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HOI HIUSPYYHE JA SPAMEKKO –   
MISSÄ OLETTE OLLEET TÄHÄN SAAKKA? 
 

 
LuinSpa on uusi suomalainen brändi, joka nostaa pyyhkeet ja niiden käytön uudelle innovatiiviselle aikakaudelle. 

Keväällä 2015 markkinoille tullut brändi tuo kuluttajien saataville tuotteita, jollaisia ei Suomen markkinoilla 

ennestään ole. Pyyhkeitä käytetään joka päivä ja jokainen tarvitsee niitä, silti ne ovat yleisesti melko tylsiä ja 

mielenkiinnottomia. Ei enää. LuinSpan pyyhkeissä on mietitty kuluttajalle kaikki. Ne ovat ennenkokemattoman 

pehmeitä, muhkeita ja imukykyisiä. Niiden visuaalisuuteen on panostettu ja ne ovat sisustuksellisesti tyylikkäitä. Lisäksi 

ne tarjoavat uudenlaisia ja käytännöllisiä tuoteratkaisuja kylvyn jälkeiseen rentoutumiseen ja oleskeluun perheen 

jokaiselle jäsenelle.  

”Kyllä mieltä lämmittää, kun asiakas tulee sanomaan, että missä te olette olleet koko hänen elämänsä ajan. Se 

kertoo jotain siitä, että oikeasti tällaisia tuotteita on kaivattu ja niinkin perinteisiin tuotteisiin kuin pyyhkeisiin voi 

kertakaikkiaan hurahtaa ensimmäistä kertaa eläissään” toteaa LuinSpan asiakkuuspäällikkö Karoliina Viitala. 

Spamainen muhkeus syntyy laadukkaasta puuvillasta 

LuinSpan tuotteet valmistetaan parhaista puuvillakuiduista menetelmällä, joka tekee kankaasta erittäin muhkean, 

pehmeän, imukykyisen sekä kuitenkin keveän. ”Kesti kauan päästä markkinoille, sillä tämän tason puuvillamateriaalin 

valmistajan etsimiseen ja sen jälkeen tuotekehitykseen kului aikaa lähes pari vuotta. Jokaisen tuotteemme tulee tuoda 

käyttäjälleen ihana spa-fiilis, joten suunnittelussa on otettu huomioon ihotuntuman lisäksi käyttötarkoitus sekä myös 

miellyttävyys silmälle. Tässä tuoteprosessissa ei ole päässyt helpolla muu kuin loppuasiakkaamme”, kertoo Karoliina. 

Tyylikkäitä ratkaisuja naisille, miehille, lapsille ja kotiin 

LuinSpan tarina alkoi tarpeesta kehittää hiuspyyhe, joka olisi ihana käyttää, ilo silmälle sekä kestävä kiinnitykseltään. 

LuinSpa-hiuspyyhe sekä moderniin sisustukseen ja ylelliseen hemmotteluun sopiva pyyhesarja sekä kylpytakit 

lanseerattiin markkinoille toukokuussa 2015. Samaan hengenvetoon LuinSpa jatkoi tuotteiden kehittelyä ja 

lokakuussa 2015 LuinSpalla on ilo tuoda markkinoille myös raikkaita uutuuksia, kuten spamekko ja lannepyyhe. 

Lisäksi omat erilaiset ja korkealaatuiset tuotteensa saavat myös pienet lapset. Unohtamatta upeita uutuuksia kodin 

sisustukseen. 

 
TERVETULOA TUTUSTUMAAN PYYHKEIDEN UUTEEN AIKAKAUTEEN! 
 
www.luinspa.fi  
www.facebook.com/luinspa 
www.instagram.com/luinspa 
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