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EESSÕNA 

Kosmeetikute koolitamisel on oluline osa kosmeetilise keemia tundmisel. Head teadmised 

kosmeetikakeemiast aitavad kosmeetikul klientidele tooteid tutvustada ja ka koduseks kasutamiseks 

kaasa müüa.  

Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on pakkuda kosmeetiku eriala õpilastele teadmisi 

kosmeetikumide toorainetest ja nende mõjust nahale, ning ka oskusi neid teadmisi oma töös 

kasutada. 

Kuna kosmeetikatööstuses kasutatavaid aineid on tuhandeid, on siinses õppematerjalis tehtud valik 

enamlevinud toorainetest, mille hulgast võivad koolid ja aineõpetajad oma tundideks meelepäraseid 

aineid ise valida. Suurel kiirusel toimuva tootearengu tõttu võib vajadusel materjali ka enda jaoks 

täiendada. 

Õppematerjalis ei ole teadlikult käsitletud keemia osa, mis kuulub keemiaõpetaja valdkonda.  

Soovin südamest tänada oma endiseid õpilasi, kes julgustasid mind seda tööd ette võtma. Samuti 

soovin tänada oma peret, kes on mind alati toetanud.  

Kaastöötajatest soovin tänada Sash Uusjärve, kes tõlkis inglisekeelsed tekstid ja Andres Drevingit, 

kes joonistas taimedest imekaunid pildid. Tänusõnad kuuluvad ka Tiina Vihmarile, kes tegi nii 

keelekorrektuuri kui ka toimetamise töö. Kosmeetikuna oskas Tiina mulle ka nõu anda ja töö 

keerulised kohad välja tuua. 

„Kosmeetilise keemia õppematerjal kosmeetikutele“ ei sisalda ülesannetekogu seetõttu, et annab 

õpetajale või õpetaja poolt antud ülesandena õpilastele võimaluse koostada analüüsivaid ülesandeid 

peaaegu kõikide ainerühmade läbitöötamisel – seda eriti õlide; rasvade; vahade; silikoonide; 

niisutavate, rasueritust tasakaalustavate ja mikrorganismide aktiivsust vähendavate ainete; savi ja 

muda; rahustavate ja bioaktiivsete ainete; ürtide; lõhna- ja säilitusainete ning antioksüdantide 

teemade käsitlemise juures. 

Ülesannete koostamiseks olen lisanud näidisülesande (vt lisa 1), mille põhjal on õpetajal võimalik 

tunnitööks ülesandeid koostada. Sama näide võimaldab anda õpilastele iseseisvaks tööks 

analüüsivate ülesannete koostamise ja lahendamise, kasutades aktiivõppemeetodit, mis omakorda 

aktiviseerib õppimist ja õpetamist.  

 

Lugupidamisega,  

Leelo Simisker 
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KOSMEETILISTE EMULSIOONIDE KOOSTIS 

 

Emulsioonid, mis toimivad kasulike koostisainete (näiteks aaloe, vitamiinid, taimeekstraktid jne) 

kandesüsteemidena, peavad olema samal ajal ka turvalised, stabiilsed ja taskukohased. See peatükk 

käsitleb koostisaineid ja meetodeid, mida ja ka miks emulsioonidesse pannakse. 

 

Emulsiooni definitsioon 

Emulsioon on kahest (või enamast) segunematust materjalist (tavaliselt vedelikust) koosnev 

süsteem, milles üks materjal (pihustatud/sisemine faas) on pihustatud eraldi piisakestena ühtlaselt 

teise (pideva/välise faasi) sisse. Enamik emulsioone on õli-vees (o/w) tüüpi, ehk siis õlifaas on 

piiskadena veefaasi sisse pihustatud. Vesi-õlis tüüpi emulsioone kasutatakse öökreemides, 

meigieemaldajates, beebidele mõeldud tsinkoksiidi võietes ning päikeseblokkides. Möödunud 

aegadel on need jätnud nahale rasvase tunde, kuid tänu viimase aja arengutele pehmendikeemias ja 

eriti just silikoonikeemias, on see arusaam muutnud. 

Üldiselt on kõik emulsioonid oma olemuselt ebastabiilsed, ainsaks erandiks selles „reeglis” on 

äärmiselt väikeste aineosakestega mikroemulsioonid, mis formeeruvad spontaanselt ning on 

termodünaamiliselt stabiilsed. 

 

Emulsioonid 

Kui korrata uuesti emulsioonide definitsiooni, on emulsioonid heterogeenne süsteem, milles on ühe 

lahustumatu aine väga väikeseks pihustatud (disperseeritud) tilgad teises aines, nt vette pihustatud 

õli. Emulsioonides võivad sageli sisalduda ka pindaktiivsed ained ja/või muud stabiliseerivad 

koostisained, mis võimaldavad kahel vedelikul moodustada püsiva süsteemi. Tavalised emulsioonid 

on kreemid ja losjoonid. Looduslik emulsioon on näiteks piim. Emulsiooni moodustumisele ja 

püsimisele aitavad kaasa emulgaatorid.  

Emulsioonid on kõige tavalisem vorm kosmeetikatoodete hulgas, mis võimaldavad nahale ja juustele 

mugavalt ja kiiresti levitada suurel hulgal erinevaid aineid. Emulsioonitüübid, mida 

kosmeetikatoodetena kasutatakse, on tüüpiliselt pooltahked ained, mis sisaldavad vee (hüdrofiilset) 

osa ja õli (hüdrofoobset) osa. Need kaks moodustavad emulsiooni sisemised ja välimised faasid. 

Sisemine faas koosneb tillukestest laialipihustatud (dispersse) aine piiskadest ning väline faas kõigist 

ülejäänud ainetest. Tavaliselt on väline faas oluliselt suurem kui sisemine. Kaks peamist 

emulsioonitüüpi on õ/v ja v/õ emulsioonid. 

Suurus - aineosakesed, mis moodustavad emulsiooni sisemise faasi, on polüdisperssed (st neid on 

erinevas suuruses) ja nende keskmist suurust kasutatakse sageli emulsiooni klassifitseerimisel. 

Näiteks kui keskmine diameeter on alla 100 Å (mõõtühik ongström), siis viidatakse sellele kui 

mitselli-emulsioonile. Osakeste läbimõõtu 100―2000 Å tuntakse mikroemulsioonina.  
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Emulsioonitüübid: 

1. vesi-õlis emulsioon (v/õ) - nt või; 

2. õli-vees emulsioon (õ/v), umbes 80% emulsioonidest on õ/v - emulsioonid - nt piim; 

3. mitmekordsed emulsioonid (multliple emulsions) (v/õ/v) või (õ/v/õ); 

4. geelemulsioonid; 

5. mikroemulsioonid (ringing gels);  

6. silikoonemulsioonid (õlifaasi asemel on silikoonifaas) (v/Si ja Si/v); 

7. nanoemulsioonid. 

V/Õ-emulsionid on tavaliselt öö-, hooldus- ja kaitsekreemid, nende hulka kuulub muuhulgas ka Cold 

cream. Koostise poolest meenutavad v/õ emulsioonid naha füsioloogilist olukorda, kuna ka naharasu 

eesmärgiks on naha pinnale v/õ emulsiooni moodustamine. Üle 40 ºC muutuvad v/õ emulsioonid 

ebastabiilseks.  

Tänapäeval on Õ/V-emulsioonid vähem lipiididerikkad ja kerged tooted, mida on nahale lihtne 

kanda ja mida on ka lihtne maha loputada. Üldiselt kuuluvad siia niisutavad; päeva-, näo- ja 

kehaemulsioonid (kreemid); samuti juuksehooldusemulsioonid, puhastusemulsioonid (vees 

lahustuvad) ja vanishing cream’id. Aurustuva vee tõttu tekitavad õ/v-emulsioonid nahale jahutava 

tunde. 

Mitmekordsed emulsioonid - lisaks lihtsatele kahefaasilistele emulsioonidele on võimalik teha ka 

keerulisemaid süsteeme, millel on mitmeid sisemisi faase - need on emulsioonid emulsioonis. Nt 

võib vee pihustada õlisse, mille võib omakorda pihustada teise veefaasi. Seda emulsioonitüüpi 

tuntakse nimega v/õ/v (vesi-õli-vesi). Leidub ka teisi kolme, nelja või enama sisefaasiga 

emulsioone. See on saanud võimalikuks tänu topeltemulgeerimisele, mistõttu süsteemi nimetatakse 

ka “topeltemulsiooniks”. Sellise süsteemi abil saadud emulsioonid on erinevate temperatuuride 

juures eriti püsivad. Nende valmistamiseks on vajalik kõrge temperatuur. Sellesse emulsioonitüüpi 

võib kokku panna tavaliselt kokkusobimatuid aineid või kaitsta tundlikke aktiivaineid.  

Mikroemulsioonide (ringing gels) partikli suurus on väike - 0,01—0,1 μm. Emulsioon on läbipaistev, 

sest partiklid ei peegelda valgust. Läbipaistvuse tõttu on mikroemulsioonid soositud 

juuksegeelidena, neid kasutatakse ka farmaatsiatoodetes.  

Geelemulsioonid on geelitaolised v/o-emulsioonid, mida saab valmistada läbipaistvatena. Seesmise 

faasi (veefaas) osakaal on suur, välimine faas on rasvafaas, mis tekitab oklusiooni. Sisaldab vähe 

aktiivaineid, umbes 0,5%. 

Silikoonemulsioone on kerge levitada ja nad jätavad nahale siidise tunde. Silikoonina kasutatakse 

haihtuvaid ja mitte haihtuvaid silikoonõlisid, emulgaatoritena silikooniderivaate. Silikoonemulsioone 
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kasutatakse näiteks päikesekaitseemulsioonidena ja ka aerosoolpakendites vahutaoliste 

juuksehooldustoodetena. 

Nanoemulsioonid on uued tuleviku teaduse ja tehnika terminid ehk teisi sõnu „tuleviku” 

emulsioonid. Nende partiklid on 50—500 nanomeetrit. Tänapäeval tekitavad nanoemulsioonid veel 

palju kõneainet, kuna ei olda kindlad, kui palju ja kui sügavale nanoemulsioonid imenduvad.  

 

Emulsioonide komponendid 

Emulsioonid ei püsi reeglina koos, nad on ebapüsivad.  

Õlifaas koosneb mittepolaarsetest ühenditest, mis üldiselt vees ei lahustu. Nende hulka kuuluvad 

rasvad, õlid, vahad ja nende derivaadid, kaasa arvatud rasvalkoholid ja -happed, estrid, 

süsivesinikud, glütseriidid ja silikoonid. Nad pehmendavad (emollient) ja siluvad nahka, tekitades 

meeldiva tunde. Samuti võivad nad parandada naha niiskust säilitavaid omadusi, jättes nahale vett 

tõrjuva kihi. Kuigi õlifaasil on palju häid omadusi, muudetakse see emulsiooniks, sest liiga palju 

head muudab naha või juuksed kleepuvaks ja rasvaseks. 

Veefaas - see emulsiooni osa koosneb veest ja kõigist muudest hüdrofiilsetest materjalidest 

süsteemis. Need võivad olla niiskusesäilitajad (humektandid) nagu glütseriin või propüleenglükool; 

veeslahustuvad polümeerid, mis tihendavad või mõjuvad hooldava ainena (palsamina) 

(conditioning); säilitusained; värvained; elektrolüüdid või segu iseloomustavad koostisained nagu 

taimeekstraktid või hüdrolüüsitud proteiinid. Veefaasi mõte on vähendada õlifaasi rasvast tunnet ja 

alandada kogu segu hinda. 

Emulgaatorid on keemiliselt erinevad ained, mis püüavad alandada aine pindpinevust. Need 

ühendid teevad emulsioonid võimalikuks, sest stabiliseerivad sisemist faasi. Emulgaatorite 

ülesandeks on saada erinevad ained (näiteks vesi ja õli) omavahel segunema ja ühtlase emulsioonina 

püsima. Nad on pindaktiivsed ained, mis vähendavad pindpinevust kahe faasi vahel. Tüüpilised 

emulgaatorid on molekulid, milles on hüdrofiilne osa ja lipofiilne osa. Nad jagatakse kolme rühma - 

anioonilised, katioonilised, mitte-ioonilised ehk amfoteersed - sõltuvalt sellest, milline on nende 

veeslahustuv pearühm (head group). Steariinhape on näiteks aniooniline. Sellel on pikk lipofiilne 

süsinikahel (saba), mille külge kinnitub hüdrofiilne karboksüülhape rühm (pea). 

Vette asetatuna on emulgaatoritel kalduvus reastada end viisil, mis vähendab vastasmõju hüdrofiilse 

ja lipofiilse otsa vahel. Kui emulgaatorit on piisavalt, moodustuvad kerakujulised struktuurid, mida 

nimetatakse mitsellideks.  
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Emulsiooni struktuurid 

Kuigi mitsellid on tavaline emulsioonides leiduv struktuur, on see vaid üks paljudest võimalustest. 

