
HIUSLISÄKKEET

PERUUKIT

HOITOTUOTTEET



HIUSEXTRA HEINILÄ OY
Yrityksemme on toiminut peruukkien ja lisähiusten maahantuojana jo vuodesta 1979 lähtien. Liikkeemme 

on jäsenenä kansainvälisessä Hair Plus -organisaatiossa, joka mahdollistaa asiakkaillemme alan viimeisimmät 

uutuudet ensimmäisten joukossa. 

Tuotevalikoimamme kattaa kuitu- ja aitohiusperuukit, hiustenpidennykset, laajat lisähiuksille tarkoitetut 

hoitotuotesarjat sekä kiinnitystarvikkeet kilpailukykyiseen hintaan. Erikoisosaamistamme on hiuslisäkkeiden 

ja peruukkien valmistus mittatilauksena. Tunnetuin ja suosituin näistä on etenkin alopecia-asiakkaiden 

keskuudessa Sporty-peruukki. Kaikkien tuotteiden takana on pitkä suunnitteluprosessi, joka takaa parhaan 

laadun sekä mahdollisen miellyt-tävän käyttömukavuuden.

Olemme tulleet tunnetuksi joustavana yhteistyökumppanina sekä nopeana tavarantoimittajana. Tilamme 

sijaitsevat Helsingin keskustassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Valitsemalla meidät yhteistyökumppaniksi 

pystyt tarjoamaan asiakkaillesi laajempaa ja parempaa palvelua. Näin kehität liiketoimintaasi. 
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PALVELEMME AINA YKSILÖLLISESTI 
JA INTIMITEETTISUOJAA KUNNIOITTAEN
 

Palvelemme asiakkaitamme yksilöllisesti tilavissa sovitustiloissa. Ajanvarausjärjestelmän avulla varmis-

tamme asiakkaillemme henkilökohtaisen palvelun.
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VAKIOMALLISTEN 
PERUUKKIEN POHJARAKENTEET

Sentoo

Monofilament

Monofilament 
+ käsinsolmittu

Käsinsolmittu päälaki 
+ nauhapohja

Jakausmono

Nauhapohja 
+ pyörtyväismono

VAKIOMALLINEN PERUUKKI

Peruukeissa yleisimmin käytetty valmistustapa on nauhatekniikka, jolloin hiusnauhoista on 

koneellisesti ompelemalla valmistettu peruukki. Toinen valmistustapa on käsinsolminta, 

jolloin hiukset on kiinnitetty verkkomaiseen pohjaan solmimalla joskus jopa yksi hius 

kerrallaan. Käytännössä päälaen osan pohjamateriaalina käytetään läpihengittävää, ihon 

näköistä verkkoa (monofilament). Tällä saadaan luonnollisin vaikutelma hiusten kasvami-

sesta suoraan päänahasta.  
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VAKIOMALLISTEN 
PERUUKKIEN POHJARAKENTEET

WIG / Acclaim luxury

WIG / Accolade

Wig -sarja on monipuolinen valikoima suosittuja kampauksia. 

Useissa malleissa on G+ värijärjestelmä, joka antaa erittäin 

luonnollisen vaikutelman. Päälaen vaaleampi osa keventää 

yleisvaikutelmaa ja sävy-sävyyn sopeutetut värit tummenevat 

luontevasti niskaa kohden. 

PersonalFitCap - joustavan pohjarakenteen ansiosta peruukki muotoutuu 

pään mukaan ja pysyy hyvin.    

Pohjan koot vaihtelevat ympärysmitoiltaan malleittain alkaen 50 cm, suurimpien 

kokojen ollessa 58-60 cm. 

Hiusmateriaali on usemmissa malleissa Flexilite-modacryl -kuituhiusta.

KUVISSA VAIN MUUTAMA ESIMERKKIMALLI

WIG-PERUUKKIMALLISTO

MONIPUOLINEN VALIKOIMA
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RAQUEL WELCH 
-PERUUKKIMALLISTO
Uusi innostava Raquel Welch Glamour -mallisto sisältää upeita peruukkimalleja ja lukemattomia värimahdollisuuksia. 

Ei väliä minkä mallin valitset – joko lyhyen ja sporttisen tai pitkän ja elegantin – inspiroidut muodikkaista malleista 

ja väreistä, jotka sopivat kaikkiin tilaisuuksiin. Raquel Welch -mallistosta löydät monofilament sekä nauhapohjaiset 

mallit käyttötarpeesi mukaan.

