipetti, joka saa joka pisaran

tuntumaan luksukselta! 28€



Eikö huonetuoksupakkauksen mukana tuleva lasiastia
miellytä silmää, tai kaipaatko muuten
persoonallisempaa otetta lahjaan?  Tässäpä vinkki! 

Aromaterapeuttisia huonetuoksuja myydään myös
erikseen ja niitä on saatavilla neljää erilaista. Voit siis
valita niistä miellyttävimmän ja napata pakettiin
mukaan 6kpl pakkauksen pajutikkuja. 

Sen jälkeen voit metsästää juuri lahjan saajan
näköisen astian vaikkapa kirpputorilta tai
antiikkiliikkeestä. Esimerkiksi kuvassa näkyvä pieni
kristallimaljakko on Jyväskylän Seppälässä
sijaitsevalta Kirpparilla.fi löydetty aarre. Aiemmin se
on toiminut mm. siveltimien pidikkeenä, mutta nyt se
pääsee paremmin oikeuksiinsa osana sisustusta! 

T u u n a a  h u o n e t u o k s u

L a m p e  B e r g e r  

AROMATERAPEUTTINEN HUONETUOKSU 12€
6KPL HUONETUOKSUN PAJUTIKKUJA 5€

Jos luit lokakuun uutiskirjeen on tämä ihana
huoneilmanpuhdistaja jo varsin tuttu. Lampe Berger
aloituspaketti on ihana lahja kodin hengelle tai
hengettärelle, joka rakastaa tunnelmaa, kauniita asioita ja
hyviä tuoksuja. Aloituspaketteja on saatavilla neljää
erilaista.

Aroma Happy aloituspaketti sisältää viereisessä kuvassa
näkyvän koristeellisen huoneilmanpuhdistajan sekä 250ml
pullon Aroma Happy-tuoksunestettä. 

Aroma Energy aloituspaketti Sisältää samanlaisen
koristeellisen huoneilmanpuhdistajan sekä 250ml pullon
Aroma Energy täyttönestettä. 

Ice Cube aloituspaketti sisältää kauniin jääpalaa
jäljittelevän huoneilmanpuhdistajan sekä 250ml pullon
tuoksutonta täyttönestettä. 

Geometry aloituspaketti sisältää monikulmaisen
huoneilmanpuhdistajan sekä 250ml pullon Zest of
Verbena tuoksunestettä. 

A L O I T U S P A K E T I T

LAMPE BERGER ALOITUSPAKETIT 38€