Täpne struktuur, mille iga ühend võtab, sõltub koostisosade kontsentratsioonist, nende lahustuvuse 

omadustest ja meetodist, kuidas need on toodetud. 

Emulsiooni stabiilsus 

Kui süsteemi lisatakse emulgaator, stabiliseeruvad õliosakesed, sest nad haaratakse mitsellide 

lipofiilsesse sisemusse. Nii on õliosakesed üksteisest eraldatud ja nende koaguleerumine on 

pärsitud. Eelneva tulemusel tekibki stabiilne emulsioon. 

Kuigi emulgaatorid aitavad stabiliseerida õli- ja veefaasi vastasmõju, on emulsioonid vastavalt 

termodünaamika teisele seadusele oma olemuselt siiski ebastabiilsed ja lõpuks faasid eralduvad 

üksteisest. Eraldumise kiirus ja ka see, kui täielik on faaside eraldatus, sõltub emulsiooni koostisest.  

Emulsioonide destabiliseerumine 

Emulsioonide destabiliseerumisel on neli peamist mehhanismi: kreemimine (creaming), flokulatsioon 

(helvestamine), koalestsents (täielik kokkuvalgumine) ja inversioon (ladina keelsest sõnast inversio –

ümberpööramine). Reaalelus toimuvad kõik neli mehhanismi üheaegselt.  

Kreemimine - emulsiooni sees olevate piisakeste tihedus on erinev ja seepärast kalduvad need 

tekitama destabiliseerumisprotsessi, mida nimetatakse kreemimiseks. Selle käigus tõusevad 

väiksema tihedusega piisad pinnale, mis tekitab emulsioonis kaks kihti - ühes on rohkem sisefaasi ja 

teises rohkem välisfaasi. Klassikaline näide on pastöriseerimata piim, mille pinnale tõuseb koor. 

Kreemimine ei kujuta seega stabiilsusele väga tõsist ohtu, kuna osakesed tegelikult ei ühine 

omavahel. Seda protsessi saab tagasi pöörata raputamise abil. 

Flokulatsiooni käigus tekib sisefaasi osakeste vahel nõrk ja tagasipööratav side, mille põhjuseks on 

reeglina mitsellide ebapiisav laeng. Seetõttu väheneb nendevaheline tõukejõud, kaks osakest jäävad 

endiselt eristuvateks ja nende suurus ei muutu. Piltlikult öeldes on tegu nagu kahe kokkupuutuva 

piljardipalliga. Kokkupuude moodustab seose, mida on siiski lihtne näiteks raputamise abil lõhkuda. 

Ka flokulatsioon ei ole seega stabiilsusele suureks ohuks. 

Koalestsents - kui kaks sisefaasi piisakest satuvad üksteisele piisavalt lähedale, võivad nad 

moodustada ühe suurema piisa. See on juba oluliselt suuremaks stabiilsusprobleemiks, kuna seda 

protsessi pole võimalik tagasi pöörata. Kui piisavalt paljud osakesed ühinevad, on tulemuseks kahe 

faasi täielik eraldumine. 

Inversioon - kui faaside eraldatus oli üks destabiliseerumise tagajärgi, siis inversioon on teine 

tagajärg. Kui toimub faasiinversioon, saab sisefaasist välisfaas ja vastupidi. See on tavaliselt 

soovimatu, kuna tekkiva emulsiooni füüsilised omadused erinevad algsetest. 
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Muud faktorid - on leitud, et kõrgemad hoiutemperatuurid kiirendavad emulsioonide 

destabiliseerumist, madalad aga pärsivad seda. Veefaasi aurustumine võib vähendada emulsiooni 

stabiilsust. Faktorid nagu mikroobreostus ning soovimatud keemilised reaktsioonid võivad samuti 

stabiilsust rikkuda. 

Teatud piirini kaldub iga emulsioon nende destabiliseerivate protsesside poole. Mõju, mida need eri 

tüüpi emulsioonidele avaldavad, võib varieeruda. Nt võivad läbipaistvad mikroemulsioonid 

flokulatsiooni käigus muutuda poolläbipaistvaks. Kui flokulatsioon toimub aga makroemulsioonis, 

pole see märgatav, kuna toode oli juba varem piimjas. Koalestsents on peamiselt 

makroemulsioonide probleem, sest võib põhjustada emulsiooni koostises viskoosseid (reoloogilisi) 

muutusi.  

Teadust, mis uurib vedelike voolamist ja tahkete ainete deformatsiooni nimetatakse reoloogiaks (kr 

rheos - vool, logos - mõiste, käsitlus).  

Kui emulsioonid muutuvad ebastabiilseks, võib nende füüsiline ja keemiline koostis varieeruda. 

Destabiliseerumise astme kindlaks määramiseks võib kasutada erinevaid meetodeid. Lihtsaim neist 

sisaldab otsest vaatlust ja pH-taseme ning viskoossuse kontrollimist. Keerukamad meetodid 

sisaldavad valguse murdumise tehnikaid, konduktiivsuse mõõtmist, mikroskoobi all hindamist ja isegi 

NMR-i (nuclear magnetic resonance - tuuma magnetresonants) mõõtmist. 

 

HLB - hüdrofiilne-lipofiilne tasakaal (Hydrophilic-lipophilic balance) 

1949. aastal tutvustas W. C. Griffin vee-lipiidide tasakaalu (Hydro-Lipid Balance = HLB) 

kontseptsiooni ja põhimeetodit. HLB number on iseloomulik emulgeerivale vahendile, 

iseloomustades tema suhtelist polaarsust. Algselt kasutati HLB numbrit ainult mitteionogeensete 

emulgaatorite korral, kus hüdrofiilsete gruppide protsendiline sisaldus jagati viiega, et saada HLB 

arv. Praegu kasutatakse seda ka ioonsete emulgaatorite korral. HLB on numbrite süsteem, mis 

näitab pindaktiivse aine klassile iseloomulikku optimaalset efektiivsust. On teada, et optimaalse 

HLB juures on osakeste keskmine suurus minimaalne. Kõige enam aga mõjutabki osakeste suurus 

toote stabiilsust. 

See süsteem määrab emulgeerijas kindlaks hüdrofiilsete (vettsiduva või polaarse) ja lipofiilsete 

(õlisiduva või mittepolaarse) gruppide vahelise tasakaalu. W. C. Griffini panus on ilmselt kõige 

olulisem üksikpanus emulsiooniteaduses. 

Pindaktiivse aine käitumine vees. 

HLB arv  Käitumine vees 

1―2  ei dispergeeru 

3―6  dispergeerub vähe 
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8―10  tugeval segamisel tekib püsiv piimjas-valge dispersioon 

10―13  piimjasvalge peaaegu ühtlane dispersioon 

>13  lahustub täielikult vees, andes läbipaistva lahuse 

HLB süsteem annab võimaluse omavahel võrrelda erinevat tüüpi emulgaatoreid. Sama eesmärgiga on 

kasutatud ka solubiliseerimist, piirpinna aktiivsust ja erinevate pindaktiivsete ainete kriitilise 

mitselli kontsentratsiooni (CMC) võrdlemist. Kasutades koos pindaktiivsete ainete segusid, annavad 

need tootele parema stabiilsuse.  

 

Kriitiline mitsellide kontsentratsioon (KMK) (Critical Micelle Concentration = CMC) 

Teatud molekulid koosnevad kahest erineva afiinsusega osast: vett ligitõmbav ots on hüdrofiilne ja 

teine pool, nt nagu süsivesinikud, on hüdrofoobne. Molekule, mis sisaldavad mõlemat osa, 

nimetatakse amfifiilseteks.  

Sellised molekulid käituvad vees väga spetsiifiliselt. Polaarne molekuli osa otsib liitu 

veemolekulidega ja mittepolaarne osa hoiab neist eemale. On kaks moodust, kuidas molekul suudab 

mõlemad eesmärgid saavutada. Amfifiilne molekul võib seada end veepinnale, nii et polaarne osa  

on seotud veega ja mittepolaarne sellest väljas (kas õhus või mittepolaarses vedelikus). Sellisel 

juhul pinna kohesiivne energia nõrgeneb ja pindpinevus väheneb. Selliseid molekule nimetatakse 

„pindaktiivseteks” molekulideks ehk surfaktantideks.  

Teine moodus, kuidas amfiibne molekul võib käituda, on koguneda kobarasse, nii et hüdrofiilsed 

otsad on vesilahuse poole ja hüdrofoobsed sabad keskel koos. Selliseid kogumeid nimetatakse 

mitsellideks.  

See, kui palju molekule vedeliku pinnal või mitsellisid vedeliku sees on, sõltub amfifiilide 

kontsentratsioonist lahuses. Madalal kontsentratsioonil eelistavad pindaktiivsed ained koguneda 

pinnale. Kui lahuse pind muutub tihedaks, hakkavad ülejäänud molekulid moodustama mitsellisid. 

Ületades teatud piiri, täitub pind täielikult ja kõik ülejäänud lisatavad amfifiilid moodustavad 

mitsellisid. Seda kontsentratsiooni, mille leidmiseks on tarvis mõõta pindpinevust, nimetataksegi 

kriitiliseks mitsellade kontsentratsiooniks (KMK).  

 

Tüüpilised õ/v emulsioonid 

Veefaas: vesi (aqua), niiskusesäilitaja (humektant), säilitusaine, emulgaator, paksendaja, 

pehmendaja, „whiffle dust” ja geelistaja.  

Õlifaas: pehmendaja(d), aktiivaine(d), antioksüdandid, emulgaator (peamine), emulgaator (lisa), 

paksendaja, vaha ja „whiffle dust”. 

Muu faas: säilitusained, aktiivained, lõhna- ja värvained. 

Vesi: lahusti/välisfaas. Vett kasutatakse nii palju kui võimalik, kuna see alandab toote hinda. 
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Humektandid: neil on emulsioonides mitu eesmärki - kuna nad seovad vett (läbi hüdrogeensideme), 

loetakse humektante „niisutavateks aineteks” (moisturizers). Head näited on: glütseriin, 

propüleenglükool, mp-diool, butüleenglükool ja naatriumhüaluroon. Humektandid võivad toimida ka 

parabeenide lahustajate ning „aktiivainetena”. Samuti võivad humektandid parandada emulsioonide 

levitust (nt vähendada vedela meigi nõrgumist) ja nii õ/v kui v/õ emulsioonide külmumise/sulamise 

stabiilsust. Kui humektante lisada koostisesse liiga palju, hakkab emulsioon kleepuma.  

Säilitusained: nagu öeldakse: „kui on vaba vett, peab alati olema ka säilitusaine”. Säilitusainete 

nimekiri on väga pikk, kuid mõned tuntumad on metüülparabeen, propüülparabeen, DMDM 

hüdantoiin, kvaternium-15, imidasolidinüül uurea, diasolidinüül uurea, fenoksüetanool, 

bensüülalkohol, kaaliumsorbaat ja jodopropünüül butüülkarbamaat. Säilitusaineid tuleb hoolikalt 

valida vastavalt pakendile, pH-le, koostoimele teiste toorainetega jms. 

Emulgaator: stabiilse segu saamiseks tuleb kasutada mitut emulgaatorit - üks tuleks lisada välisfaasi 

ja üks või kaks õlifaasi jaoks. Emulgaatorid jagunevad järgnevalt: 

- mitteioonilised (laenguta). Need on sageli etoksüleeritud; 

- anioonilised (negatiivse laenguga hüdrofoobid). Need on tavaliselt seebid (trietanoolamiin 

stearaat) 

- katioonilised (positiivse laenguga hüdrofoobid). Nt ditsetüülmoonium kloriid.  

Paksendaja: emulsioonides kasutatakse paljusid paksendavaid aineid. Esmapilgul võib tunduda, et 

nende ülesandeks on emulsioone paksendada, aga tavaliselt pole see nende kasutamise peamine 

põhjus. Paksendajate põhiliseks funktsiooniks on parandada kõrgetel temperatuuridel stabiilsust, 

kuid muude funktsioonide hulka kuulub ka paksendamine, teatud koostisainete tegevuse 

aeglustamine ning levituse parandamine. Paksendajana kohtab kõige sagedamini polükrülaate, 

ksantaankummi, tselluloosikumme, guarkummi, magneesium-alumiinium silikaate, karbomeere ja 

bentoniite. Nende liigne koostisesse lisamine muudab toote kleepuvaks. 

Pehmendaja: pehmendajatel (emollient) on mitmeid erinevaid funktsioone, näiteks annavad nad 

nahale siledust ja libedust ning aitavad lahustada hooldavaid aktiivaineid. Pehmendajateks võivad 

olla estrid, rasvalkoholid, süsivesinikud või silikoonid. Neid kombineeritakse tihti, et saavutada turul 

nõutud ainulaadset tunnet nahal. Pehmendajate valikul tuleb hoolikalt kontrollida, et nad tootesse 

ka sobiksid.  