Boston

Aspen

Reno Comfort
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LUONNOLLISTA KEVEYTTÄ
Suurimmassa osassa malleja on monofilament päälaen osalla.  Joissakin 

edullisimman hintaluokan peruukeissa monofilament-osa on ainoastaan 

pyörtyväisen kohdalla. Hiusmateriaalina käytetään modacryl-kuituhiusta 

sekä joissakin malleissa lämmönkestävää Futura-kuituhiusta.

Raquel Welch -hiuksien luonnollinen keveys on saanut erityistä kiitosta.

Atlanta

Texas KansasPanamaReno Comfort
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SENTOO-
PERUUKKI-
MALLISTO

Sentoo-peruukit ovat ohuen 

hiusmateriaalinsa ansiosta erit-

täin kevyitä ja niiden istuvuus 

on uuden pohjatekniikkansa 

ansiosta ainutlaatuinen. Sentoo-

malleissa otsalla on luonnollisen 

näköinen, huomaamaton lace-

front -hiusraja.

SENTOO / Yuri

SENTOO / Maiko

SENTOO / Yama

SENTOO / Suna
Sporty-kampauksille on vain mielikuvitus rajana! 

SENTOO / Nami

08 KUVISSA VAIN MUUTAMA ESIMERKKIMALLI



SPORTY - AKTIIVISEN 

IHMISEN HIUKSET

Alopeciapotilaiden elämänlaatua parantamaan kehitetyn 

Sporty-hiustekniikan ominaisuuksista arvostetaan eniten 

luonnollisuutta. 

YKSILÖLLINEN MUOTO TAKAA HYVÄN 

PYSYVYYDEN

Sporty-hiusten ihopohja tehdään aina yksilöllisesti myötäile-

mään pään muotoja. Tällöin saadaan luontainen kiinnitty-

miskyky ilman teippejä. Hiukset pysyvät aina hyvin leikeissä, 

jumpassa, lenkillä, peleissä… mitä tahansa teetkin.

Pään muodoista tehdään tarkka muotti, jolloin hengittävä 

ihopohja saadaan myötäilemään pään muotoja tiukasti, 

mutta hellävaraisesti. 

LUONNOLLINEN IHONÄKYMÄ 

Sporty-hiusten tärkeimpänä ominaisuutena voidaan pitää 

luonnollisuutta, joka läheltäkin katsottuna antaa kasvavien 

hiusten vaikutelman. 

SENTOO / Suna
Sporty-kampauksille on vain mielikuvitus rajana! 
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AMY’S PRESENCE -PERUUKIT
KULUTUSTA KESTÄVÄ CYBERHAIR

Cyberhair® (superhius) on patentoitu synteettinen hiuslaatu, joka on rakenteeltaan 

kasvavan aidon hiuksen kaltainen. Tämän lisäksi se kestää hyvin sekä kulutusta 

että erilaisia kemikaaleja, mm. kestää uintia klooratussa allasvedessä.

Amerikkalainen Amy Gibson on suunnitellut Amy`sPresence peruukit näihin 

vaativiin olosuhteisiin. Amy´s-peruukkeja on saatavana sekä vakiomallisina että 

mittatilaustyönä. 
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LASTEN AITOHIUSPERUUKIT

Sabina ja Danny
Pohjan koko 50 cm

VAKIOMALLISET AITOHIUSPERUUKIT

RAQUEL WELCH -mallit:

Event, Velvet, Celebrity, Diamond, 
Glamour ja Victory
pohjan koko: 54 cm

WIG-mallit:

Natural, Monica, Alexia ja Sophia
pohjan koko: 54 cm

Monica 52 ja Angelina 52 
pohjan koko: 52 cm

VAKIOMALLISET AITOHIUSPERUUKIT
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VAKIOMALLISET 
PÄÄLAEN LISÄKKEET
Monofilamentpohjaisia hiuslisäkkeitä, joiden kiinnitys tapahtuu 
omiin hiuksiin hiuslukoilla (pieni kampa-jousi -kiinnike), jolloin 
lisähiukset on kiinnitettävissä ja irrotettavissa milloin tahansa 
myös kotioloissa.

