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Turvehoitoja, hierontaa
ja hemmottelua
Studio Voi Hyvin
Liisa Pakasen Studio Voi Hyvin
-hoitola tarjoaa monipuolista
hyvinvointialan palvelua ja on
samalla ainoa iiläisyritys, jonka
valikoimasta löytyvät myös
turvehoidot.

Turvehoito on
”
luontaishoito, joka
tehdään puhtaalla
luonnontuotteella

P

akanen on koulutettu hieroja ja kurssittanut itseään määrätietoisesti turvehoitojen toteutukseen. Hän
korostaakin innokkaasti turpeen terveydellisiä ominaisuuksia. -Turve esimerkiksi poistaa
elimistön kuona-aineita, kiihdyttää verenkiertoa ja aktivoi
aineenvaihduntaa sekä sitoo
reumatekijöitä ja parantaa hormonitoimintaa, hän luettelee.
Hoitoturve sopii kaikenikäisille, eikä sillä ole allergisoivia
vaikutuksia.
Turvehoitoja käytetään etenkin erilaisten iho-ongelmien,
kuten muun muassa ihottumien, psoriasiksen tai aknen hoidossa. -Myös lihassärkyihin, nivelkipuihin kuten nivelrikkoon,
reumaattisiin särkyihin ja verenkiertohäiriöihin saadaan
helpotusta turvehoitojen avulla, yrittäjä valottaa. Lisäksi hän
huomioi paikallisten turvehoitojen sopivan sydän- ja verisuonitaudeista kärsivillekin, joille perinteinen hieronta ei aina käy.
Hoidoissa käyttämänsä turpeen
Pakanen saa Ähtäristä. -Turvehoito on luontaishoito, joka tehdään puhtaalla luonnontuotteella, hän painottaa hymyillen.

Harrastuksesta
kehittyi ammatti
Liisa Pakanen on lähtöisin Venäjältä ja asunut Suomessa yli
kymmenen vuotta. Perheeseen
kuuluu perusiiläinen aviomies
ja kaksi poikaa. Aiemmin Pakanen on työskennellyt vientisihteerinä, sillä hänen taustaltaan löytyy myös kaupallisen alan koulutus. Kauneus ja
terveys ovat kuitenkin kiinnostaneet häntä aina, ja hän onkin opiskellut hierojakoulutuksen lisäksi kauneudenhoitoalaa
sekä Suomessa että ulkomailla. Myös oman yrityksen perustaminen ehti kajastella mielessä useita vuosia, kunnes haave
pääsi vihdoin toteutumaan viime kesäkuussa.
Studio Voi Hyvin toimii entisen postin sosiaalitiloissa,
jotka ovat mittavan remontin
myötä muuttuneet viihtyisäksi
hoitolaksi eri hoitohuoneineen

Liisa Pakanen tarjoaa monipuolisia hyvinvointipalveluja entisissä postin tiloissa.
Kuva: Ismo Piri

ja leppoisine odotustiloineen.
-Tarkoituksena on, että asiakas
voi istahtaa hetkeksi rentoutumaan joko ennen hoitoa tai sen
jälkeen, Pakanen selostaa. Turvehoitohuoneen yhteydessä sijaitsevat myös erilliset pesutilat, joten hoidon jälkeen käy peseytyminen helposti.
Yrittäjä järjestää esittelyiltoja tai -tapahtumia erikokoisille ryhmille sekä tarjoaa hoitoja sisältäviä virkistyspäiväpaketteja yrityksille. Odotustiloissa voi samalla tutustua Studion
palveluihin mediataulua katsellen. -Sekä taululla pyörivän ohjelman että yrityksen internetsivut olen itse tehnyt, ja tilojen
remontoinnissakin olin mukana työssä, mistä olen ylpeä että
osasin, Pakanen myhäilee.

Tarjolla lukuisia
erikoishoitoja
Klassisen hieronnan ja turvehoitojen lisäksi Studiossa on
tarjolla kylmä- ja lämpöhoitoja,
jännitysniska- ja päähierontaa
sekä hunaja-, kuumakivi- ja alipaineimukuppihierontaa. Lisäksi palveluvalikoimaan kuuluvat
selluliittiterapia ja Sabai Spa

-yrttihoidot, eli tuotevalikoima
on sangen laaja. -Marraskuussa palveluvalikoimaan tulevat
myös kosmetologiset hoidot kuten kasvo-, jalka- ja käsihoidot,
yrittäjä listaa.
Laajan pakettinsa Pakanen
pitää kasassa muun muassa
nettiajanvarauksen avulla. -Tarkoituksena on tuoda asiakkaalle mahdollisimman kokonaisvaltainen hyöty hoidoista, joten
neuvon venytys- ja liikeohjeita
hoitojen jälkeen, hän selventää.
Yrittäjä suorittaa klassista hierontaa myös raskaana oleville
naisille. -Lyhytaikaiset hoidot
sopivat silloinkin, kunhan katsotaan asiakkaalle sopiva asento, hän vakuuttaa.
Yrityksensä erikoisen nimen
Pakanen kertoo syntyneen ajatuksesta, että kaikki ihmiset
ovat oman ammattinsa taiteilijoita omassa studiossaan. -Tapanani on myös toivottaa aina
asiakkaalle hänen poistuessaan
”voi hyvin”, siksi siis Studio Voi
Hyvin, hän valottaa. Yrityksen
kattavien internet-sivujen osoite on www.studiovoihyvin.tarjoaa.fi
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