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Biotselluloosimask  hyaluroni ja Aloe Veraga 

Biolagunev bio-tselluloosmask hüaluroonhappe, adenosiini, vitamiinide ja väärtuslike 
taimeekstraktidega-  on stressis naha tõeline värskuse allikas. Sellel on barjääri 
tugevdav, rahustav toime. Hoiab ära kortsud ja tagab ühtlase, lõdvestunud jume. 
Sobib kõikidele nahatüüpidele: taaselustab ja jätab naha värskeks ning säravaks. 
 
INCI-d: vesi(Aqua), glütseriin, propüleenglükool, 1,2-heksanediool, 
propüleenglükooldikkrülaadi/kapsariit, polüglütserüül-4 katraat, Arginiin, karbomeer, 
butüleenglükool, niatsinamiid, pantenool, Centella Asiatica ekstrakt, bensüülglükool, 
etüülheksüülglütseriin, dinaatrium EDTA, adenosiin, naatriumhüaluronaat, 
hüdroksüetüültselluloos, tokoferüülatsetaat, mangifera indica (mango) 
puuviljaekstrakt, persea gratissima (avokaado) puuviljaekstrakt, rosmariini officinalis 
(rosmariini) ekstrakt, vaarika ketoon, naatriumnitraat,  Aloe Barbadensise 
leheekstrakt, Camellia Sinensise leheekstrakt, carica papaia (papaia) puuviljaekstrakt, 
Cucumis Sativus (kurk) puuviljaekstrakt, Pelargoonium Graveolensi lilleõli, 
Tsitronellool 

Peamised toimeained: 

Arginiin, niatsinamiid, pantenool, tiigerrohi (Centella Asiatica ekstrakt), adenosiin, 
hüaluroonhape, tokoferüülatsetaat (E-vitamiin atsetaat), aloe vera, niisutav kokteil 
(mango, papaia, avokaado ja kurgi ekstrakt), rosmariiniekstrakt, vaarika ketoonid, 
rohelise tee ekstrakt, roosi geraaniumiõli. 

 

Argine 

INCI: Arginiin 

Päritolu: 
Arginiin on oluline amiinohape, mida saab kääritamise või 
ekstraheerimise teel. Seda leidub nii punavetikates ja 
tatardes kui ka loomulikul kujul inimese nahas. 
 
EELISED LÜHIDALT 

• toetab niiskuse säilitamist  
• suurendab rakkude aktiivsust 
• osaleb kollageeni moodustumises 
• kiirendab naha taastumist 
• mõjub rahustavalt 
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Niatsimiid (vitamiin 
B3) 
INCI: Niaciamide 

Päritolu: 
Niatsiin, mida nimetatakse ka B3-vitamiiniks või 
nikotiinhappe amiid, mis avastati nikotiini oksüdatsiooni ajal 
juhuslikult. See oli 1867. aastal, kuid alles aastaid hiljem, 
1934. aastal, tunnistasid teadlased niatsiini (vitamiin B3 või 
nikotiinhappe amiidi) erakordset füsioloogilist efektiivsust. 
Vitamiini leidub kõigis organismi rakkudes, kuid seda 
säilitatakse maksas. 
Niatsiin (vitamiin B3) on eriti rikkalik kalade, kodulindude, 
ulukite, munade, maksa, täisteratoodete, seente ja 
nisukliide puhul. 
 
Niatsiin (vitamiin B3) mängib kosmeetikas väga olulist rolli, 
sest aine täidab korraga mitmeid olulisi funktsioone. Ta 
aitab tugevdada naha kaitsebarjääri, vähendab 
hüperpigmentatsiooni, parandab peente joonte ja kortsude 
välimust ning omab  lisaks põletikuvastast toimet. Vitamiin 
aidab võitludes vistrikega ja ebameeldivate plekkide, 
laikudega. Toimeaine vähendab liigset rasutootmist ja hoiab 
ära põletikke. Niatsiin on väga hästi talutav kõigile 
nahatüüpidele ja seetõttu sobib ka tundlikule nahale.  
 
EELISED: 

• rasu reguleeriv 
• põletikuvastane 
• nahabarjääri tugevdav 
• tasakaalustab hüperpigmentatsiooni 
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Panthenol 
INCI: Panthenol 

Päritolu: 
Seda leidub taime- ja loomarakkudes. Samuti toodetaks 
seda  bio tehnoloogiliselt kus kasutatakse naturaalset 
toorainet. 
 