„Whiffle dust”ehk „Mummy Dust“ – nii nimetatakse toimeained, millel usutakse olevat mingi 

positiivne mõju, aga see pole teaduslikult tõestatud. Siin nimekirjas on pea piiramatu nimekiri 

koostisaineid, mille hulgast saab valiku tegemisel otsustavaks turundus, viimased trendid ja hind. 

Geelistav aine: enamik emulsioone ja üldiselt ka enamik kosmeetikatooteid peaksid sisaldama 

geelistavat ainet. Selle eesmärgiks on liituda metalliioonidega (raud, vask jne), et tõkestada nende 

negatiivset mõju tootele. Geelistajad võivad parandada või kaasa aidata toote säilivuse, värvi ja 

lõhna püsimisele. Sellele kategooriale on kõige tüüpilisemad EDTA soolad (INCI: EDTA).  

Vahad: neid kasutatakse õlifaasi paksendamiseks ja seeläbi stabiilsuse suurendamiseks. Lisaks 

vähendavad vahad sünereesi (lahusti eraldumist) ja aitavad kõrge õlisisaldusega toodete õlifaasis 

ära hoida n-ö „õli lekkimist”. Vahad võivad ka mõjutada/parandada emulsiooni levitust. 
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Emulsioonides on tüüpilised vahad karnauuba, tseresiin, parafiin, rasvalkoholid, kandelilla- ja 

mesilasevaha.  

Aktiivained: neid aineid tuleb kasutada ettenähtud kogustes ja märkida täpsete nõuete järgi. 

Tüüpilised näited on oktinoksaat (päikesekaitse), tsinkoksiid (päikesekaitse või nahakaitse), 

petrolaatum (nahakaitse), bensoüülperoksiid (akne vastane toimeaine), hüdrokinoon 

(nahapleegitaja) ja dimetikoon (nahakaitse). 

Silikoone on emulsioonides kasutatud kaua, kuid viimase viie aasta jooksul on nende kasutamine 

järsult tõusnud. Silikoonidel on lai kasutusala, nt dimetikoonid võivad toimida ka pehmendajatena. 

1% juures toimivad nad I kategooria nahakaitsena. Dimetikoonide kasutamisel tuleb nad kaasata 

õlifaasi, kuna nende lahustuvus on piiratud. Samuti võib nende emulgeerimisel olla mõningaid 

probleeme.  

Teised silikoonid hõlmavad tsüklilisi ühendeid, mis annavad nahale siidise tunde ja on vähem 

lenduvad kui vesi. Kuna nende nahalt aurustumiseks ei kulu kuigi palju energiat, tunduvad need 

silikoonid nahal väga kuivad. Tuleb märkida, et sellised materjalid - eriti tetrameerversioonid - on 

viimasel ajal võimalike turvariskide tõttu sattunud löögi alla. 

Osasid silikoone on modifitseeritud EO/PO (etüleenoksiid/propüleenoksiid) lisamisega, mis 

võimaldab neil toimida emulgeerijate, lahustajate või pehmendajatena. On veel hulk uusi silikoone 

– elastomeerid -, mis suudavad toimida transportijana või parandada naha toimimist.  

Lõhnained: pea kõik emulsioonid sisaldavad lõhnaainet. Vahel võib just lõhn olla põhjuseks, miks 

klient toote ostab või ostmata jätab. Lõhnaainete puhul tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et neid 

ei kasutataks liiga suures kontsentratsioonis, mis võib kaasa tuua naha ärrituse ja/või allergia. 

Lisaks võivad lõhnaained kergitada toote toormaterjalide hinda.  

Värvained: kuigi enamik emulsioonidest on valged, on mõne toote koostisesse siiski lisatud ka 

värvaineid. Selle eesmärgiks võib tootes olla mõne muu funktsiooni toetamine, nt jahutav 

habemeajamisjärgne kreem võib olla helesinine või -roheline. Värvi võidakse lisada ka selleks, et 

peita mõne olulise koostisaine (nt roheline tee) tekitatud värvumist. 

 

Kolloidlahused 

Kolloidne lahus pole homogeenne, vaid sinna (nt vette) on pihustatud suuri molekule või 

väiksematest molekulidest koosnevaid osakesi. Kolloidiosakene on nii väike, et raskusjõud ei vii seda 

lahuse põhja, vaid see jääb lahuse pinnale hõljuma. Osakese suurus on tavaliselt 1―100 nm. 

Kolloidsed lahused ümbritsevad inimest ka igapäevaelus. Kolloidid on näiteks kanamunavalge, 

seebivesi, tarretis ja enamik liime. Kosmeetiliselt tuntumad kolloidid on geelid. 

Kolloidide rühma kuuluvad nii taimsed kui loomsed ained, mis moodustavad kokkupuutel veega 

kolloidseid lahuseid. Mitmed neist on keemiliselt polüsahhariidid. Mõned näited 

polüsahharidipõhistest kolloididest: 

- liimained: tragakant, alginaadid, pektiinid; 

- tärklised: taime tärklis, loomne tärklis, dekstraan; 
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- tselluloosid: metüültselluloos, karboksimetüültselluloos (CMC), etüültselluloos. 

Liimaineid leidub üldiselt taimedes. Teada-tuntud liimaine on vetikatest saadav alginaatide rühma 

kuuluv agar-agar, mida kasutatakse marmelaadide ja tarretiste valmistamisel.  

Dekstraani (polümeer) valmistatakse teatud mikroorganismide abil suhkruroost. Seda kasutatakse 

toote viskoossuse reguleerimiseks. 

Tselluloosid on väga mitmekülgne ja laialt kasutusel olev rühm, mida kasutatakse nt viskoossuse 

reguleerimiseks või ka emulsioonides stabilisaatorina.  

Proteiinipõhiseid kolloide saadakse luudest ja nahast: nt želatiin, kaseiin (saadakse piimast), 

albumiin (saadakse kanamunast). Kasutatakse ka soja- ja maisiproteiine. 

Kolloidide ühtne kasutusala on geelide moodustamine ja toodete viskoossuse lisamine.  

Tänapäeva moodsas emulsioonitootmises kasutatakse erinevaid tselluloose eelkõige koostisainete ja 

koostise stabiilsuse tagamiseks. Geele kasutatakse palju maskipõhjadena ja mitmetes 

juuksehooldustoodetes. Mõned kolloidid moodustavad ka nn kelme (film) ja toimivad 

pehmendajatena, selliseid kolloide kasutatakse nt juukselakkides.  

Proteiinipõhiseid kolloide kasutatakse ka nahahooldustoodetes. Proteiinipõhised kolloidid koosnevad 

eri pikkusega aminohappekettidest. Sõltuvalt töötlemisviisist võivad proteiinipõhised kolloidid 

sisaldada ka vabu aminohappeid. Neid võib võrrelda proteiini hüdrolüsaatidega. 

 

Suspensioonid 

Suspensioon tekib kui tahket ainet pihustatakse vedelikku, mis seda ei lahusta (näiteks kui tärklist 

segatakse vette). Suspensioon erineb kolloidlahusest selle poolest, et pihustatud osakesed on 

suuremad ja tahked. Suspensioonid on ebapüsivad ning aja möödudes langevad tahked osakesed 

tagasi anuma põhja. Tavaliselt tuleb neid suspensioone enne kasutamist raputada. Kosmeetikas 

kasutatav tüüpiline suspensioon on kattev (läbipaistmatu) küünelakk, kuhu on segatud väikseid 

aineosakesi ehk pigmente, mis annavad lakile värvi ja katmisvõime.  

Suspensioonid on ka kohv, looduslikud osakesed (nt saviosakesed) vees ja näiteks ka töötamise 

lõpetanud automootori õli (kulumise tagajärjel on õlis väikesed metallikübemed). 
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Difusioon 

Sõna difusioon on tulnud ladinakeelsest sõnast diffusio - levimine, hajumine, laialivalgumine.  

Kõik lahused püüavad saavutada homogeensust. Näiteks kui sulatada suhkur vees, ei jää suhkur 

mitte klaasi põhja, vaid levib vees ühtlaselt - seda nimetataksegi difusiooniks.  

Difusioon hoolitseb inimese organismis ainete liikumise eest. Rakud saavad vajalikud toitained 

difusiooni kaudu ja ka jääkained kulgevad rakkudest välja difusiooni abil. 

Difusioon toimub nii kolloidsetes kui tavalistes lahustes ning on seda kiirem, mida suuremad on 

erinevate segude kontsentratsiooni vahed. Difusiooni kiirendab ka soojuse lisandumine. 

 

Osmoos 

Osmoos on nähtus, kus vesi liigub passiivselt läbi poolläbilaskva membraani madalama soolsusega 

lahusest kõrgema soolsusega lahuse suunas. Sama protsess toimub ka siis, kui soola asemel on mõni 

muu lahustuv aine, nt suhkur. Selline poolläbilaskev kelme laseb läbi lahusti molekulid, aga mitte 

lahustunud ainet.  

Osmootiline rõhk on võrdne rõhuga, mida tuleb avaldada lahusele selleks, et katkestada 

lahusti tungimist läbi membraani lahusesse. Mida kangem on lahus, seda suurem on osmoosne rõhk.  

Läbi elava rakumembraani toimub kogu aeg vee osmootiline liikumine sisse ja välja. Inimese vere 

osmootiline rõhk vastab 0,9% NaCl lahusele. 

 

Viskoossus 

Viskoossus ehk seesmine hõõrdumine tähendab teatud vedeliku voolamise vastupanu, näiteks 

suhkrusiirup on väga viskoosne vedelik. Üldiselt vedeliku viskoossus lisandub vastavalt vedeliku 

kontsentratsiooni lisandumisele. Suuremolekulilised lahustunud ained vähendavad vedeliku 

voolavust ehk lisavad viskoossust. 

Soojuse lisandudes tavaliselt vedeliku viskoossus väheneb. Erandiks on silikoone sisaldavad lahused. 
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Kordamisküsimused 

 

1. Mis on emulsioon? 

2. Loetle erinevad emulsioonitüübid. 

3. Mis ainetest koosneb õlifaas? 

4. Mis ainetest koosneb veefaas? 

5. Miks kasutatakse emulgaatoreid? 

6. Mis on kreemimine? 

7. Mis on flokulatsioon? 

8. Mis on koalestsents? 

9. Mis on inversioon? 

10. Mis on HLB? 

11. Mis on kriitiline mitsellide kontsentratsioon? 

12. Kirjelda kolloidset lahust. 

13. Kirjelda suspensiooni. 

14. Mis on osmoos? 

15. Mis on difusioon? 

16. Mis on viskoossus? 
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NAHKA MÕJUTAVAD AINED 

Käesolevas peatükis käsitletakse erinevaid aineid, mis mõjutavad inimese nahka. Paljud neist 

ainetest kuuluvad mitmesse ainegruppi, näiteks nad on antioksüdandid, aga toimivad ka nahka 

niisutavalt, siluvalt, pehmendavalt jne. 

ÕLID, RASVAD, VAHAD 

Ülevaade õlidest 

Kõige tavalisemaid tooraineid kosmeetikatoodetes nimetatakse peamisteks koostisosadeks. Need 

toormaterjalid pärinevad looduslikest õlidest, rasvadest ja vahadest ning parafiini toorainetest nagu 

propüleen ja etüleen.  

Looduslike toormaterjalide tüüp ja allikas on peamised muutujad, mida uute kosmeetikatoodete 

loomisel peab silmas pidama. Toote valmistaja peab teadma põhilist informatsiooni nende 

koostisosade päritolu ja keemiliste omaduste kohta, et osata toote loomisel teha teadlikke otsuseid.  

Taimedest saadud triglütseriidid on looduslikud, mitte-loomsed, uuenevad, biolagunevad ja 

orgaanilised ning neile võib taotleda ökosertifikaati. Eelloetletud omadused on muidugi olulised, aga 

nende roll ei ole nii määrav, juhul kui toote ülejäänud koostis ei paku kliendile märgatavat kasu.  

 

Õlid, rasvad, vahad ja võid 

Termineid „õlid”, „vahad”, „rasvad” ja „võid” on aastate jooksul palju valesti kasutatud. Osa 

sellest segadusest on tingitud asjaolust, et õlid, vahad ja rasvad on terminid, mis seostuvad 

füüsiliste omadustega ehk siis tahkumispunktiga, ja vaha on termin, mida defineerib selle keemiline 

koostis. Vaha on ester ehk täpsemalt öeldes rasvhape ja rasvalkohol. Triglütseriidid on glütseriini 

tri-estrid. 

Triglütseriidid on kolme rasvhappe ekvivalendiga glütseriini tri-estrid. Rasvhapped on defineeritud 

kui happed, mille alküül- või alkeengrupid on C-5 või kõrgemad. 

Kui triglütseriide leelises keedetakse (seebi keetmine), et valmistada pindaktiivseid aineid nagu 

seep, vabaneb glütseriin. Kui leelises keeta vaha, vabaneb rasvalkohol. Seepärast on tooted, mida 

saab valmistada kasutades kaht tüüpi materjale, oma funktsioonilt väga erinevad. Glütseriin, mis on 

seebikeetmise kõrvalprodukt, lahustub vees, aga ei lahustu rasvas. Rasvalkohol, mis on vaha leelises 

keetmise kõrvalprodukt, lahustub rasvas, aga ei lahustu vees.  