JACKY 
koko: 16 x 16 cm,  hiuspituus: 6,5 -19 cm
hiuslaatu:  aitohius + lämmönkestävä kuituhius

EMMY
koko: 16 x 16 cm,  hiuspituus: 30 cm
hiuslaatu:  aitohius

HAIR PLUS LADY
PERSONAL HAIR

Hiukset valmistetaan yksilöllisesti mittatilauksena, jolloin 

asiakkaan toivomukset hiusten värin, taipuisuuden ja kam-

paustyylin suhteen voidaan ottaa huomioon vakiomallista 

tarkemmin. Pohjan muoto myötäilee pään muotoja tarkasti 

tehdyn muotin ansiosta. 

Pysyväiskiinnitys omiin hiuksiin. 

Vaihtoväli 1-2 kuukauden välein kampaajalla. 

HAIR TALK -PÄÄLAEN TUUHENTEET
WONDER FILL

Päälaen tuuhenne 

koko: 12,5 x 16 cm

hiuspituus: 20 cm

SMART PART

Jakaustuuhenne

koko: 6,5 x 15 cm

hiuspituus: 40 cm

Tuuhentavat hiukset on kiinnitetty läpikuultavaan ohueen monofilament-verkkoon. 

Pohjarakenteessa on useita kiinnityskohtia, joista omia hiuksia vedetään läpi ja kiinni-

tetään reunassa olevan teipin päälle. Kiinnitys sinetöidään toisella, päälle liimattavalla 

teippiosiolla. Tulos on erittäin huomaamaton ja matala.

Värivalikoimaan kuuluu 15 luonnonsävyä. 

Tuuhenteen uudelleen kiinnitys n. 1-2 kuukauden välein. 

Kiinnitys ja irrotus kampaajalla.

MULTI TOP

Päälaen tuuhenne, häiveotsa  

koko: 15 x 20 cm

hiuspituus: 20 cm
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WONDER FILL -tuuhenteen rakenne

SMART PART -tuuhenteen rakenne
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HAIR VOLUMER 
FOR MEN

CONTACT SKIN -HIUSTUUHENNE

Hair Volumer -menetelmässä hiukset on pujotettu ohueen 

kalvomaiseen ihojäljitelmään, jossa on pienenpieniä 

reikiä. Kalvo liimataan lääkinnällisellä liimalla päänahkaan. 

Hair Volumer antaa vaikutelman kasvavasta hiuksesta.

Hiustuuhenne sallii normaalin elämän. Urheilu ja  

saunominen voivat kuulua päivittäisiin rutiineihin  

– Hair Volumer -hiukset pysyvät.

UUDELLEENKIINNITETTÄVÄT

Alkuperäinen Hair Volumer -idea on, että 

hiukset ovat kertakäyttöiset. Uusin versio 

(series 3) voidaan kuitenkin kiinnittää uu-

delleen. Kiinnitysväli 1-2 kuukautta riippuen 

päänahan rasvoittuvuudesta. Kiinnitys ja 

irrotus parturiliikkeessä. 

MYÖS MITTATILAUKSENA

Hair Volumer -tuuhenteet ovat joko vakiomal-

lisia tai ne tehdään mittatilauksena.
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HAIR PLUS MEN
HAIR PLUS - PERSONAL HAIR

Valmistetaan täysin yksilölliset hiukset, esimerkiksi saman-

laiset hiukset kuin asiakkaan omat kasvavat hiukset ovat 

olleet - kaikki omien hiusten ominaisuudet - väri, kiharuus, 

kampaustyyli otetaan huomioon. Myös pään muoto huo-

mioidaan tarkasti - siitä tehdään millintarkka muotti. 

Ohut, hengittävä ihoverkko takaa sen, että hiukset näyt-

tävät kasvavan kuin omasta päänahasta.

Pysyväiskiinnitys omiin hiuksiin. Lisähiuksia pidetään n. 1-2 

kuukautta kerrallaan. Kiinnitys ja irrotus parturissa tai eri-

koisliikkeessä.

MIESTEN 
VAKIOMALLISET 
HIUSLISÄKKEET
 

Vakiomalliset hiuslisäkkeet kiinnitetään joko ihoteipillä pää-

nahkaan tai hiuslukoilla omiin hiuksiin. Parturi muotoilee 

kampauksen.

