
Testing Lab



Testing Lab

Impolan Hampputuotteiden käyttäjätestaus

 Käyttäjätestauksen sisältö

 Testattavat tuotteet

 Testiryhmä

 Tulokset

 Tested-tunnus



Testing Lab

Käyttäjätestauksen sisältö

 Tuotteiden käyttöjakso 1 kuukausi
– Todellinen käyttötilanne ja käyttöympäristö

– Objektiivinen käyttäjäkokemus

– Käyttäjien mielipiteet, havainnot tarpeet ja ideat

 Puolueettomat testaajat toteavat tuotteen 
toimivuuden ja laadun sekä tuotteen käytön 
hyödyt ja positiiviset vaikutukset
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Testattavat tuotteet

 Impolan kuorittu hampunsiemen

 Impolan hamppuproteiini

 Impolan ihoöljy

 Impolan käsi- ja vartalovoide
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Testiryhmä

 Testiryhmän koko  32 testaajaa

 Urheilijat, kuntoilijat ja aktiiviset liikkujat

 Erilaiset ihotyypit: normaali, kuiva, herkkä ja atooppinen iho
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Tulokset
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Hamppuelintarvikkeet
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Vatsaystävällisyys

 Hamppuelintarvikkeet ovat 100 % hamppua eri muodoissa
 Testaajat totesivat, että hampputuotteet yksinkertaisesti vaan ovat 

niin hyviä vatsalle ja vatsa toimii normaalia paremmin niiden avulla
 Hampputuotteet antavat vatsaan hyvän ja rauhallisen olon 
 Hamppuelintarvikkeet imeytyivät hyvin ja olivat vatsaystävällisiä 

eivätkä aiheuttaneet testaajille vatsavaivoja tai mitään allergisia 
reaktioita

 Testaajat kokivat, että hamppuproteiini on vatsalle miellyttävämpi ja 
lempeämpi kuin maitopohjaiset proteiinituotteet

 Hampputuotteita käyttäessä vatsassa ei ole turvotusta eikä 
ilmavaivoja

 Hampputuotteet eivät aiheuttaneet vatsaoireita herkkävatsaisille 
testaajille eikä testaajille, joilla on ollut vaikeuksia löytää 
proteiinituotetta joka ei aiheuta vatsavaivoja
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Kylläisyys

 Hampputuotteet ovat täyttäviä ja antavat hyvin 
kylläisyyttä pitäen olon kevyenä. 
Hampputuotteet lisättynä normaaliin ravintoon 
pitävät nälän poissa normaalia pidempään
– Hampunsiemenet lisättynä esim. tuorepuuroon, 

jogurttiin tai puuroon

– Hamppuproteiini lisättynä esim. vihersmoothieen 
tekee smoothiesta todella täyttävän ilman että 
tarvitsee syödä vatsaa täyteen ja lisäksi 
hamppuproteiinilla täydennetyllä smoothiella jaksaa 
pitkään
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Havainnot testaajien olotilassa 
hamppuelintarvikkeiden käytön myötä

 Hampputuotteiden avulla proteiinin määrästä ja 
säännöllisestä saannista on helppo huolehtia ja samalla 
hiilihydraatin määrää pystyi vähentämään

 Hampputuotteet antavat laadukasta ja monipuolista 
energiaa

 Hampputuotteiden käytön myötä tulee voimallinen, 
elinvoimainen, reipas ja energinen olo

 Hampputuotteet pitävät vireystasoa hyvin yllä ja samalla 
väsymystä on vähemmän ja jaksaa paremmin

 Kuoritut hampunsiemenet soveltuivat monipuoliseen 
käyttöön ja ne olivat toimivia myös ruoanlaitossa ja 
leivonnassa ja toivat niihin hyvää makua, miellyttävää 
koostumusta ja ravinteikkuutta
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Hamppuelintarvikkeet liikuntasuorituksissa

 Kuoritut hampunsiemenet olivat toimivia antamaan 
sporttipäivään hyvää energiaa ja oloa sekä tuomaan 
kylläisyyttä ja jaksamista liikkumiseen

 Testaajat totesivat, että suuri määrä hyvin imeytyvää 
luonnollista kasviproteiinia yhdessä terveellisten 
rasvahappojen kanssa palauttivat hyvin erilaisista 
liikuntasuorituksista, lisäsivät hyvää oloa ja toivat 
voimaantumisen tunnetta harjoituksen jälkeen

