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KEITÄ OLEMME?
LuonnonHelmessä työskentelee
ekologiseen kauneudenhoitoon
erikoistuneita hiusalan ammattilaisia.

Kouluttautunut ekokampaaja on hiusalan
ammattilainen, joka on lisäkoulutuksella
erikoistunut ekokampaamopalveluihin.
Sinua palvelevat Anna-Maria, Tiia ja Tuula
Lisäksi LuonnonHelmessä palvelee muita
ammattilaisia osa-aikaisesti: hieroja Ari,
kosmetologi Sinem ja energiahoitaja LauraKaisa. Koko toimitilaa halutaan hyödyntää
ja siten laajentaa palveluvalikoimaa.

Milla ja Tiia ovat Ekokampaajien yhdistyksen jäseniä
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Luonnonmukaista
kauneudenhoitoa
TIKKURILASSA VUODESTA 2015
Vuonna 2015 Unikkotiellä Studio Helmi
avasi "luonnonmukaisen pikkusiskon"
talon toiselle puolelle. 20 m2 tiloissa
palveli aluksi vain yksi ekokampaaja,
mutta varauskalenteri täyttyi ja tilat
alkoivat hyvin pian jäädä liian pieneksi.
LuonnonHelmi ja Studio Helmi
muuttivat vuonna 2018 uusiin,
vierekkäisiin liiketiloihin Neilikkatielle.
Toimintaa pystyttiin jatkamaan ja
LuonnonHelmi sai lisää tilaa sekä oman
hoitohuoneen.
Hiljalleen kampaaja kerrallaan
erikoistui ekokampaajaksi. Nykyään
kaikilla Helmen kampaajilla on
ekokampaajan opinnot suoritettuna tai
suoritettavana.
Vuonna 2020 koko yrityksessä tarjottiin
luonnonmukaisia hiuspalveluita jo
enemmän kuin synteettisiä värejä.

MITÄ TEEMME?
HIUSTEN KASVIVÄRJÄÄMINEN KASVIJAUHEILLA
HIUSTEN JA HIUSPOHJAN HOIDOT
KAMPAUKSET LUONNONKOSMETIIKALLA
HIUSTEN LEIKKAUKSET JA ENERGIALEIKKAUKSET
HIUSTEN KIRKASTUKSET EKOKAMPAAJILLE
KEHITETYLLÄ SAVIKIRKASTEELLA
KIHARAN HIUKSET PALVELUKOKONAISUUS
CURLY GIRL -METODIIN SOPIVIA TUOTTEITA
VEGAANISIA TUOTTEITA
HAJUSTEETTOMIA VAIHTOEHTOJA
NO-POO - ELI SHAMPOOTON HIUSTENPESU
ZERO WASTE -ELÄMÄNTYYLIIN SOPIVIA TUOTTEITA
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LuonnonHelmen arvot
HALUAMME TARJOTA ASIAKKAALLE HENKILÖKOHTAISTA JA
KOKONAISVALTAITA PALVELUA

Palvelulupauksemme
Kokonaisvaltainen kauneudenhoito
Kaunistetaan unohtamatta hyvinvointia
Kiireetön rentoutushetki
Yksilöllinen palvelu
Tuotevalikoima tarkastettu ja valikoitu
asiakasta varten

Tuotteemme
Käytössämme on vain luonnonkosmetiikan
tuotteita ja luomusertifioituja kasvivärejä.
Tuotevalikoimamme koostuu harkituista
tuotesarjoista, joiden kanssa kompromisseja ei
tarvitse tehdä.
Tarkastelemamme seikat
Laatu
Ympäristövaikutukset
Eettisyys ja valmistusmaa
Pakkaukset ja kierrätettävyys
Vegaanisuus
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LuonnonHelmen arvot
Arvioimme toimintamme
vaikutuksia

Suosimme vegaanisia tuotteita
Jätteiden vähentäminen ja lajittelu
Vältämme muovia
Kestoraitalaput
Ympäristöystävälliset pesutuotteet
ja siivousaineet
Kahvit ja teet luomua tai Reilua
kauppaa
Lehtien ja kirjojen kierrätyspiste
Somistamme kierrätetyillä
materiaaleilla
Vettä säästävä hana pesupaikalla
Ekosähkö ja led-valaisimet

Olemme tietoisia toimintaamme
säätelevästä
osmetiikkalainsäädännöstä ja
turvallisuus on meille tärkeä arvo.
Tuotevalikoimamme tuotteet ovat
- 86 % kotimaisia
- 89 % vegaanisia
Kaikesta toiminnasta aiheutuu
päästöjä. Olemme halunneet kantaa
vastuuta toiminnastamme ja
hyvittäneet päästöjä Ilmastokummien
kautta. Lisäksi olemme Planet
Companyn Member-jäsen.

Ilmastokummit
Ilmastokummit Oy perustaa metsäpuistoja
ja istuttaa uusia puita. Puut ovat osa
metsäpuistoa, jota hoidetaan hiilinieluna.
Metsäpuistossa puiden elinkaari on
minimissään 80 vuotta.
1 ISTUTETTU PUU = 1 M3 PUUTA = SITOO 1000
KG HIILIDIOKSIDIA

- ilmastokummit.fi
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Planet Act -tekomme
Ympäristöystävälliset palvelut - Säästämme vuosittain 20kg jätettä

Review by Markus Terho
This Planet act illustrates in practise how services can be offered in a way that
creates smaller than average environmental impact for the service offered.
Training personnel on how to lower environmental impact in service delivery and
the utilization of certified eco-efficient products together form a comprehensive
customer driven approach to deliver hair dressing services. This act is scalable
within the service industry.

Vastuullinen tuotevalikoima - Kotimaisia tuotteita 86%
Review by Markus Terho
This Planet act illustrates how setting requirements for reselling of products and
utilizing life cycle thinking can shape the product lines on offer and provide
customers only responsible choices. This simplifies the purchasing of sustainable
products as the customer does not need to find and select them from a larger
portfolio of products. This act is scalable, but requires getting familiar on a
detailed level with the products and definig of selection criteria.

"Tietoisuuden jakamisella ja pienten
vastuullisuustekojen tekemisellä voi olla suuri
vaikutus asiakaskuntamme arkivalintoihin."

LuonnonHelmen Planet Act -teot
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