Erinevused triglütseriidide vahel. Tavaliselt kasutatakse keemiliste ainete perekondade vahel 

vahetegemiseks sellist füüsilist omadust nagu keemispunkt. Kuna õlid, vahad, rasvad ja võid on 

sarnaste keemiliste struktuuride homoloogide keerukad segud, on nende keemispunkti raske 
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määrata. Seepärast määratakse õlisid, rasvu, vahasid ja võisid tahkumispunkti järgi. Tahkumispunkt 

on või, sulatatud rasva, vaha või ka õli uuesti tahenemise hetk.  

Rasvade tahkumispunkt on suurem kui 40,5°C. Õlide tahkumispunkt on alla 40,5°C. Võid tahkuvad 

20—40,5°C vahel. Õlid on toatemperatuuril vedelad. 

Triglütseriide klassifitseeritakse nende süsinikuahela pikkuse järgi. 

Siinses materjalis käsitletavad õlid on nimetatud kui „taimeõlid“. See eristab neid eeterlikest 

õlidest, mis aurutatakse välja väga erinevatest taime osadest nagu õied, lehed, koor ja mõningad 

seemned. Sellised sageli väga meeldiva aroomiga eeterlikud õlid ei ole siiski triglütseriidid.  

 

Õlide saamine 

Pressimine. Aur, mis sobib väga hästi just eeterlike õlide (näiteks koriander) ekstraheerimiseks, ei 

toimi aga triglütseriidide puhul. Triglütseriidide ja vaha estrite õlisid saab seemnetest välja pressida 

kasutades kruvipressi, mis surub purustatud seemnemassi vastu perforeeritud metallist tünni külgi. 

Nii surutakse õli ja väiksemad taimefragmendid kitsastest avadest läbi. Seda protsessi nimetakse õli 

väljutamiseks või seemneõli pressimiseks. 

Selliselt saadud õli võib filtreerida ja nimetada „neitsiõliks“, eriti kui seemnemassi ei ole suurema 

hulga õli kättesaamiseks kuumutatud. Otse pressist tulnud õli nimetatakse ka „toorõliks“. Teine 

võimalus on lahustada õli lahustis, mis seejärel aurustatakse nii, et järele jääb ekstraheeritud õli. 

Sageli pressitakse seemned helvesteks, et suurendada nende pinnalaotust. Seemnetest tehakse enne 

pressimist või lahustis ekstraheerimist õhukesed helbed, mis aitab suurendada õlihulka, kuna 

protsessi käigus purustatakse seemnesisesed tillukesed õlitaskud. Vahel kuumutatakse seemneid 

enne helvesteks tegemist, et seemne proteiinid ei lagundaks õli või muid seemnes olevaid aineid. 

Eelnevat kuumutamist nimetatakse eelkonditsioneerimiseks (ingl preconditioning), mille käigus 

tuleb õli kuumutatud seemnetest paremini välja, kuid liiga kõrge kuumuse tagajärjel tekib oht, et 

halveneb õli kvaliteet. 

Vahel seemned purustatakse ja neist vormitakse graanulid, mida nimetatakse collet’ideks ning mis 

on väga poorsed. Nii tehakse ka enne lahustis ekstraheerimist, et õli saaks lihtsamini välja voolata. 

Lahustis ekstraheeritud õli, milles sisaldub veel mõningaid lahusti osakesi, nimetatakse mitsellideks 

(ingl miscella).  

Toorõli on tavaliselt piisavalt hea ka keemiliseks kasutamiseks. Protsessi käigus, mida nimetatakse 

„talvitumiseks“, hoitakse korralikult filtreeritud neitsiõli külmas, et kõik sellesse jäänud tahked 

vahad välja kristalliseeruks. Paljud kosmeetikatooted sisaldavad külmpressitud õli. Teisalt on 

mõnede seemnete õlisisaldus liiga madal ja seetõttu pole ökonoomne pressimise meetodit kasutada. 

Toorõli saamiseks kasutatakse rafineerimise meetodit.  
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Rafineerimine. Rafineerida võib filtreerides õli läbi savi või räni (nagu peenike liiv), mis eemaldab 

värvi. Meetodi käigus, mida nimetatakse „liimitustamiseks“ või ka „kummivaikudega 

eraldamiseks”(ingl degumming), lisatakse õlile veega segatud leeliseid, mille tulemusel mõningad 

ained - eriti rasvhapped ja fosfolipiidid - ühinevad veega, sadestuvad või filtreeritakse välja. Lõpuks 

toimub protsess, mida nimetatakse „deodoriseerimiseks” ja mille käigus lastakse õli läbi auru, et 

eemaldada lõhn. See etapp lõhub ühtlasi õlisse kinnitunud hapnikumolekulid, mis võib halvendada 

õli kvaliteeti.  

Pärast rafineerimisprotsessi peaks õli olema hele ja lõhnatu ning selles ei tohiks sisalduda hapniku 

lagunemise jääke või tahkeid vahasid. 

Kasutamine. Õlid, mida tavaliselt kosmeetikatoodetes kasutatakse, on erinevate triglütseriidide 

keerukad segud, kuid sisaldavad ka mitmesuguseid teisi kasulikke komponente. Näiteks oliiviõlis võib 

sisalduda ülimalt hinnatud tokoferoole, aga õli võib töödelda ka nii, et need kasulikud komponendid 

eralduvad - lahustiga ekstraheerimine või auruga destilleerimine eemaldab enamiku tokoferoolidest. 

Kui õli, mille kasutegur põhineb tokoferoolidel, soovitakse lisada toote koostisesse, on selle 

kasulikkuse võtmeelemendiks õli saamisviisi otstarbekus ja lõppresultaat. 

Õlide „talvitamise“ (jahutamise ja seejärel tahkunud osakeste väljafiltreerimise) tulemuseks on 

suurema molekulaarkaaluga osakeste kaotus. Paljudel juhtudel pakuvad aga just need osakesed 

meeldivat tunnet nahal ja mõjutavad toote koostist. Seega on ilmselge, et õli ettevalmistamisel 

kasutatud protsessid on selle hilisema kasutamise seisukohalt üliolulised.  

 

Looduslike õlide klassifitseerimine 

Looduslikke õlisid klassifitseeritakse süsinikahela pikkuse järgi. 

Triglütseriidide klassifikatsioon: 

1. klass – loomsed tooted, milles leidub ohtralt C-18st lühemaid süsinikuahelaid. 

2. klass – loomsed tooted, milles leidub ohtralt C-18st küllastumata süsinikuahelaid. 

3. klass – loomsed tooted, milles leidub ohtralt C-18st pikemaid süsinikuahelaid. 

4. klass – taimsed tooted, milles leidub ohtralt C-18st lühemaid süsinikuahelaid. 

5. klass – taimsed tooted, milles leidub ohtralt C-18 küllastumata süsinikuahelaid. 

6. klass – taimsed tooted, milles leidub ohtralt C-18st pikemaid süsinikuahelaid. 

7. klass – tooted, mille süsinikuahela pikkus või koostis on ebatavaline. 
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Õlide kasutamine kosmeetikas 

See, kuidas õlisid hooldustoodete koostisesse valitakse, sõltub väga rangelt iga konkreetse õli 

omadustest. Samuti on olulised turu oletatavad vajadused ja ka lootused nendest eelistest, mida 

toode kasutajatele andma peaks. Juhul kui valitakse õlisid derivaatide valmistamiseks, ei ole see 

kriteerium aga oluline. Derivaadid on vaieldamatult õlide peamine kasutusala hooldustoodete vallas. 

Derivaatide puhul sõltub õli valik selle hinnast, kättesaadavusest ja süsinikuahelate jaotusest. 

Kuivad õlid: peamised alad, kus õlid häid tulemusi võivad anda, on juuksed ja nahk. Täpne kasu 

sõltub põhimõtteliselt sellest, milline õli on valitud. Õlisid, mis jätavad väga kuiva tunde, 

klassifitseeritakse ülikergeteks õlideks. Sellised õlid leiavad kasutust päikesekaitse- ja 

massaažiõlides, kus mitterasvane välimus on esteetilises mõttes ülioluline.  

Kerged õlid: omavad lühiajalist hooldavat (konditsioneerivat) mõju. Juustele kandes parandavad 

kammitavust, kuid ei muuda juukseid oluliselt rasvasemaks. Paljud kerged õlid annavad juustele ka 

sära. 

Keskmised õlid: leiavad kasutust nahahooldustoodetes ja juustepalsamites niisutajatena. Veel 

kasutatakse seda tüüpi õlisid vanniõlidena. Keskmisi õlisid soovitatakse kasutada, kui soovitakse 

suurendada naha libisemist.  

Kuivatavad õlid: moodustavad õhu käes kile. See juhtub tänu õlis leiduvatele küllastumata 

osakestele. Neid kasutatakse peamiselt tööstuslikult (näiteks värvides jm), kuid nende mõistlik 

kasutamine kosmeetikatoodetes võib tulemuseks anda huvitava vaigutoodete klassi. Nende õlide 

hulka kuuluvad linaseemneõli ja tungaõli (Aleurites fordii, mille puhul kogu puu, aga eriti viljad, on 

väga mürgised). 

Funktsionaliseeritud õlid: on õlid, mille orgaanilised grupid ei kuulu alküülide või alkeenide 

alarühmadesse. Need on vähem tuntud, kuid neil on hooldustoodetes ainulaadne kasutusala. Näiteks 

kastoorõlis sisalduva rasvamolekuli keskmes on hüdroksüülrühm, mis võimaldab sellest valmistada 

huulepulki. 

Derivaadid: looduslikud õlid on olulised toormaterjalid terve hulga kosmeetiliste toormaterjalide 

valmistamisel. Looduslikud õlid sisaldavad rasvalkohole, rasvhappeid ja metüülestreid. Neid 

vahepealseid tooteid (derivaate) võib kindla süsinikunumbri järgi eraldada ehk fraktsioneerida (ingl 

fractionation) väiksematesse osadesse ehk fraktsioonidesse (nt C12 või laurüülalkohol).  

Rasvalkoholid, rasvhapped ja metüülestrid reageerivad järgemööda teiste materjalidega ja 

muutuvad pindaktiivseteks aineteks. 

Vaha estrid: on defineeritud kui pikaahelaliste hapete estrid, mis on ühinenud pikaahelaliste 

alkoholidega. Teisi kemikaale nimetatakse vahadeks, kui nende omadused on silmnähtavalt sarnased 

päris vaha omadustele (nt mesilasvaha). Selle materjaliklassi peamine kasutusala on poleerid. 

Vahaestritel on kaks rasvarühma: üks neist sisaldub molekuli alkoholi rühmas, teine happe rühmas. 
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Estrid sünteesitakse orgaanilise happe ja orgaanilise alkoholi reaktsioonil. Esterifikatsioon (happe 

muutumine estriks) on saponiseerimise (seebistamine) vastandprotsess. 

Metüülestrid: reaktsioonil metanooli ja katalüsaatoriga saab triglütseriidid kergesti muuta 

metüülestriteks. Eelistatud on aluskatalüsaatorid. Reaktsiooni käigus, kui vabaneb glütseriin, 

muutub segu ähmaseks. Protsessi lõpuks destilleerub välja üleliigne metanool, glütseriin settib 

peale vähest seismist põhja ja metüülester on destilleeritud oma fraktsioonidesse. 

Sellise reaktsiooniga saadud metüülestrile (juhul kui see pole destilleeritud) viidatakse endiselt õli 

nimetusega (näiteks metüülkokoaat ehk kookose rasvhapete metüülestrid). Juhul kui metüülester on 

juba eraldatud, nimetatakse materjali siiski süsinikuahela järgi. Kookose rasvhapete metüülestrid 

eraldatakse metüüllauraadiks (metüüldodekanaat), metüülmüristaadiks jne.  

 

Rasvataolised ained 

Maapõuest leiduvast toorõlist saadakse destilleerimise teel erineva kvaliteediga õli- ja vahataolisi 

tooteid. Kosmeetikatööstuses kasutatakse eelkõige vedelat õlitaolist parafiiniõli, kleepuvat paksu 

vaseliini, tahket vahataolist maavaha ehk osokeriiti ja puhtamat parafiini. 

Maavaha INCI: OZOKERITE  

Keerukas kombinatsioon süsivesinikest, mis on saadud happeliste osakeste eemaldamisel. Koosneb 

valdavalt küllastunud lineaarsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv jääb C20 ja C50 vahele. 

Osokeriit ja parafiin on tahked, erineva kõvadusega valged ained.  

Funktsioon: siduv, emulsiooni stabiliseeriv ülesanne; vähendab kosmeetilise toote läbipaistvust; 

kontrollib toote viskoossust. 