Pantenool on provitamiin, mis tähendab, et see 
muundatakse kõigepealt naha vitamiiniks. Pärast nahale 
kandmist muutub pantenool B5-vitamiiniks ja toetab keha 
enda rasvade moodustumist.  
 
EELISED LÜHIDALT 

• parandab niiskuskadu 
• põletikuvastane ja rahustab sügelust 
• toetab naha regeneratiivseid ainevahetusprotsesse 
• stabiliseerib looduslikku barjääri 
• soodustab rakkude jagunemist  
• ennetab ärritusi 
• taandab naha punetust 
• leevendab sügelust.  

Tiigri rohu ekstrakt 
INCI: Centella Asiatica 
ekstrakt 

Päritolu: 
Taimset Centella Asiatica või India pennywort või tiiger 
rohtu leidub Indias, Sri Lankal, Madagaskaril, Aafrikas, 
Austraalias, Hiinas, Indoneesias ja Malaisias. 
 
EELISED : omab põletikuvastaseid ja antioksüdatiivseid 
omadusi 

• neutraliseerib punetust  
• aitab kaasa uute rakkude moodustamisele 
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Adenosine 
INCI: Adenosiin 

Päritolu: 
Adenosiin on looduslikult organismis esinev aine ja on osa 
organismi enda energiatootmise protsessist. Toodetud 
biotehnoloogiliselt. 
Toimeaine imendub sügavale nahka, kus see vähendab 
kahjulike ensüümide mõju nahas olevale kollageenile. Seega 
hoiab adenosiin naha kollageeni tootmist aktiivsena. 
 
 
 
EELISED: 

• stimuleerib rakuenergiat ainevahetuse 
stimuleerimiseks  

• suurendab vereringet naha välimistes kihtides 
• aktiveerib taastootmist 
• vähendab põletikulisi reaktsioone 

 
Nahk tundub sile ja täidetud. 

Hüaluroonhape 
INCI: 
Naatriumhüaluronaat 

Päritolu: 
Biotehnoloogiliselt saadud, suhkrutaoline biopolümeer on 
oluline ehituskivi ekstra ja intra tsellulaarses maatriksis ning 
naha sidekoes. HH on üks kõige tõhusamaid niisutajaid 
nahahoolduses, sest soodustab nahatooni  paranemist ning 
aitab kaasa selle nooruslikkusele,  ning täidetud välimusele. 
 
Hüaluroonhappe tüübid eristuvad vastavalt nende 
fragmentide molekulaarsele suurusele. 
Mida väiksem on fragment, seda sügavamale suudab see 
nahka tungida.  
 
EELISED: 

• põletikuvastane 
• niisutav ja siduv 
• toestab sidekude 
• pikaajaline kortsudevastane toime 
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E-vitamiin Acetate 
INCI: 
Tokoferüülatsetaat  

Päritolu: 
E-vitamiini (tokoferool) ei saa meie keha ise toota, seega 
peame selle saama toidust või välistest tingimustest. 
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 
• silub nahapinda 
• suurendab niiskusesisaldust 

Aloe Vera 
INCI: Aloe 
Barbadensise 
leheekstrakt 

Päritolu: 
Taimed kuuluvad Liliaceae perekonda ja pärinevad Ida-
Aafrikast, tänapäeval kasvatatakse neid peamiselt Ameerika 
Ühendriikide ja Mehhiko piiril. 
Aloe Veras on üle 200 elutähtsa aine, nende hulgas on 
olulised mineraalid nagu kaltsium, magneesium, tsink, 
seleen, raud ja mangaan, samuti mitmesugused vitamiinid.  
 
EELISED: 

• tugev niisutav toime  
• põletikuvastane ja rahustav toime 
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Niiskuse kokteil 
(mango, papaia, 
avokaado ja kurgi 
ekstrakt) 
INCI: Mangifera Indica 
(Mango) 
puuviljaekstrakt, 
Persea Gratissima 
(avokaado) 
puuviljaekstrakt, 
papaia (papaia) 
puuviljaekstrakt, 
Cucumis Sativus 
(kurk) 
puuviljaekstrakt) 

Kurgiekstrakt: Taimeekstrakt, mida kasutatakse 
kosmeetiliselt nahahoolduse raviks. See värskendab ja 
toniseerib väsinud ja longus nahka. Eelkõige kasutatakse 
seda toodet niisutamiseks.  
 