 Hamppuproteiinin nauttiminen ei tuntunut 
tavallisten proteiinilisien syömiseltä vaan 
enemmänkin terveellisen ja ravinteita pursuavan 
tuoreen ja juuri valmistetun proteiinin nauttimiselta



Testing Lab

Maku – Kuoritut hampunsiemenet

 Rakenne, suutuntuma ja maku olivat miellyttävät
 Kuoritut hampunsiemenet olivat koostumukseltaan 

pehmeitä ja miellyttävän ”kosteita” ja mausta välittyi 
luonto ja luonnollisuus 

 Kuorittujen hampunsiementen maku ja koostumus olivat 
täydellisen positiivinen yllätys testaajille. 
Hampunsiemeniä täytyikin ensin nautiskella sellaisenaan 
eikä niitä malttanut laittaa minkään muun joukkoon

 Hampunsiementen makua kuvailtiin maukkaaksi, 
pehmeäksi, miedoksi ja pähkinäiseksi

 Testaajien aiemmin käyttämät kuoritut hampunsiemenet 
olivat olleet kuivia ja mauttomia

 Makuarvosana 4,3 (asteikko 1-5, 5=paras)
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Maku - Hamppuproteiini

 Hamppuproteiinin maku on omanlaisensa ja se vaati 
osalle testaajista totuttelua, lopulta osa näistäkin 
testaajista jäi makuun koukkuun

 Hamppuproteiinin maku oli huomattavasti paremman 
makuista kuin testaajien aiemmin käyttämät 
hamppuproteiinit. Mausta teki hyvän se, että maku oli 
luonnollisemman ja miedomman makuista

 Mausta välittyi aito luonto ja siitä aisti ravinnerikkauden 
eikä se ollut edes verrattavissa teollisesti valmistettuihin 
proteiinivalmisteisiin vaan oli aivan omassa luokassaan. 
Impolan hamppuproteiinin maku ja koko makuelämys 
olikin kuin vastavalmistettua tuoretta proteiinia olisi 
nauttinut

 Makuarvosana 4,1 (asteikko 1-5, 5=paras)
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Parasta hamppuelintarvikkeissa

 Loistavat maut
 Kuorittujen hampunsiementen pehmeä koostumus ja 

monikäyttöisyys
 Vastavalmistuneisuuden ja luonnon välittyminen 

hamppuproteiinista
 Hamppuproteiini oli samalla kuin viherjauhetta
 Kotimaisuus
 Luonnollisuus
 Ravinteikkuus
 Kaikki välttämättömät aminohapot
 Vatsaystävällisyys
 Kylläisyydentunne
 Vireystason ylläpito
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Parannusehdotuksia

 Hampun suomalaista alkuperää voisi painottaa 
enemmän pakkauksessa

 Pakkaukset oli hankala sulkea
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Ihoöljy
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Käyttömukavuus ja imeytyvyys

 Testaajat totesivat, että ihoöljy on aivan ihana tuote! 
 Ihoöljyä oli erittäin miellyttävää ja helppoa käyttää
 Ihoöljyä oli huoletonta ja helppoa levittää iholle, sillä ihoöljyn

koostumus on sopivan paksu (vaikkakin ohut) ja siten miellyttävämpi 
kuin testaajien aiemmin käyttämät hieman ohuemmat ihoöljyt

 Ihoöljyn todella hyvä ja nopea imeytyvyys oli huippujuttu ja ylitti 
testaajien odotukset

 Ihoöljy ei tahrannut
 Ihoöljy ei aiheuttanut herkkäihoisillekaan testaajille kutinaa, ihon 

punoitusta eikä mitään allergisia reaktioita. Ihoöljy ei ärsyttänyt ihoa 
eikä silmiä

 Luonnollisen luonnonkosmetiikkaöljyn tuoksun voimakkuus saattoi 
yllättää ensin, mutta tuoksuun tottui muutaman käyttökerran 
jälkeen ja lisäksi tuoksu haihtui melko nopeasti

 Hyvän ja pitävän korkin ansiosta ihoöljypulloa oli helppo kuljettaa 
mukana
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Ihoa hoitava vaikutus

 Ihoöljy tuntui testaajien mielestä tehokkaalta ja 
toimivalta ja se ravitsi ja kosteutti hyvin ihoa