Vaseliin INCI: PETROLATUM  

Vaseliin on keerukas pooltahke süsivesinike kombinatsioon, mis on saadud parafiinse jääkõli 

töötlemisel (ingl dewaxing – protsess, mille käigus eraldatakse süsivesinikuosakesed). Koosneb 

valdavalt küllastunud kristalsetest ja vedelatest süsivesinikest, mille süsinikuarv on enamasti 

suurem kui C25. 

Puhas vaseliin on valge, lõhnatu, veniv ja kleepuv rasvataoline aine. Sagedasti kasutatakse seda 

massaažikreemides, aga ka salvide põhjana. 

Funktsioon: antistaatik, pehmendab ja silub nahka (ingl emollient). 
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Vedel parafiin INCI: PARAFFINUM LIQUIDUM 

Valge mineraalõli (ingl petroleum) on keerukast süsivesinike kombinatsioonist koosnev tugevalt 

rafineeritud naftamineraalõli. See on saadud kas petrooleumi osakeste intensiivsel töötlusel 

väävelhappe ja ooleumiga, hüdrogeenimisel või hüdrogeenimise ja happetöötluse kombineerimisel. 

Protsessi võivad olla kaasatud veel mitmesugused pesu- ja töötlusoperatsioonid. See õli koosneb 

küllastunud süsivesinikest, mille süsinikuarv jääb valdavalt vahemikku C15 kuni C50.  

Mineraalõli (US)  

See on läbipaistev, lõhnatu, maitsetu õlitaoline aine, millel on erinev paksus. 

Funktsioon: antistaatiline; pehmendab, silub ja kaitseb nahka; toimib lahustina. 

Kosmeetikadirektiiv ütleb: vaseliini (CAS No. 8009-03-8) [CAS – registri number on unikaalne 

identifitseeriv number, mille Chemical Abstract Service annab igale kemikaalile] võib kasutada, kui 

kogu rafineerimisprotsess on teada ja on võimalik näidata, et aine tootmisel pole kasutatud 

kantserogeenseid aineid. 

Kõiki neid toorõlist saadavaid tooraineid kasutatakse kosmeetikatööstuses odava hinna ja hea 

säilivuse tõttu palju. Need ained ei imendu kergesti nahka, kuid sobivad eriti hästi nt 

puhastusemulsioonide, massaažitoodete ja jumestustoodete koostisesse. 

 

Taimsed ja loomsed õlid ning rasvad 

Õlides sisalduvate küllastamata sidemete tõttu on õlid vedelamad kui rasvad. Taimsed ja loomsed 

õlid ning rasvad on siiski rasvhapete ja glütserooli estrid, mis looduses esinevad erinevate segudena. 

Looduslikud rasvad rääsuvad kergesti keemilise küllastamatuse tõttu. Seetõttu muudetakse 

looduslikud rasvad sageli kõvaks nii, et küllastamata sidemed ühinevad vesinikuga. Selliselt muutub 

rasv paremini säilivamaks, kuid samas muutuvad tema muud omadused kosmeetilise kasutamise 

seisukohalt halvemaks.  

Taimseid ja loomseid rasvu kasutatakse endiselt kosmeetiliste ainete valmistamisel, kuigi 

eelmainitud omaduste tõttu on nende kasutamine vähenenud ja asemele on tulnud rasvhapped, 

rasvalkoholid ja muud sünteetilised ained. 

Järgnevalt ülevaade tähtsamatest taimsetest ja loomsetest õlidest ning rasvadest: 

Rasvad 

Karitevõi INCI: BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER  

Karitevõi on rasvaine, mida saadakse sheapuult (Butyrospernum parkii, Sapotaceae). 
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Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana; kontrollib toote viskoossust. 

Kasutamine: emulsioonides ja kreemides; puhastus-, jumestus- ja juuksehooldustoodetes ning 

huulepulkades. 

Kookosrasv INCI: COCOS NUCIFERA OIL  

Kookosõli on tahke rasv, mida saadakse kookose (Cocos nucifera L., Palmaceae) seemnete 

tuumadest. 

Funktsioon: pehmendab; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning 

lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana; toimib lahustina; annab 

tootele lõhna. 

Kakaovõi glütserüül estrid INCI: COCOA BUTTER GLYCERYL ESTERS  

Kakaovõi glütseriini ester on toode, mis on saadud Theobroma Cacao (kakao) seemnevõi ja 

glütseriini ümberesterdamise (kataküütiline protsess, mille käigus tekivad uus ester ja uus alkohol) 

käigus. 

Kakaopuu on igihaljas, kuni 15 meetri kõrgune laia võra ja väändunud tüvega puu. Õied on väikesed, 

helekollased, roosad või valged ning lehed ovaalsed või süstjad, nahkjad, läikivad ja õhukesed. Vili 

on üsna suur, pikergune ja paksu koorega, mis olenevalt sordist on kas roheline, kollane, punakas 

või pruun. Viljaliha viies kambris on 20―50 pruuni seemet, nn kakaouba. Looduslikult kasvab 

kakaopuu Kesk- ja Lõuna Ameerikas. Kasvatatakse peamiselt Brasiilias, Lääne-Aafrikas ja Kagu–

Aasias. 

Kakaoõli ehk kakaovõi saamiseks kuumutatakse purustatud seemned 70―80 kraadini (Celsiuse järgi). 

Jahtunud kakaovõi on kahvatukollane tahke mass, mis sulab temperatuuril 30―34 ºC.  

Kakaoseemned sisaldavad u 50% tahket rasva, mille koostises on 35―40% oleiinhapet, 30―35% 

palmitiinhapet, vabu rasvhappeid, steroide, amiide ja muid aineid.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; on emulgaator ja emulsiooni stabilisaator; kontrollib toote 

viskoossust; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab 

kohevust, kergust ja läiget.  

 

Looduslikud vahad 

Mesilasvaha INCI: CERA ALBA  

Mesilasvaha on tuntuim ja tähtsaim kosmeetikas kasutatav looduslik vaha. Mesilasvaha saadakse 

mesilaste kärgedest. See on kõva, kollane ja sitke aine, mis muutub pärast valgendamist valgeks. 

Mesilasvaha sisaldab 72% erinevaid loosuslikke vahasid (vahaestreid), umbes 14% vabu suure 

molekulilisi rasvhappeid, vabu rasvalkohole, müristüülpalmitaati jne. Toodetakse kahte sorti vaha: 
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kollast vaha (Cera flava) ehk naturaalset mesilasvaha ja valget vaha (Cera alba). Valge vaha 

saadakse kollase vaha pleegitamisel UV-kiirguse käes või töötlemisel kloori või kloorlubjaga, mille 

tulemusel kollased pigmendid lagunevad. Kollasel vahal on kerge mee lõhn, valgel see aga puudub. 

Mõlemad vahad sulavad temperatuuril 61―66 ºC.  

Mesilasvaha annab huulepulkadele parema püsivuse ja sitkuse. Emulsioonipõhja koostises parandab 

emulsiooni moodustumist ja lisab selle stabiilsust.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; on emulgaator; kelme moodustaja ja lõhnaaine (kollane 

vaha). 

 

Taimsed vahad 

Kandelillavaha INCI: CANDELILLA CERA  

Kandelillavaha on kandelillast (Euphorbia cerifera, Euphorbiaceae) saadud vaha ekstrakt. See taim 

kasvab Põhja-Mehhiko keskosas ja Texase Big Bend piirkonnas. Kasutatakse jumestustoodetes. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka, moodustab kelme. 

Karnauubavaha INCI: COPERNICIA CERIFERA CERA 

Lõuna-Ameerikas kasvava palmi Copernicia cerifera lehtedest saadav kollakas kuni tumehall väga 

kõva ja rabe taimevaha. See vaha seguneb hästi enamiku rasvade, õlide ja vahadega, tõstab nende 

sulamistemperatuuri ja lisab ainele kõvadust.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; moodustab kelme. 

 

Taimseid vahasid, aga ka mesilasvaha, kasutatakse laste naha hooldustoodetes; vannitoodetes; 

huulepulkades ja jumestusvahendites; juuste-, naha- ja küünehooldusvahendites; habemeajamis- ja 

päikesekaitsetoodetes.  

 

Loomsed vahad 

Lanoliin ehk villavaha INCI: LANOLIN  

 

Villarasv on rasvataoline aine, mis saadakse pestes lamba (Ovis aries) villa. Kui villarasvale lisatakse 

25% vett, saadakse lanoliin, mis on villarasva rafineeritud derivaat. Lanoliin on kollakaspruuni värvi, 

puhastatuna peaaegu valge.  

Lanoliin koosneb väga keerukast suure molekulaarkaaluga alipaatide estritest, steroid- või 

treterpenoidalkoholidest ja vabadest suuremolekulilistest rasvhapetest. Lanoliin sisaldab ka palju 

kolesterooli, erinevaid vahasid ning rasvalkohole.  
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Funktsioon: antistaatiline ja pindaktiivne aine; pehmendab ja silub nahka; toimib emulgaatorina; 

aitab nahal püsida pehme ja siledana; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja 

säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 

Lanoliinist valmistatakse ka erinevaid modifikatsioone, näiteks kõva lanoliini, lanoliiniõli ja lanoliini 

osakesi. 

 

Lanoliinvaha INCI: LANOLIN CERA  

Vaha, mis saadakse veevaba lanoliini eraldamisel.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja 

säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana; omab 

antistaatilisi ja siduvaid funktsioone; toimib emulgaatorina; lisab vahtu.  

 

Lanoliinõli INCI: LANOLIN OIL  

Lanoliinõli on lanoliini vedel osake.  

Mõju: pehmendab ja silub nahka; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja 

säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; omab antistaatilisi ja siduvaid funktsioone; on 

pindaktiivne aine ja toimib ka emulgaatorina. 

 

Naaritsavaha INCI: MUSTELA CERA 

Naaritsavaha on tahke rasv, mis saadakse naaritsa (Mustela) õlist. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja 

säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana; moodustab 

kelme. 

 

Mõningaid looduslikke õlisid kasutatakse nendes sisalduvate lisaainete tõttu, nt kilpkonnaõli INCI: 

TURTLE OIL 

Kilpkonnaõli on ebameeldiva lõhnaga kollane õli, mis sisaldab muuhulgas A-, D-, K- ja H-vitamiine 

ning linool- ja linoleenhappeid. Seda õli saab kosmeetikatööstuses kasutada alles pärast 

puhastamist. Kilpkonnaõli saadakse ekstraheerimise teel teatud kilpkonna lihastest ja 

suguelunditest. 

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Loomsed rasvad ja õlid 

Kalamaksaõli INCI: GADUS MORRHUA LIVER OIL  

Kalamaksa tahke õli (Gadi Iecur oil) on õli, mis saadakse tursakala (Gadus morrhua, Gadidae) ja 

teiste tursaliikide (Gadus callarias, Gadidae) maksast. See koosneb peamiselt glütseriididest, mille 

süsinikuarv jääb valdavalt C14―18 vahele, ja süsinikuarvuga C16―22 küllastumata rasvhapetest.  
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Gadus Morrhua Liver Oil ei ole ametlik INCI nimetus, vaid parfüümimise nimetus. 

Funktsioon: aromaatne toormaterjal. 

 

Naaritsa õli INCI: MUSTELA OIL  

Naaritsaõli on samuti vitamiiniderikas loomne õli, mis saadakse naaritsa (Mustela Mustelidae) 

nahaalusest rasvkoest. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja 

säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Spermatseet INCI: CETYL ESTERS  

Spermatseet on segatud hapete ja alkoholide keerukas reaktsiooniprodukt, mis stimuleerib 

loomuliku spermatseedi teket. Koosneb peamiselt müristüül-, ketüül- ja palmitüülestritest ning 

palmitiinhapetest. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

 

Tursamaksaõli INCI: GADI LECUR OIL  

Gadi Lecur õli on tahke õli, mis pressitakse tursakala (Gadus spp., Gadidae) värskest maksast. See 

koosneb peamiselt glütseriididest vahemikus C14―18 ja küllastumata rasvhapetest vahemikus 

C16―22.  

Gadi Lecur oil ei ole ametlik INCI nimetus, vaid parfüümimise nimetus. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

 

Taimsed õlid 

Aprikoosiseemneõli INCI: PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL  

Prunus Armeniaca seemne õli on tahke õli, mis pressitakse aprikoosi (Prunus armeniaca L., 

Rosaceae) seemnete tuumast. Helekollast värvi aprikoosiseemneõli, mis ei ole väga paksu 

koostisega, koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest. 

Aprikoosipuu kasvab kuni 5 meetri kõrguseks ja kannab luuvilju – aprikoose. Aprikoosid on pisut 

sametised, kollast kuni oranžpunast värvi. Looduslikult kasvab Kesk-Aasias. 

