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Hüdrofiilne kehaõli 
Hüdrofiilne kehaõli koos väärtuslike õlide ja mineraalsete kompleksidega on nahka  pehmendav, elastav ja 
kaitsebarjääri tugevav toode kehale. Kehaõli niisutab nahka intensiivselt, tagab nahas lipiidide tasakaalu ja 
silendab naha tekstuuri. Kosutav aroom, mis kosutab su meeli ja keha juba toote pealekandmisel. 
 
Kasutamine: Kandke kehaõli niiskele nahale nt. peale dushi all käimist või ujumist ning masseri ringjate 
liigutustega kuni imendumiseni. 
 

INCI: 
HELIANTHUS ANNUUS (PÄEVALILLE)HÜBRIIDÕLI, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEETALMOND) ÕLI, 
DIKARFORÜÜLKARBONAAT, KAPROÜL/KAPSERTRIGLÜTSERIIDIID, VITIS VINIFERA (VIINAMARJA)SEEMNEÕLI, 
ISOPROPÜÜLPALMITAAT, TRILAURETH-4FOSFAAT, TOKOFEROOL, PARFUM (AROOM), HEELANTHUS ANNUUS 
(PÄEVALILLE) SEEMNEÕLI, TOKOFEROOL, TSITRAAL, LINALOOL, LIMONEEN. 
 
Peamised toimeained: 

Päevalille hübriidõli, mandliõli, viinamarjaseemneõli, päevalilleõli, tokoferool e. E vitamiin 

Päevalilleõli 

INCI: HELIANTHUS ANNUUS 
(PÄEVALILLE)HÜBRIIDÕLI; 
HELIANTHUS ANNUUS 
(PÄEVALILLE) SEEMNEÕLI 

Päritolu:  
Päevalill kuulub korvõieliste perekonda ja on pärit Põhja-Ameerikast ning 
Euroopast. Päevalilleõli koostisosade suhe varieerub sõltuvalt taime 
kultiveerimise vormist. 
 
Päevalilleõli on tugev antioksüdant, mis sisaldab rohkesti E-vitamiini. See on 
nahal kergesti imenduv ja nahka toitev.  
Päevalilleõli E-vitamiini sisaldus annab antioksüdatiivse ja põletikuvastase 
toime ning takistab naha enneaegset vananemist, suurendades naha 
elastsust pikemas perspektiivis.  
Õli niisutab kuiva nahka, moodustades nahale oklusiivse kihi, mis kaitseb ja 
niisutab nahka. Täiuslikult niisutatud nahk muutub pehmemaks ja keskkonna 
mõjudele vastupidavamaks. 
 
EELISED:  

• kaitsebarjääri tugevdav ja parandav 
• põletikuvastane 
• sarvestumist reguleeriv 
• antioksüdant 
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Mandliõli 
INCI: PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS (SWEETALMOND) 
ÕLI 

Päritolu: 
Saadud magusatest (ladina dulcis) ja mõru (ladina amarus) mandlitest.  
 
Unikaalselt kerge ja  peen mandliõli on ülimalt nahasõbralik ja sobib hästi 
tundlikule, karedale, ketendavale ja kuivale nahale. Mandliõli on tugev 
antioksüdant ja tal on võime kaitsta nahka, samal aja optimeerides 
toimeainete imendumist. Õli suudab tungida väga sügavale naha sarvkihti ja 
jaotuda sarvkihi  rakkudevahelisse ruumi. Just selle võimega parandab 
mandliõli teiste kosmeetikatoodete komponentide koostisosade omadusi. 
Kuna mandliõli ei ole komedogeenne, sobib mandliõli ideaalselt kõikidele 
nahatüüpidele. Õlil ei ole poore ummistavaid omadusi ja ta omab tugevat 
niisutavat toimet.  
Tundlik nahk saab õrnalt hooldatud ja tasakaalustatud, kare ja ketendav 
nahk muutub jälle pehmeks ja hästi toidetuks. 
 
EELISED : Ideaalne kõikidele nahatüüpidele 

• mittekomedogeenne 
• optimaalne tundlikule nahale  
• antioksüdant, nahka kaitsev, mitterasune ja niisutav 
• tungib eriti sügavale nahka 
• soodustab optimaalset imendumist, parandab teiste koostisosade 

omadusi 

Viinamarjaseemneõli 
INCI: VITIS VINIFERA 
(VIINAMARJA)SEEMNEÕLI 

Päritolu: 
Viinamarjaseemneõli on üks kõige väärtuslikumaid õlisid, sest õli saagikus 
kõvadest,  väikestest seemnetest on väga madal. 
 
Viinamarjaseemneõlil, mille kõrge polüfenoolide ja tokoferooli 
sisaldus on erakordselt tugev antioksüdan annab rakumembraanile kaitsva 
toime. Toimeaine imendub väga hästi ja soodustab nahas teiste toimeainete 
imendumisvõimet, eriti rasvlahustuvate vitamiinide toimet. Õli  linoolhappe 
kõrge sisaldus hoiab ära naha sarvestumist. 
 
EELISED: 

• naha kaitsebarjääri taastav ja hoidev 
• põletikuvastane 
• sarvestumise reguleerimine 
• tugev antioksüdant ja rakumembraani kaitse, optimaalne 

vananemisvastaseks hoolduseks 
• soodustab naha vastuvõtlikkust teistele toimeainetele 

E-vitamiin  
INCI: TOCOPHEROL 

Päritolu: 
E-vitamiini (tokoferool) ei suuda keha ise toote, seega peame selle toidust 
või välistest toimeainetest ise saama. Sellised toidud nagu pähklid, taimeõlid 
ja margariin on eriti kõrge sisaldusega, kuid E-vitamiini (tokoferool) on 
rohkesti ka teravilja mikroobides ja teatud tüüpi kalades (lõhe, makrell, 
heeringas). 
 
EELISED  

• tugev antioksüdatiivne toime 
• hädavajalik rakkude kaitseks 
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• silub nahapinda 
• suurendab niiskusesisaldust 

 