Avokaado ekstrakt: Avokaados on rohkesti omega-9 
rasvhappeid, mis toetavad nahka. Nad võivad leevendada 
ärritunud nahka, vähendada punetust ja taastada 
kahjustatud naharakke, samas andes nahale terve sära. 
 
Mango ekstrakt: Omab niisutavat ja silendavat toimet ning 
toimib regenereerivalt. Tänu vitamiinisegule karoteeniga ja 
valkudega  on mangoekstraktil struktureeriv ja 
antioksüadatiivne toime.  
 
Papaia ekstrakt: Sisaldav ensüümi papaiin, millel on oluline 
osa vananemisvastases kosmeetikas. Selle antioksüdantsed 
võimed võivad kiirendada haavade paranemist, tugevdada 
naha elastsust ja seega olla oluline võti võitlemaks kortsude 
vastu. Aitab vabaneda surnud naharakkudest, puhastada 
ummistunud poore, mis põhjustavad komedoone. Papaiin 
silub ka naha ülemisi kihe vähendades peenikesi jooni ja 
kortse.  
Lisaks on papaia ekstraktil väga kõrge C-vitamiini sisaldus. C-
vitamiin toetab kollageeni tootmist, mis loob aluse  
kollageeni tootmisele. 
Antioksüdandid beetakaroteeni, A- ja E-vitamiin parandavad 
nähtavalt jumet. 
 
KASU: 

• värskendav niisutav kokteil  
• rahustab ja toniseerib nahka 
• omab nahka uuenevat ja silendavat toimet 
• nahka värskendavad omadused 
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Rosmariini ekstrakt 
INCI: Rosmarinus 
Officinalis (rosmariin) 
ekstrakt 

Päritolu: 
Rosmariin kuulub labiaatide perekonda (Lamiaceae) ja on 
tüüpiline Vahemere taim. Seda leidub rannikualadel ja eriti 
sageli Vahemere kivistel nõlvadel. Selle ladinakeelne nimi 
"rosmarinus" tähendab "mere kastet".  
 
EELISED: 

• stimuleerib vereringet  
• antibakteriaalne 
• soodustab naha ainevahetust  
• tugev antioksüdant 

Vaarika ketoonid 
INCI: Vaarika ketoon 

Päritolu: 
Vaarika ketoonid on aromaatne ühend, mida leidub 
punastes vaarikates. 
 
EELISED: 

• positiivne mõju naha elastsustusele 
• vähendab naha karedust 

Rohelise tee ekstrakt 
INCI: Camellia 
Sinensise leheekstrakt 

Päritolu: 
Roheline tee on nii naturopaatiline ravim kui ka väga 
populaarne stimulant. Tuhandeaastane teejoomise kultuur 
pärineb Aasia maailmast. Teetaim Camelia Sinensis pärineb 
Hiinast. 
 
Polüfenoolid kuuluvad sekundaarsete taimsete ainete hulka 
ja neid leidub ainult taimedes. 
Rohelise tee polüfenoode tugevad antioksüdantid omavad 
nahka rahustavaid omadusi. Aitavad parandada UV 
kahjustusi ja oksüdatiivset stressi.  
KASU  

• kaitseb vabade radikaalide eest  
• neutraliseerib naha enneaegset vananemist 
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Roosi geraaniumiõli 
INCI: Pelargoonium 
Graveolensi lilleõli 

Päritolu: 
Rose geranium on pärit cranesbilli perekonnast ja on pärit 
Egiptusest, Alžeeriast, Angolast, Brasiiliast ja Ida-Aafrikast. 
 
EELISED 

• pingutab kude 
• toetab küpset ja väsinud nahka ning omab 

tasakaalustavat toimet 
• soodustab naharakkude taastumist 
• omab taaselustavaid omadusi 

 

 

Rakendus: 
 
Kandke puhastatud nahale ja eemaldage 15-20 minuti pärast. Suruge õrnalt 
toimeaine seerumi jäägid nahka, kuni  see on nahka täielikult imendunud. 
Seejärel liikuge edasi tavapärasele hooldusele. 