 Ihoöljyn avulla iho voi paremmin

 Ihoöljy hoiti erityisen hyvin kuivaa ihoa ja myös 
vaikutukset iäkkäämpään ihoon olivat erityisen 
positiiviset

 Öljystä sai apua kaulalla olevaan atooppiseen 
ihottumaan
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Havainnot ihossa

 Ihoöljy kosteutti ihoa todella hyvin ja ihosta tuli miellyttävän pehmeä ja sileän tuntuinen
 Rypyt vähenivät ja ihosta tuli sileämpi, tasaisempi ja pehmeämpi
 Ihon pintakuivuus ja karheus hävisivät
 Testaajat totesivat, että ihoöljy on erityisen ihanteellinen syys- ja talvikäyttöön sekä kuivalle 

iholle, sillä ihoöljyn kosteuttava vaikutus on erinomainen ja iho jää paremmin kosteaksi kuin 
testaajien normaalisti käyttämillä ihoöljyillä. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta ihoöljyn 
imeytyvyyteen eikä huomaamattomuuteen

 Testaajan kommentti: ”Ihoöljy oli loistava tuote! Olen käyttänyt kasvoilla lukuisia öljyjä eikä 
mikään oikein ole toiminut. Hamppuöljy kosteutti ihoa 24 h!”

 Ihoöljy teki ihosta vahvan ja kimmoisan
 Ihoöljy teki ihosta terveemmän värisen ja miellyttävän hehkuvan, mutta iho ei kuitenkaan 

alkanut kiiltämään 
 Testaajat totesivat, että ihoöljyn käyttö sai ihon heti näyttämään ja tuntumaan 

nuorekkaammalta ja ihosta tuli pehmeä ja eloisa. Ihon kuivuus hävisi ja ihon laatu parani 
huomattavasti. Testaajat ihmettelivät, että voiko oman ihon hoito olla näin helppoa ja 
yksinkertaista, sillä pari pisaraa luonnollista ihoöljyä sai heti ihmeitä aikaan
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Kasvovoiteen vaikutusten tehostuminen

 Kasvovoiteen hoitavat vaikutukset tehostuivat, kun 
kasvovoiteeseen lisäsi pari tippaa ihoöljyä. Voiteet 
imeytyivät ja levittyivät iholle hyvin öljyn kanssa

 Ihoöljy teki ihon pinnasta pehmeän ja hoitovoiteen 
käytölle valmiin ja vastaanottavaisen

 Kasvovoide oli helppo levittää myös öljyn päälle ja 
öljy myös sitoi kasvovoidetta ja siten pienempi 
määrä kasvovoidetta riitti. Osalla testaajista pelkkä 
ihoöljy riitti eikä kasvovoidetta tarvinnut enää 
käyttää ollenkaan
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Parasta ihoöljyssä

 Helppo tapa hoitaa ihoa ja saada iho näyttämään 
hyvältä

 Sopivan paksu koostumus
 Pieni määrä riittää
 Helppo levittää
 Hyvä ja nopea imeytyvyys
 Kosteuttaa hyvin
 Ihon kuivuus häviää
 Ihon pehmeys ja sileys
 Vahvistunut ja eloisa iho
 Ei aiheuta ärsytystä ihoon eikä silmiin
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Käsi- ja vartalovoide
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Imeytyvyys

 Mukavan paksusta koostumuksesta huolimatta 
käsi- ja vartalovoide imeytyi hyvin ja nopeasti 
eikä iho jäänyt epämiellyttävän tuntuiseksi 
eivätkä kädet jääneet tahmeiksi tai sotkeviksi

 Voide imeytyi hyvin myös suihkun jälkeen
kostealle iholle

 Puhelimen näyttö pysyi puhtaana sormenjäljistä 
jo pian käsivoiteen levittämisen jälkeen
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Ihoa kosteuttava vaikutus

 Käsi- ja vartalovoide kosteutti ihoa todella hyvin 
ja kosteuttava vaikutus oli riittävä myös 
atooppiselle iholle

 Testaajien mielestä voide oli riittoisaa eikä sitä 
tarvinnut käyttää kovinkaan paljon kerralla 
kosteuttavan vaikutuksen saamiseksi



