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HELPPOA ASKELTA
PERUUKIN HANKINTAAN

Peruukkiasiantuntijasi

Peruukkiasiantuntija lähellä Sinua – Osaamme peruukit!
Suomikallio / BonCon Oy
Paimionkuja 3 Lt 3
00300 Helsinki
09 694 3200
www.suomikallio.fi
verkkokauppa.suomikallio.fi

Yrityksemme

BonCon Oy / Suomikallio Nyt!
•

Suomikallio Oy perustettiin v. 1966 Helsingissä ja on siitä lähtien toiminut tunnetuimpien
peruukkimerkkien maahantuojana

•

Suomikallion liiketoiminta siirtyi v. 2012 BonCon Oy:n ja peruukkimestari Pekka Helysen
hallintaan. Tuolloin yhtiön nimiliitteeksi otettiin Suomikallio Nyt!

•

Toimimme Henry Margu-, EnvyWigs- ja Revlon-peruukkien maahantuojana, sekä SuomikallioUniikki mittatilausperuukkien ja hiuslisäkkeiden toimittajana ja valmistajana

•

Olemme täyden palvelun peruukkiasiantuntija ja peruukkimestarimme asiantuntijuudella
löydämme oikean vaihtoehdon yksilöllisimpiinkin peruukkiratkaisuihin

•

Valikoimaamme kuuluvat peruukit ja hiuslisäkkeet niin naisille kuin miehillekin

•

Toimitilamme ja peruukkistudiomme sijaitsee Helsingissä osoitteessa Paimionkuja 3 Lt 3, 00300
Helsinki (Pikku-Huopalahti)

•

Valikoimamme on saatavilla myös valikoiduilta peruukkialan asiantuntijoilta ympäri maan

Lämpimästi tervetuloa Suomikalliolle!
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Peruukeistamme
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3 HELPPOA ASKELTA…
3 helppoa askelta peruukkihankintaasi.
Katso pikaopastamme →

Lisätietoa löydät tästä oppaasta:
•

Käynti peruukkiasiantuntijasi luona

•

Tietoa peruukeista

•

Valikoimamme

•

Kysymyksiä ja vastauksia

HELPPOA ASKELTA
PERUUKIN
HANKINTAAN

1. Soita ja varaa aika
Suosittelemme, että vierailet
meillä jo ennen kuin hiuksesi ovat
lähteneet tai ota mukaasi tuore
kuva itsestäsi. Näin löydämme
helpoimmin juuri Sinun oman
tyylisi ja värisi mukaisen peruukin.
Ota mukaasi sairaalasta tai muualta
terveydenhuollosta saamasi
maksusitoumus tai palveluseteli.
2. Sovitus
Tarjoamme valittavaksesi laajan
valikoimamme eri hiustyylejä ja
värejä.
3. Nouda peruukkisi.
Sinulle oikean peruukin löytyessä
suoraan varastostamme saat sen
heti mukaasi. Muussa tapauksessa
toimitamme peruukkisi muutamassa
päivässä tai 1-2 viikon aikana.
Suomikallio Oy on täyden palvelun peruukkitalo, joka on toiminut alalla jo
vuodesta 1966. Valikoimamme kattaa
kaiken korvaavien hiusten alalta; peruukit, hiuslisäkkeet, peruukkien hoitotuotteet, turbaanit ja paljon muuta.
– www.suomikallio.fi –
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Peruukkiasiantuntijasi

Käynti peruukkiasiantuntijasi luona
Suosittelemme käyntiä luonamme jo ennen kuin olet menettänyt omat hiuksesi, tai ota mukaan
tuore valokuva itsestäsi. Näin voimme helpoimmin löytää juuri toivomasi kaltaisen hiustyylin ja
värin. Oma tyytyväisyytesi on meille tärkeintä.
Ensi käynnistä valmiiseen kampaukseen:
Ensi käynti: Millainen kampaus (peruukki) on toivomasi kaltainen ja istuu sinulle parhaiten.
Sovitus: Ovatko kampaus ja väri toivomasi kaltaiset.
Mittojen otto jos on kyseessä mittatilausperuukki
Peruukkitilauksen teko: Jos toivomasi malli on varastovalikoimassamme saat peruukkisi heti
mukaasi.
Toimitusaika riippuu malli- ja värivalinnastasi: joko heti mukaan tai 1-2 viikkoa tilauksesta.
Toinen käynti: Peruukin toimitus, mahdollinen muotoilu-ja sovitustyö.
Saat mukaasi myös peruukkisi hoito- ja kampausohjeet.
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Peruukkimme