MGM -aito hius 

koot: 13 X 18 cm, 15 X 20 cm, 17 X 23 cm  

ja 18 X 25 cm (GRANDE)

Classic-kuituhius 

koko: 17 X 23 cm

ECO -kuituhius 

koko: 18 X 24 cm

CYBERHAIR
 

Cyberhair® (Superhius) on patentoitu synteettinen hiuslaatu, joka 

on rakenteeltaan ja ulkonäöltään hyvin kasvavan aidon hiuksen 

kaltainen. Tämän lisäksi se on erittäin kestävä sekä kulutusta 

että auringonvalon vaalentavaa vaikutusta vastaan. 

Valmistetaan vain yksilöllisesti mittatilaustyönä.  

Suositeltavin kiinnitys on ihoteippi.
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TUTKIMUSTULOKSET

Laser Hair Care -laitteen vaikutuksesta on tehty lääketie-

teellisiä tutkimuksia; mm. suomalaisen dosentti Pekka 

Pöntisen tutkimus (julkaistu Acupuncture & Electro-Thera-

peutics Res., Int. J., Vol 21), jossa todettiin päänahan pin-

taverenkierron lisääntyvän laserhoidon aikana keskimäärin 

kaksinkertaiseksi.

LASERHOITO

Kun laserhoitoa annetaan riittävällä voimakkuudella, vähintään  

1 joule /cm², pystyy valo läpäisemään ihon ja sen parantava vai-

kutus saadaan ulottumaan ihosolutasolle asti.

Riittävän varhaisessa vaiheessa annetulla laserhoidolla voidaan 

hiustenlähtö pysäyttää ja osa jo kasvunsa lopettaneista hiuksista 

saadaan uudelleen kasvamaan.

15 hoidon sarjana toteutettavan intensiivihoidon tulokset alkavat 

näkyä n. 5-8 viikon aikana. Vaikutuksen ylläpitämiseksi suositel-

laan yksittäishoitokertoja tarpeen mukaan.

Laser Hair Care 4000 -laitteella päänahkaa hoidetaan 30 minuuttia 

kerrallaan.

ENNEN

Tutkimuskuva ennen hoi-

tosarjaa ja kaljuuntuvan 

päänahan koepalasta.
JÄLKEEN

Tutkimuskuva samalta alu-

eelta hoitosarjan jälkeen se- 

kä vaikutuksista hiustuppi-

en kasvuvaiheiden tilaan. 
LASER HAIR CARE -HOITOTUOTTEET

Kaikissa LHC- tuotteissa on hormonaalisen hiusten-

lähdön aiheuttajan DHT:n (5-άdihydrotestoteronin) 

haittavaikutuksia ehkäisevä ominaisuus.

HOITOAINE     HOITONESTE     SHAMPOO

KUITUHIUS - SHAMPOO JA HOITOAINE 
 
Kuituhius pyrkii muodostamaan käytössä staattista 
sähköä, jolloin hiustuote likaantuu ja kuluu nopeas-
ti. Pesussa sekä shampoo että hoitoaine poistavat 
tätä haittaa ja hiukset kestävät pitkään.  

KIINNITYSTUOTTEET
 
Ihoteipeissä on valittavissa useita kiinnitysvahvuuksia ja -aikoja 
eri ihotyypeille. Otsateipit ovat valmiiksi muotoillut. Hiuslukkoja 
on kolmea eri tyyppiä. 
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TARVIKKEET

Erikoisharja, kuivatusteline, hoitopää.

KUITUHIUS - SHAMPOO JA HOITOAINE 
 
Kuituhius pyrkii muodostamaan käytössä staattista 
sähköä, jolloin hiustuote likaantuu ja kuluu nopeas-
ti. Pesussa sekä shampoo että hoitoaine poistavat 
tätä haittaa ja hiukset kestävät pitkään.  

AITOHIUS - SHAMPOO JA HOITOAINE

Hius, joka ei kasva päänahasta, ei saa luonnollisella 
tavalla ravinteita ja kosteutta vaan pyrkii kuivumaan. 
Erikoistuotteenkosteuttava ja hoitava vaikutus on mo-
ninkertainen verrattaessa parhaimpiinkin kasvavan hi-
uksen hoitoon tarkoitettuihin tuotteisiin.

KIINNITYSTUOTTEET
 
Ihoteipeissä on valittavissa useita kiinnitysvahvuuksia ja -aikoja 
eri ihotyypeille. Otsateipit ovat valmiiksi muotoillut. Hiuslukkoja 
on kolmea eri tyyppiä. 

HOITOTUOTTEET 

& TARVIKKEET
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