Testing Lab

Ihoa hoitava vaikutus

 Positiivisen vaikutuksen ihoon huomasi heti 
ensimmäisellä käyttökerralla. Ihosta tuli hyvin 
kosteutunut, pehmeä, miellyttävä ja hyvinvoiva

 Voide oli toimiva myös kuiville kynsinauhoille
 Testaajat totesivat, että syksyn tultua testaus osui 

oikeaan aikaan kun iho ja erityisesti kädet alkoivat 
taas kuivua tuttuun tapaan. Käsi- ja vartalovoiteen 
avulla ihon sai kuitenkin taas nopeasti takaisin 
hyvään kuntoon

 Voide ei aiheuttanut herkkäihoisillekaan testaajille 
kutinaa, ihon punoitusta eikä mitään allergisia 
reaktioita
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Tuoksu

 Testaajien mielipiteet jakautuivat voiteen 
tuoksusta:
– Mieto

– Miellyttävä

– Ainakin aluksi liian voimakas

 Testaajat totesivat, että hyvin samanlainen 
tuoksu on melkein kaikissa vastaavissa 
luonnonkosmetiikkatuotteissa kuin tässäkin 
voiteessa



Testing Lab

Parasta käsi- ja vartalovoiteessa

 Helppokäyttöinen pumppupullo
 Hyvä ja nopea imeytyvyys
 Iho ei jää epämiellyttävän tuntuiseksi 
 Kädet eivät jää tahmeiksi tai sotkeviksi
 Kosteuttaa hyvin
 Ihon kuivuus häviää
 Ihosta tulee pehmeä ja miellyttävä
 Pieni määrä riittää
 Ei aiheuta ärsytystä ihoon eikä silmiin
 Kotimainen luonnonkosmetiikkatuote
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Parannusehdotuksia

 Syväkosteuttavampi luonnonkosmetiikkaa oleva 
voide

 Miedompi tuoksu
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Hampputuotteiden yleiset tulokset
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Suosittelisitko tuotetta kaverille?

 91 % testaajista suosittelee Impolan 
hamppuelintarvikkeita kaverille

 94 % testaajista suosittelee Impolan ihoöljyä kaverille

 87 % testaajista suosittelee Impolan käsi- ja 
vartalovoidetta kaverille
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Tested-tunnus

 Testattu Testing Labissa on merkki laadusta!

 Liikuntaan- ja hyvinvointiin liittyvät tuotteet on testattu 
puolueettomilla tuotteen kohderyhmää olevilla käyttäjillä

 Käyttäjien laadukkaiksi ja helppokäyttöisiksi toteamat 
tuotteet saavat käyttöönsä "Tested Testing Lab" -tunnuksen

 Impolan testatut hampputuotteet saavat käyttöönsä 
"Tested Testing Lab" –tunnuksen käyttöoikeuden
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Luonnollisuus

Luonnolliset ja miellyttävät maut

Luonnollisuuden välittyminen 
hamppuproteiinista

Kaikki välttämättömät 
aminohapot

Monipuolisesti ravitseva

Vireystason ylläpito

Kuorittujen hampunsiementen 
pehmeä koostumus ja monikäyttöisyys

Impolan Hamppuelintarvikkeet - Käyttäjätestaus

Kotimaisuus Vatsaystävällisyys

Kylläisyys
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Kosteuttaa hyvin,
ihon kuivuus häviää

Helppo tapa hoitaa ihoa ja 
saada iho näyttämään hyvältä

Pieni määrä riittääEi aiheuta ärsytystä 
ihoon eikä silmiin

Kotimainen 
luonnonkosmetiikka

Ihon pehmeys ja sileys

Ihosta tulee eloisa

Sopivan paksu koostumus

Impolan Ihoöljy - Käyttäjätestaus

Hyvä ja nopea imeytyvyys

Helppo levittää
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Ihon kuivuus häviää

Hyvä ja nopea imeytyvyys 

Kädet eivät jää 
tahmeiksi tai sotkeviksi

Kotimainen 
luonnonkosmetiikka

Ei aiheuta ärsytystä 
ihoon eikä silmiin

Ihosta tulee pehmeä ja miellyttävä

Pieni määrä riittää

Iho ei jää 
epämiellyttävän tuntuiseksi 

Helppokäyttöinen 
pumppupullo

Impolan Käsi- ja vartalovoide - Käyttäjätestaus

Kosteuttaa hyvin
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