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

 

Arahhise-/ maapähkliõli INCI: ARACHIS HYPOGAEA OIL  

Maapähkliõli on rafineeritud tahke õli, mida saadakse ühe või enama Arachis hypogaea L., 

Leguminosae kultiveeritud sordi seemnetest. Hüdrogeenitud maapähkliõli saamiseks lisatakse õlile 

juurde vesinikuaatomeid. Maapähkliglütseriid on segu maapähkliõlist saadud mono-, di- ja 
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triglütseriididest. Maapähkliõlihape on segu rasvhapetest, mis saadakse maapähkliõlist. 

Maapähklijahu saadakse pähklite peeneks jahvatamisel. 

Kahvatukollast maapähkliõli kasutatakse kuiva naha ja nahapõletike hooldamiseks, kõõma korral ja 

massaažiõlina. Pähklid sisaldavad 40―60% mittekuivavat rasvõli, mis sisaldab oleiin-, linool- ja 

palmitiinhappe triglütseriide.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka, toimib lahustina. 

Astelpajuõli INCI: HIPPOPHAE RHAMNOIDES OIL  

Hippophae rhamnoidese õli on mittelenduv õli, mis saadakse astelpaju (Hippophae rhmanoides L, 

Elagnaceae) viljadest. 

Astelpaju on kahekojaline 1,5―2 m kõrgune põõsas või ka madal puu. Lehed on mõlemalt poolt 

kaetud hõbedaste soomuskarvadega. Pruunikad asteldega puu võrsed on kaetud läikivate hõbedaste 

soomustega. Oranžpunane astelpaju vili on kujult munajas või kerajas ja maitselt hapu. Seeme on 

piklikult munajas. Kasvab Euroopast Aasia põhjapiirkondadeni, on levinud ka Eesti aedades.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka; aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

Avokaadoõli INCI: PERSEA GRATISSIMA OIL  

Avokaadoõli on tahke õli, mis saadakse avokaadopirni (Persea gratissima, Lauraceae) dehüdreeritud 

ja viilutatud viljaliha pressimisel. See koosneb peamiselt glütseriidide rasvhapetest. Avokaado 

sisaldab palju kaaliumit, B-, E- ja K-vitamiine, kiudaineid ja rasvalkoholi. Õli on läbipaistev ja 

kollakas-rohelist värvi. 

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

 

Babassupalmiõli INCI: ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL  

Babassupalmiseemne õli on tahke õli, mis saadakse babassupalmi (Orbignya oleifera, Palmaceae), 

pähklitest. See koosneb peamiselt lauriin-, müristiin- ja oleiinrasvhapete glütseriididest. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

 

Hüdrogeenitud sojaõli INCI: HYDROGENATED SOYBEAN OIL  

Sojaõli saadakse põld-sojaoa (tuntud ka karvase sojaoa ehk kultuursojaoa nime all) seemnetest. 

Seemned sisaldavad 30―50% rasvõli. Sojaõli leidub nii rafineeritud kui hüdrogeenitud kujul. 

Sojaoa õli, hüdrogeenitud sojaõli, sojaglütseriidid ja sojaõlihape saadakse kõik sojaoa taimest 

nimega Glycine soja. Hüdrogeenitud sojaõli saab siis, kui lisada sojaõlile vesinikuosakesi. 

Sojaglütseriidid on segu sojaõlist saadavatest mono-, di- ja triglütseriididest. Sojaõlihape on segu 

rasvhapetest, mida saadakse sojaõlist.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana; kontrollib toote 

viskoossust ja toimib humektandina. 
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Kasutamine: puhastustoodetes, silmade jumestustoodetes, juuksehooldustoodetes, šampoonides, 

vannitoodetes, päikesetoodetes. 

Sojaubadest toodetakse fosfolipiidide segu – sojaletsitiini (Lecithium ex soja). Sojaletsitiin sisaldab 

fosfolipiide, rasvõli, steroole jm. Sojaletsitiinid stimuleerivad lipiidide ainevahetust.  

Jojobaõli  

Jojobaõli on kosmeetikatööstuses väga hinnatud tooraine. 

Jojoba (Simmondsia chinensis) on väike põõsasarnane, pikaealine, lahksuguline ja kuivakindel puu, 

mis võib kasvada kuni 3 meetri kõrguseks. Emastaimed annavad aastas ühe saagi seemneid (nim ka 

pähkliteks). Taime loomulik eluiga on vähemalt 100 aastat, kuid see võib ulatuda isegi üle 200 

aasta. Jojobataime seeme on vedela monoküllastumata lineaarse vahaestri kommertskoguste ainus 

botaaniline allikas.  

Jojoba seeme (pähkel) on pikergune või ovaalne, kaal 0,2―1,5 g, diameeter 3―15 mm. Küpselt 

punakaspruun ja krimpsus pinnaga. Sisaldab u 3% niiskust, 15% proteiini, 42%―58% vedelaid 

vahaestreid, 5%―7% simmondsiini ja süsivesikuid ning kiudaineid. 

Jojobaõli on segu naturaalsetest vedelatest vahaestritest. Pealtnäha sarnaneb jojobaõli teistele 

taimeõlidele, kuid keemiliselt koostiselt on lähemal hoopis kaitse all oleva kašeloti ehk võidisvaala 

õlile. Koosneb põhimõtteliselt 40 ja 42 süsinikahela pikkustest estritest, mis omakorda koosnevad 16 

kuni 24 süsinikahelaga monoküllastumata rasvhapetest ja rasvalkoholidest. Jojobaõli on erakordselt 

puhas aine, mis koosneb peamiselt puhastest vahaestritest - triglütseriide on vaid alla 1%. Kuna õli 

sisaldab E-vitamiini (naturaalne tokoferool) ja selles pole polüküllastumata osiseid, on ta 

oksüdeerumisele äärmiselt vastupidav. Sisaldab ka väikeses koguses fosfolipiide, mis on iseenesest 

juustele ja nahale kasulikud, kuid teatud tingimustel võivad muuta õli häguseks. Korralikult 

pakendatuna on jojobaõlil väga pikk kasutusaeg. Jojobaõli imendub hästi nahka ning pehmendab ja 

kaitseb seda. 

 

Hüdroksüleeritud* jojobaõli INCI: HYDROXYLATED JOJOBA OIL  

Hüdroksüleeritud jojobaõli saadakse Simmonsia Chinensise seemnete õli hüdroksüleerimisel. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana; muudab juuksed 

lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget.  

*Hüdroksülatsioon – keemilisele ühendile on liidetud hüdroksüülrühm (-OH). 

 

Sünteetiline jojobaõli INCI: SYNTHETIC JOJOBA OIL  

Kosmeetikatööstuses kasutatakse ka sünteetiliselt valmistatud jojobaõli. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

 

Kiiviõli INCI: ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL  

Aktiniidiaõli saadakse kiivi (Actinidia chinensis, Actinidiaceae) seemnetest.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana.  
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Kuningakepiõli INCI: OENOTHERA BIENNIS OIL  

Kuningakepiõli saadakse Oenothera biennis, Onagraceae seemnetest. Valminud seemnetest 

saadakse õli heksaaniga ekstraheerimise teel, aga ka külmpressimise teel. Õli on viskoosne, heleda 

merevaigu värvi ning lõhna ja maitseta. 

Kuningakepp on kaheaastane kuni meetrikõrgune rohttaim. Kuningakepi säravkollased ja lõhnavad 

õied avanevad õhtul. Varred on hõredalt karvased, varrelehed süstjad. Vili on kupar, mis sisaldab 

palju pisikesi punakaspruune kuni mustjaid moonilõhnalisi seemneid. Taim on pärit Põhja-

Ameerikast.  

Seemnetes on kuni 15% rasvõli, mis sisaldab cis-linoleenhapet, gammalinoleenhapet (gamo-

leenhape), oleiinhapet, palmitiinhapet, steariinhapet, steroide jm.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

 

Kurgirohuõli INCI: BORAGO OFFICINALIS SEED OIL  

Kurgirohi on üheaastane 30―100 cm kõrgune kurgilõhnaga rohttaim. Lehed on karekarvased süstjad 

või munajaspiklikud, õied helesinised. Taim pärineb Vahemeremaadest, Eestis esineb enamasti 

kultuurtaimena. 

Rasvõli saadakse kurgirohu (Borago officinalis L., Boraginaceae) seemnetest külmpressimise teel. 

Seemnetes leidub 15―35% rasvõli, mille koostises on linoolhapet, γ-linoleenhapet, oleiinhapet jt 

triglütseriide. Kurgirohuõli kasutatakse nahapõletike hooldamiseks, aga ka seespidiselt südame töö 

korrastamiseks ja ateroskleroosi ennetamiseks.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

 

Liht-naistepunaõli INCI: HYPERICUM PERFORATUM OIL 

Liht-naistepunaõli on tahke õli, mis saadakse naistepuna Hypericum perforatum L., Hypericaceae, 

õitest.  

Naistepuna ingliskeelne nimi Saint John's Wort pärineb faktist, et taime lehti ja õisi korjatakse 24. 

juunil - jaanipäeval, kui päike on kõrgseisus ja taimes sisaldub kõige suurem hulk teraapilisi aineid. 

Juba antiikajast tuntud naistepuna leidub kogu Aasias ja Euroopas. Kuldsete õitega taim kasvab 

sageli teeservades, liivateede lähedal ja metsalagendikel ning õitseb maist augustini. Kroonlehtedes 

ja lehtedes peituvad tillukesed õlinäärmed, mida vigastades jookseb õli välja ja jätab kätele 

roostepruuni jälje. Naistepuna sisaldab põhitoimeainena hüperitsiini (punane) ning ka flavonoide, 

tanniine, eeterlikku õli jne. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

 

Magusa mandli õli INCI: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL  

Magusa mandli õli saadakse küpse mandliseemne tuumast, mis kasvab magusal mandlipuul (Prunus 

amygdalus var. dulcis, Rosaceae). 
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Magusmandliõli on kahvatu, õlekollane või värvusetu õli. Luuvilju saadakse nii magusalt kui mõrult 

mandlipuult. Mandlid sisaldavad 20―60% rasvõli, sinihapet sisaldavat glükosiidi nimega amügdaliin 

jm aineid. Mõrumandlid sisaldavad magusatest mandlitest tunduvalt vähem rasvõli, kuid tunduvalt 

rohkem sinihapet.  

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Kasutatakse: vanniõlides, huulepulkades, naha puhastustoodetes, niisutavates toodetes, 

öökreemides ja päikesekaitsetoodetes. 

Maisiiduõli INCI: ZEA MAYS GERM OIL 

Maisiiduõli toodetakse hariliku maisi (Zea mays L., Gramineae) idudest, mis eemaldatakse 

märgjahvatamise teel. Õli sisaldab palju linool- ja oleiinhappe triglütseriide. Seda õli kasutatakse ka 

kolesterooli vähendamiseks. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Maisiõli INCI: ZEA MAYS OIL  

Maisiõli on rafineeritud tahke õli, mis saadakse maisi (Zea mays L., Gramineae) märgjahvatamisel. 

See koosneb peamiselt linool-, oleiin-, palmitiin- ja steariinrasvhapete glütseriididest. 

Funktsioon: antistaatiline mõju; toimib emulgaatorina ja lahustina; on pindaktiivne aine; muudab 

juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; 

pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Makadaamiapähkliõli INCI: MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL 

Makadaamia pähklite väärtuslik õli leiab kasutust ka erinevates kosmeetikumides. 

Makadaamiapähkliseemneõli on tahke õli, mis saadakse makadaamiapähkli (Macadamia ternifolia, 

Proteaceae) seemnetest. See koosneb peamiselt rasvhapete glütseriididest. 

Tuntumad nimed: makadaamiapähkel, Austraalia pähkel, Queenslandi pähkel.  

Macadamia integrifolia pärineb Austraaliast ja kasvab vihmametsades, niisketes paikades ja 

jõekallastel. Makadaamiat saab kasvatada ka suures potis.  

Makadaamiapähkliõli juures hinnatakse nii erinevate küllastumata rasvhapete ülirohket sisaldust kui 

ka rääsumist takistavate looduslike antioksüdantide leidumist. Selline õli pehmendab edukalt 

pindmisi nahastruktuure ning sobib kahjustuste ennetamiseks eeskätt kuivale nahale. Lähtuvalt 

biokeemilise koostise eripärast ei ummista selline õli nahapoore ega jäta tänu kiirele imendumisele 

ka nahale kauapüsivat õlikihti.  

Makadaamiapähkliõli lisatakse šampoonide, nahka niisutavate emulsioonide, võiete- ja 

puuderkreemide, päevitusspreide, huulepulkade, massaažiõlide ja teistegi toodete koostisesse.  

Makadaamiapähkliõlil oleks kindlasti veel palju teisigi erinevaid kasutusvõimalusi, kuid pidurdavad 

tegurid on toorme vähesus ja kõrge hind.  



 

 29 

Selle pähkliõli koostises on ligi 84% monoküllastamata rasvhappeid, 12% küllastatud rasvhappeid ja 

4% polüküllastamata rasvhappeid. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

Muskuskibuvitsaõli INCI: ROSA MOSCHATA OIL 

Rosa Moschata õli saadakse Musk Rose, Rosa moschata, Rosaceae nimelisest taimest. 

