
34

ETELÄ-HELSINGIN KESÄ 2016

Vau mikä paikka, ajattelen astuessani sisään 
ovesta jugendtalon kolmannessa kerrokses-
sa. Tila on sisustettu antiikkihuonekaluilla ja 

jokaisesta huoneesta löytyy kaunis kakluuni. Näin 
upeissa puitteissa harvoin näkee kauneushoitolaa.

–No, me ollaankin vähän rebel! nauraa Reija Lommi, 
toinen paikan omistajista.

Rebel Helsinki on Lommin ja Suvi Tiilikaisen toteu-
tunut haave. Esteettiseen kauneuteen ja ihonhoitoon 
erikoistunut hoitola, naisellisuuden tankkauspaikka, 
jossa on lämmin vastaanotto ja sydämellinen meinin-
ki – mutta tuloksia syntyy.

–Me halusimme tänne vain hoitoja, joilla tuottavat 
näkyviä tuloksia, Lommi kertoo.

Kokemusta ja näkemystä
Hoidot keskittyvät ikääntymisen tuomiin muutoksiin ja 
erilaisiin iho-ongelmiin kuten akneen ja pintakuivuu-
teen. Lisäksi hoidot auttavat parantamaan ihon toimin-
taa yleisesti ja ennaltaehkäisemään esimerkiksi ihon 
ikääntymistä.

Rebel Helsingin hoitomenusta löytyy kosmetologin 
hoitoja, kemiallisia kuorintoja, mesoterapiaa, täyteai-
nehoitoja ja luonnollisia kestopigmentointeja. Kaikki 
hoidot sopivat myös miehille.

Lommi ja Tiilikainen ovat molemmat arvostettu-
ja ja kokeneita meikkitaiteilijoita. Lommilla on lisäksi 
sairaanhoitajan koulutus. Lisäksi tiimiin kuuluu kak-
si kosmetologia ja kosmetologin koulutuksen saa-
nut lounge-emäntä. Rebel Helsingissä asiakas on siis 
osaavissa käsissä. Kaikki hoidot ovat täysin riskittö-
miä.

–Meikkitaiteilijan kokemus on tuonut minulle näke-
mystä, jota sairaanhoitajan ammattitaito tukee.

Yksi suosituimmista hoidoista on 3D-kestopigmen-
tointi karvatekniikalla.

–Jokainen karva piirretään kulmakarvoihin yksitel-
len. Lopputulos on varmasti luonnollinen ja aidon nä-
köinen, eikä asiakkaan tarvitse enää meikata kulmiaan 
aamuisin, lupaa Lommi.

Tärkeintä on oma fiilis
–Jokaisessa naisessa asuu pieni rebel, kapinallinen, jo-
ka ei halua mennä sääntöjen mukaan, Lommi kuvaa 
yrityksen filosofiaa.

Jokaisella on myös oikeus panostaa itseensä. Moni 
asiakas on sanonut, että tuntee itsensä kaksikymppi-
seksi, mutta näyttää kuusikymppiseltä. Tai että näyttää 
hirveän väsyneeltä, vaikkei ole sitä.

–Oma fiilis siitä, miten kokee ulkonäkönsä, se on tär-
keintä. Koska itseä vartenhan näitä tehdään. Haluam-
me tarjota ihmisille iloa, ja se ilo tulee siitä, että on tyy-
tyväinen itseensä.
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