Peruukeista
Malleja löytyy niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin,
sekä miehille että naisille.
Laaja valikoima valmiita kampauksia.
Lukuisia värejä ja väriyhdistelmiä.
Aidon kaltaiset materiaalit niin keino- kuin aidosta hiuksestakin.
Oman luonnollisuutesi ja mukavuutesi tähden.
Laaja valikoima valmiita hiustyylejä käsin mittatilauksena tehdyistä
tehdastekoisiin peruukkeihin. Valmistusmateriaaleina niin aitohius
kuin kuituhiuskin.
Tavaramerkkimme ja toimittajamme: Suomikallio-Uniikki, Henry
Margu, EnvyWigs, sekä Revlon
Peruukkeihimme voit tutustua myös sovitusstudiossamme osoitteessa
Paimionkuja 3 Lt 3 00300 Helsinki, lähimmällä jälleenmyyjälläsi
tai osoitteessa www.suomikallio.fi
Varaathan oman henkilökohtaisen sovitusaikasi numerosta 09 6943200.
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Peruukkimme

USEIN KYSYTTYÄ
Kuinka pitkään peruukki kestää?

Tehdastekoinen keinokuituperuukki kestää normaalikäytössä ja hyvin hoidettuna 4 – 6 kk, joskus
pidempäänkin. Aitohiusperuukin käyttöikä on 6 – 12 kk riippuen mallista, käyttötiheydestä ja
tavastasi hoitaa peruukkia.
Näkyvätkö peruukin saumat tai etureuna?

Ei. Nykyään on monia peruukkimalleja, joissa on häivereuna (ohut verkko-reunus) etuosassa, joka
sulautuu ihoosi täysin. Tällaisen peruukin hiukset voit kammata myös sivulle tai ylöspäin.
Voiko kova tuuli tms. viedä peruukkini?

Ei. Saadessasi peruukin se sovitetaan ja säädetään sopimaan päähäsi täydellisesti. Joku saattaa silti
yhä tuntea olonsa turvattomaksi. Sellaisessa tapauksessa teemme vaadittavat lisämuutokset, jotta voit
tuntea olosi varmaksi.
Kuinka peruukkia hoidetaan?

Juuri kuten omat hiuksesi peruukki tarvitsee pesua. Peruukin pesu tapahtuu sen pesuohjetta
noudattamalla ja peruukin pesuun tarkoitetuin shampoin.
Kestääkö peruukki lämpöä?

Keinokuituperuukki ei kestä liiallista lämpöä, sillä sen kuitu ”sulaa” n. +65 asteen lämmössä. Jos
oleskelet pidempään voimakkaassa auringonpaisteessa ja lämmössä suosittelemme, että suojaat
peruukkisi turbaanilla tai huivilla.
Voinko muuttaa peruukkini kampausta?

Totta kai! Peruukin kampaamiseksi niin keinokuitu-, kuin aitohiusperuukeillekin on omat
muotoiluaineensa. Huomaa! Keinokuituperuukkia ei voi muotoilla lämpölaitteilla (suoristusraudat,
lämpökihartimet ym.)
Voinko uida peruukkini kanssa?

Keinokuituperuukki ei kestä suola- tai kloorivettä. Jos uit peruukkisi kanssa suojaa se kastumiselta
uimalakilla. Aitohiusperuukki kestää myös uimista. Noudata kuitenkin huolellisuutta!

Hiuslisäkkeet

HIUSLISÄKKEET
Hiuslisäkettä käytetään korvaamaan osittaista hiusten menetystä ja se täydentää omia hiuksiasi.
Hiuslisäkkeet valmistetaan parhaista ja kaikkein luonnollisimmista materiaaleista ja ne sopivat hyvin
yhteen niin hiuspohjasi kuin omien hiustesikin kanssa. Oikein sovitettuna hiuslisäke muodostaa
luonnollisen ja yhteensopivan osan ulkonäköäsi.
Jos kärsit hiusten ohenemisesta tai osittaisesta kaljuuntumisesta.
Hiuslisäke on luonnollinen lisä omiin hiuksiisi.
Perinnöllinen tai terveydellisestä syystä johtuva kaljuuntuminen.
Laaja valikoima malleja ja hiustyylejä.
Luonnolliset tai luonnollisen kaltaiset materiaalit. Aitohius tai kuituhius.
Täydelliseen sopivuuteen ja käyttömukavuuteen.
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Lisää valikoimastamme

TURBAANIT
Turbaani – mukava täydennys peruukillesi

Athenes

Bambou

Venise

Peruukkiliikkeesi valikoimasta löydät hyvän valikoiman turbaaneja ja huiveja, jotka ovat sekä
mukavia että tyylikkäitä, ja ovat hyvä täydennys peruukillesi.
Valikoimassamme on kauniita kuoseja ja leikkauksia, jotka sopivat vaativaankin makuun. Laadukas
turbaani on mukava käyttää ja tuntuu hyvältä ihoa vasten.
Turbaani on hyvä vaihtoehto niin helppoihin päiviin kuin tyylikkyyteenkin!
Kysy lisää peruukkiasiantuntijaltasi!
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Lisää valikoimastamme

PERUUKKIEN HOITOTUOTTEET
Shampoot, balsamit ja hiussuihkeet niin aidolle hiukselle kuin kuituhiuksellekin.
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