Funktsioon: toimib lõhnaainena; ahendab, toniseerib, pehmendab ja silub nahka. 

 

Mustsõstraseemneõli INCI: RIBES NIGRUM SEED OIL 

Mustsõstraseemneõli on tahke õli, mis saadakse mustsõstra (Ribes nigrum L., Saxifragaceae) 

seemnetest. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

Nisuiduõli INCI: TRITICUM VULGARE GERM OIL  

Nisuiduõli on ekstraheeritud nisuidudest (Triticum vulgare, Poaceae). Nisuiduõli sisaldab lisaks õlile 

vabu rasvhappeid 2―12%, palju E-vitamiini (α- ja ß- tokoferooli), karoteeni, linool- ja linoleenhapet, 

ergosterooli (tsükliline lipiid, D2-vitamiini lähteaine, mis UVK toimel muutub ergokaltsiferooliks) ja 

vähesel määral K-vitamiini. See õli säilib hästi. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Oliivõli INCI: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL  

Oliivipuu on igihaljas, nahkjate lehtedega 10―12 meetri kõrgune puu. Oliiv on luuvili, mis on 

olenevalt värvist kas mustjassinine, roheline, valge, punakas, violetne või must. Oliivipuu on pärit 

Väike-Aasiast, kuid peamine kasvatamise piirkond on Vahemeremaad.  

Oliivõli pressitakse küpsetest viljadest. See koosneb peamiselt glütseriididest ning rasvhapetest 

nagu linoolhape, oleiinhape ja palmitiinhape. 

Oliivid sisaldavad keskmiselt 22% (harva kuni 70%) rasvõli, mis sisaldab peamiselt oleiinhappe 

(80―85%) triglütseriidi. Veel leidub õlis palmitiinhappe, linoolhappe ja steariinhappe triglütseriide, 

steroide, tokoferoole jm. 

Oliivõli kasutatakse laialdaselt toidu valmistamisel, kuid ka liigese- ja lihasvalu, psoriaasi, ekseemi, 

haavade, reuma ja päikesepõletuse leevendamiseks. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka, toimib lahustina. 
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Porgandiseemneõli INCI: DAUCUS CAROTA SATIVA SEED OIL 

Porgandiseemneõli saadakse porgandiseemnetest (Daucus carota L. var. sativa, Umbelliferae). 

Karoteeni sisaldav porgandiõli on kollakas-pruuni värvusega. Õli kasutatakse ka nahahaiguste 

leevendamiseks.  

Funktsioon: annab tootele lõhna; pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja 

siledana. 

Päevalilleseemneõli INCI: HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  

Päevalilleseemneõli toodetakse külm- või kuumpressimisel õlipäevalilleseemnetest (Helianthus 

annuus L., Compositae). 

Päevalilleõli koosneb valdavalt triglütseriidi vormis linoolhappest. Õli omadused on tüüpiliselt 

omased triglütseriid-aedviljaõlidele. Õrna maitse ja kahvatu värviga päevalilleõli sisaldab palju E-

vitamiini. See on kombinatsioon mono- ja polüküllastumata rasvadest, millel on madal küllastunud 

rasvade tase. 

Seemned sisaldavad kuni 60% (tavaliselt 35%) rasvõli, mis sisaldab oleiin-, linalool-, palmitiin- ja 

steariinhappe triglütseriide. 

Päevalilleõli sisaldab 48―74% linoleenhapet, 4―9% palmitiinhapet, 1―7% steariinhapet ja 

oleiinhapet. Veel leidub päevalilleõlis letsitiini, tokoferoole, karoteene ja vahasid. 

 

Õli kasutatakse ka õlilahuste, linimentide (vedel salv), salvide, kreemide ja õliekstraktide 

valmistamiseks. Puhast õli kasutatakse kuiva, lõhenenud naha, raskesti paranevate haavade, 

põletuste ja põletike leevendamiseks. Päevalilleõli kasutatakse ka massaažiõlina.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Rapsiõli INCI: BRASSICA NAPUS SEED OIL 

Rapsiõli saadakse rapsi ehk õlikaalika (Brassica napus L., Brassicaceae) seemnetest külmpressimise 

teel. Keskmiselt sisaldavad seemned 40% rasvõli ja selle koostises on ülekaalus oleiinhappe 

triglütseriidid. Rapsiõli kasutatakse masseerimiseks, õlivannides ja naha hooldamiseks, samuti 

toiduainete- ja farmaatsiatööstuses. Omadustelt võib asendada oliivõli. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

 

Riitsinusõli/ kastoorõli INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL  

Troopilises ja lähistroopilises piirkonnas kasvab riitsinus kuni 10 meetri kõrguseks puuks. 

Põhjapoolkeral on riitsinus vaid üheaastane ja kuni 4 meetri kõrgune rohttaim. Lehed meenutavad 

hobukastani lehti, õied on lahksugulised. Isasõied paiknevad õisiku alumises, emasõied ülemises 

osas. Vili on kupar, milles on sõltuvalt sordist kolm lapikut halli, helehalli, hele- või tumepunast 

seemet. Riitsinus pärineb Aafrikast ja Indiast ning on levinud kogu troopikas. Ilutaimena 

kasvatatakse ka Eestis. Õli pressitakse riitsinuse (Ricinus communis, Euphorbiaceae) seemnetest, 
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mis kogutakse enne küpsemist. Sõltuvalt ritsiini sisaldusest on seemned väga mürgised. Ritsiini 

peetakse kõige mürgisemaks aineks maailmas. Riitsinusõli ritsiini ei sisalda, sest ritsiin on ebapüsiv 

ühend, mis laguneb kuumpressimisel. 

Riitsinusõli on värvitu viskoosne õli, mis hangub ―10 ºC kuni ―12 ºC juures. Hangunud õli on valkjas 

savitaoline mass. Mittekuivav õli lahustub piirituses. 

Riitsinusseemned sisaldavad 40―60% rasvõli, mille peamine koostisosa on ritsinoolhappe triglütseriid 

(85―90%), letsitiinid (ritsiin 2―3%), alkaloidid jne.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana; niisutab; 

pehmendab; toimib lahustina. 

 

Saialilleseemneõli INCI: CALENDULA OFFICINALIS SEED OIL  

Saialilleseemneõli on pressitud Calendula officinalis L., Compositae seemnetest. 

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Saialilleõieõli INCI: CALENDULA OFFICINALIS FLOWER OIL  

Saialilleõieõli toodetakse saialilleõitest (Calendula officinalis L., Compositae). Saialill on 

üheaastane 20―70 cm kõrgune rohttaim. Õisikud on kollased kuni oranžid ja paiknevad enamasti 

üksikult. Taim kasvab Kesk- ja Lõuna Euroopas, Lääne-Aasias ja Põhja-Ameerikas. Eestis 

kasvatatakse saialille ilu- ja ravimtaimena. 

Sisaldab palju karotenoide, flavonoide, kumariime ja 0,2% eeterlikku õli. Saialille õli- ja 

rasvatõmmist kasutatakse epiteelkoe taastamiseks. Saialill on ka põletikuvastane (flavonoidid). 

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Safloorõli INCI: CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL  

Safloorseemne saadus on õlilaadne vedelik, mis saadakse värvisafloor (Carthamus tinctorius L., 

Compositae) seemnetest. Safloorõli koosneb peamiselt linoolhappe triglütseriididest. 

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

Seesamiseemneõli INCI: SESAMUM INDICUM SEED OIL 

Seesamiõli saadakse kerge külmpressimise teel hariliku seesami (Sesamum indicum L., Pedaliaceae) 

seemnetest. Kuumpressimisel saadud teravamaitseline õli sobib tehniliseks kasutamiseks. 

Seesamiseemned sisaldavad 40―60% pool- või mittekuivavat rasvõli, mis sisaldab oleiinhapet, 

linoolhapet, palmitiinhapet ja steariinhapet ning teisi aineid. Seesamiseemneõli kasutatakse 

masseerimiseks ja ka UV-kiirguse eest kaitsevate kreemide koostisosana. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana; muudab juuksed 

lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 
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Viinamarjaseemneõli INCI: VITIS VINIFERA SEED OIL 

Viinamari on heitlehine mitmeaastane puitunud vartega ronitaim. Taime õied on väikesed, rohelised 

ja paiknevad kobaralaadsetes õisikutes. Marjad on sinised, rohelised, punakad või kollased. 

Viinamarju kasvatatakse laialdaselt. Taim pärineb tõenäoliselt Armeeniast. 

Seemned sisaldavad flavonoide, orgaanilisi happeid ja tanniine. Lehtedel ja seemnetel on 

antioksüdantne, kootav ja põletikuvastane toime. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Virsikuseemneõli INCI: PRUNUS PERSICA KERNEL OIL 

Virsikuõli pressitakse hariliku virsikupuu (Prunus persica, Rosaceae) viljades sisalduvatest 

seemnetest. Õli sisaldab peamiselt oleiinhappe glütseriide. Õlil on ka nõrgalt lahtistav toime. 

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka ning aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

 

Õlipalmiõli INCI: ELAEIS GUINEENSIS OIL  

Palmiõli saadakse aafrika õlipalmist Elaeis guineensis, Palmaceae. Õli pressitakse viljalihast, mis 

lastakse eelnevalt käärima, ja seemnetest. Viljades on õli 20―70%, viljalihas 45―50%. Õli koosneb 

peamiselt palmitiin- ja oleiinhappe glütseriididest. Õli sisaldab ka karoteene, mis muudavad selle 

hele- või tumeoranžiks. Õlil on pähklit meenutav maitse ja lõhn, omadustelt sarnaneb kookosõlile.  

Funktsioon: pehmendab ja silub nahka. 

 

Mitteseebistuvad koostisained INCI: UNSAPONIFIABLES 

Rasvad on 95-97% ulatuses kolmealuselise alkoholi (glütserooli) ja rasvhapete estrid, ülejäänud osa 

nende koostisest moodustavad vabad rasvhapped ja kõrvalained. Leelisega toimimisel estrilised 

sidemed lagunevad, glütserool vabaneb ning rasvhapped (nii eelnevalt triglütseriidide koostisse 

kuulunud kui ka vabad rasvhapped) moodustavad leelismetallidega soolad (seebi). Niisiis saab seep 

tekkida ainult rasvhapetest, teised rasva koostises olevad ained ei seebistu. Need kõrvalained on 

olemuselt rasvataolised (nt sitosterool, hormoonid jm) või mittelipiidsed (nt pigmentained, 

mitmesugused vitamiinid, provitamiinid jm). Rasvade peamise mitteseebistuva osa moodustavad 

rasvataolised lisandid ehk steroolid ja nende estrid rasvhapetega. Need estrid leeliste toimel ei 

lagune ehk ei seebistu. 

Seebi valmistamiseks mõeldud õlisegude puhul on mitteseebistuvate koostisosade valik väga tähtis. 

Mitteseebistujad võivad lisada seebile häid omadusi, sest neis võib sisalduda vitamiine, neil võivad 

olla niisutavad ja pehmendavad omadused või suudavad nad muuta tekstuuri meeldivamaks jne. 

Teisest küljest aga, kui neid on liiga palju, või kui spetsiifilised mitteseebistujad ei too koostises 

erilist kasu, võib tulemuseks olla praak või ebapiisava tõhususega toode. 
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Kordamisküsimused 

 

1. Mis on vaha? 

2. Milline on temparatuuri vahemik, milles või tahkub? 

3. Milliste meetoditega saadakse õlisid? 

4. Mis on kuiv õli? 

5. Milline on vaseliin? 

6. Kas vaseliin lahustub vees? 

7. Miks on õlid vedelamad kui rasvad? 

8. Millest saadakse kookosõli? 

9. Mida sisaldavad kakaoseemned? 

10. Mis on cera alba ja kuidas seda kosmeetikatööstuses kasutatakse? 

11. Milline on karnauubavaha? 

12. Kus kasutatakse taimseid vahasid? 

13. Mida sisaldab kilpkonnaõli? 

14. Kuidas saadakse hüdrogeenitud maapähkliõli? 

15. Mida sisaldab avokaadoõli? 

16. Kus kasutatakse sojaõli? 

17. Mida sisaldab jojobaõli? 

18. Kuidas saadakse kuningakepiõli? 

19. Mis on naistepuna põhitoimeaine? 

20. Mida sisaldab maisiiduõli? 

21. Millisele nahale sobib makadaamiapähkliõli? 

22. Mida sisaldab nisuiduõli? 

23. Mida sisaldab päevalilleseemneõli? 

24. Mis on riitsinusõli funktsioon? 

25. Mis aine muudab riitsinuse mürgiseks? 

26. Mis on viinamarjaseemneõli funktsioon? 

27. Selgita, mis on mitteseebistuvad koostisosad. 
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SILIKOONID 

Silikoonid on kosmeetikatööstuses tähtis sünteetilise rasva- ja vahataoliste ainete rühm. Termin 

“silikoon” on kasutusel materjalide puhul, milles sisaldub Si-O-Si side. Need materjalid on hästi 

tuntud ja hooldustoodetes laialdaselt kasutusel. Probleem on selles, et termin „silikoon“ laieneb 

väga suurele materjalide ringile, mis ulatuvad nii vees ja õlis lahustuvatest kuni vees ja õlis 

mittelahustuvate materjalideni. Et asjad oleksid veelgi keerulisemad, määrab polümeeri 

molekulaarkaal selle, kas saadav toode on niisutaja (wetting agent) või konditsioneeri/kummi/kile 

moodustaja.  

Silikoonid on väga hea säilivusega ja nahk talub neid eriti hästi. Silikoonide koostis ei muutu 

temperatuuri tõustes, mis on eriti oluline omadus just meigitoodete juures. Lisaks segunevad 

silikoonid väga hästi naha rasuga ja moodustavad naha pinnale vett hülgava kelme. Silikoone 

kasutatakse jumestustoodetes, kreemides ja ka juuksehooldusvahendites, et anda juustele sära.  

Seoses silikoonidega on liikvel mitmeid valearusaamu: 

 kõik silikoonid takistavad vahu tekkimist; 

 silikoone on toodete koostistes keeruline kasutada; 

 silikoonid on vees mittelahustuvad; 

 silikoonid polümeriseeruvad; 

 silikoonid on mürgised; 

 silikoone on raske emulgeerida; 

 silikoone on saadaval vaid madala HLB-ga (hüdrofiilne-lipofiilne tasakaal - Hydrophilic-

lipophilic balance); 

 kõik silikoonid on rasvased. 

 

Näited tuntumatest silikoonidest: 

Vees lahustumatud ehk hüdrofoobsed silikoonid 

 

Dimetikoonid (ehk nn “tavalised” silikoonõlid) INCI: DIMETHICONE  

Kasutatakse: emulsioonide õlifaasides ja ka pehmendajate ehk emollientidena.  

Jätavad nahale meeldiva ja pehme tunde. Parandavad toodete levitust ja vähendavad “valgeid jälgi 

nahal”. Juuksehooldustoodete puhul jäävad juuste pinnale. 

Funktsioon: vahuvastane, pehmendab nahka (emollient); aitab nahal püsida pehme ja siledana ja 

kaitseb nahka. 

Tsüklometikoon INCI: CYCLOMETHICONE  

Tsüklometikoon on segu madala molekulaarkaaluga lenduvatest ja tsüklilise (rõngataolise) ehitusega 

siloksaanidest. Selle peamisteks koostisosadeks on erinevas osakaalus okta-metüül-tsüklo-tetra-



 

 35 

siloksaan (D4), deka-metüül-tsüklo-penta-siloksaan (D5) ja dodeka-metüül-tsüklo-heksa-siloksaan 

(D6).  

Funktsioon: antistaatiline; pehmendab nahka (emollient); kontrollib toote viskoossust; on 

humektant ja lahusti; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning 

lisab kohevust, kergust ja läiget. 

Tsüklopentasiloksaan INCI: CYCLOPENTASILOXANE 

Funktsioon: toimib lahustina; pehmendab nahka; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, 

pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Tsüklotertasiloksaan INCI: CYCLOTETRASILOXANE 

Viimasel ajal on tähelepanu pööratud tsükliliste silikoonide turvalisusele. Vähendatud on ka 

tsüklotertasiloksaani kasutamist. Üldiselt kaotavad tsüklilised silikoonid naha kuivuse tunde ning 

tekitavad nahale pehme ja siidise tunde.  

Kasutatakse: peamiselt antiperspirantides ja deodorantides, aga ka jumestustoodetes, šampoonides 

jm juuksehooldustoodetes; aitavad parandada aktiivainete levitust kehakreemides, -losjoonides ja 

niisutavates kreemides (libisevad hästi, pehmendavad nahka, tekitavad “imendumise” tunde); 

aitavad ka päikesekaitsekreemides pigmentidel dispergeeruda.  

Fuktsioon: toimib lahustina; pehmendab nahka; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, 

pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Fenüülsiloksaanid 

Osa metüülrühmadest on asendatud fenüülrühmadega, mis on aromaatne süsivesinikerühm.  

Difenüüldimetikoon INCI: DIPHENYL DIMETHICONE 

Kasutatakse: antiperspirantides (lisab toote koostise läbipaistvust); juuksehooldustoodetes; 

huulepulkades; niisutavates kreemides ja õlides; vedelates jumestustoodetes. 

Funktsioon: toimib emulgaatorina; on vahuvastane; pehmendab nahka; muudab juuksed lihtsalt 

kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal 

püsida pehme ja siledana. 

Fenüültrimetikoon INCI: PHENYL TRIMETHICONE  

Funktsioon: on vahuvastane; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks 

ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 
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Suurte molekulidega silikoonsed vahad  

Tsetüüldimetikoon INCI: CETYL DIMETHICONE 

Funktsioon: pehmendab nahka (emollient).  

Stearüüldimetikoon (alküülrühmast) INCI: STEARYL DIMETHICONE  

Funktsioon: pehmendab nahka; aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

Stearoksdimetikoon INCI: STEAROXY DIMETHICONE  

Koostiselt vedelad või vahataolised silikoonid, mis tekitavad oklusiooni. Sobivad hästi teiste 

toorainetega. Kasutatakse emulsioonide koostises.  

Funktsioon: pehmendab nahka; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Vesilahustuvad silikoonid 

PEG-14 (polüetüleenglükool) dimetikoon INCI:   

PEG on lühend polüetüleenglükoolist. Number nimes näitab keskmist etüleenglükooli ühikute ehk 

monomeeride arvu. 

Kasutatakse: šampoonides, juuksespreides, vannivahtudes, roll-on toodetes, sünteetilistes seepides, 

habemeajamisvahtudes.  

Funktsioon: muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab 

kohevust, kergust ja läiget; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

 

Kordamisküsimused 

 

1. Milliseid valearusaamu seostatakse silikoonidega? 

2. „Tavalised“ silikoonõlid ehk _____________________________ . 

3. Nimeta kolm hüdrofoobset silikooni. 

4. Mis on tsüklotetrasiloksaani funktsioon? 

5. Kus kasutatakse PEG-14 Dimethicone nimelist ainet? 
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RASUERITUST TASAKAALUSTAVAD JA MIKROORGANISMIDE 
AKTIIVSUST VÄHENDAVAD AINED 

Rasuerituse tasakaalustamine, mikroorganismide aktiivsuse vähendamine ja probleemse näonaha 

hooldamine on üks kosmeetikute töö olulistest osadest.  

Alljärgnevalt näiteid rasueritust tasakaalustavatest ainetest: 

Aedkoriandri seemnete/lehtede ekstrakt INCI: CORIANDRUM SATIVUM FRUIT/LEAF EXTRACT 

Koriander on üheaastane 20—60 cm kõrgune rohttaim, millel on valged või roosakad õied ja mille vili 

on kerajas seeme. Koriander sisaldab kumariine, eeterlikku õli (peamine komponent koriandrool) 

jne. Aedkoriandri ekstrakt on ekstraheeritud Coriandrum sativum L., Umbelliferae lehtedest ja 

seemnetest. Kasutatakse nii toiduainete-, parfümeeria- kui meditsiinitööstuses. 

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; vähendab või pärsib toote põhilõhna või maitset. 

Floretiin INCI: PHLORETIN 

Floretiin on dihüdrokalkoon, teisi sõnu looduslik fenool, mida leidub õunapuu lehtedes.  

Funktsioon: antioksüdant; tasakaalustab rasueritust. 

Hüdroksüfenüül glütsiinamiid INCI: HYDROXYPHENYL GLYCINAMIDE 

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust. 

Jooksjarohujuure ekstrakt INCI: ONONIS SPINOSA ROOT EXTRACT 

Jooksjajuure ekstrakti saadakse Ononis spinosa L., Leguminosae nimelise taime juurtest. Sisaldab 

isoflavoonglükosiide – ononiini ja osonpiini, tanniine, eeterlikku õli, kumariine jne.  

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; rahustab nahka.  

Karbotsüsteiin INCI: CARBOCYSTEINE 

Karbotsüsteiini kasutatakse ka meditsiinis hingamisteedehaiguste ravimisel. 

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega. 

Naatriumusnaat INCI: SODIUM USNATE 

Naatriumusnaat (keemiline valem C18H15NaO7) on usiinhappe naatriumsool. Usiinhapet leidub lõhna- 

ja habesamblikes ning seda kasutatakse ka meditsiinis.  

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal; tasakaalustab rasueritust. 
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Talbja sidrunväändiku vilja ekstrakt INCI: SCHIZANDRA SPHENANTHERA FRUIT EXTRACT 

Sidrunväändik, mis kasvab ka Eestis, on mitmeaastane 9—15 meetrine liaan. Kogu taim on 

sidrunilõhnaga. Talbja sidrunvääniku vilja ekstrakti saadakse Schizandra sphenanthera, 

Schisandraceae viljadest.  

Funktsioon: antioksüdant; tasakaalustab rasueritust; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja 

terve väljanägemisega; kaitseb nahka. 

Taruvaik (proopolis) INCI: PROPOLIS CERA 

Mesilased valmistavad taruvaiku taimede pungadelt kogutud lähteainetest. Taruvaik ehk tarupigi on 

värvuselt rohekas, pruunikas või punakas omapärase meeldiva lõhnaga vaigutaoline kleepuv aine. 

Taruvaik koosneb taimsetest valkudest ja palsamitest, vahast, eeterlikest õlidest ja õietolmust.   

Proopolise sulamistemperatuur on 80 ºC. Mesilased kasutavad taruvaiku kärjekannude puhastamiseks 

ja desinfitseerimiseks, pragude täitmiseks, lennuava kitsendamiseks ja tarru sattunud kahjurite 

katmiseks. 

Taruvaik on rahvameditsiinis tuntud antibakteriaalse ainena. See takistab haigustekitajate arengut, 

parandab haavu ning leevendab valu. Taruvaiku kasutatakse mitmete tavameditsiini preparaatide 

valmistamisel.  

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; niisutab ja silub nahka. 

Teepuu lehtede vesi INCI: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF WATER 

Teepuu lehtede vesi on aurdestilleerimise teel saadud destillaat teepuu (Melaleuca alternifolia, 

Myrtaceae) lehtedest, mis sisaldab eeterlikku õli.  

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal; ahendab 

poore; toniseerib nahka.  

Väävel INCI: SULFUR 

Looduses esineb väävlit nii ehedal kujul kui ka ühendite koostises. Väävel on oluline ka 

eluslooduses, seda leidub aminohapete ja proteiinide koostises ning inimese organismis. 

Kosmeetilistes toodetes kasutatakse väävlit probleemse naha hooldustoodetes.  

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; vähendab staatiliste laengute kogunemist nahale või juustele; 

aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; muudab juuksed lihtsalt 

kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 
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Näiteid mikroobidevastastest ainetest:  
 
Fenüülsalitsülaat INCI: PHENYL SALICYLATE 

Fenüülsalitsülaat (keemiline valem HOC6H4COOC6H5) on valge, meeldiva lõhna ja maitsega pulber. 

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal; denaturaat; lõhnaaine.  

Ferulahape INCI: FERULIC ACID 

Ferulahape (keemiline valem C10H10O4) on aromaatne kaneelihape. Looduses leidub näiteks 

marjades, õuna- ja apelsiniseemnetes, aga ka riisis, kaeras ning männikoores. Kasutatakse ka 

rahvameditsiinis. 

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal. 

Hariliku ingveririsoomi ekstrakt INCI: ZINGIBER OFFICINALE RHIZOME EXTRACT 

Harilikku ingveririsoomi ekstrakti valmistatakse Zingiber officinalis L., Zingiberaceae risoomist. 

Sisaldab eeterlikku õli jm aineid. 

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal. 

Harilik luuderohu ekstrakt INCI: HEDERA HELIX EXTRACT 

Luuderohi on igihaljas roomav või roniv 10—30 meetri pikkuse varrega liaan. Sisaldab saponiine, 

millest peamine on hederakoksiid C, veel leidub näiteks flavonoide, alkaloide, steroide jne. 

Funktsioon: takistab tootes tükkide moodustumist; aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust 

nahal; ahendab poore; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; rahustab 

ja toniseerib nahka.  

Hariliku riisi seemne vesi INCI: ORYZA SATIVA SEED WATER 

Harilik riis on pooleldi vee all kasvav kultuurtaim. Hariliku riisi seemne vesi on aurdestilleerimise 

teel saadud destillaat Oryza sativa L., Poaceae taime seemnetest. 

Funktsioon: antioksüdant; aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, 

pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 

 

Hiina smiilaksi ekstrakt INCI: SMILAX CHINA EXTRACT 

Hiina smiilaksi ekstrakti valmistatakse kogu Smilax China L., Smilacaceae taimest. 



 

 40 

Funktsioon: kõõmavastane; aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal; antioksüdant; 

ahendab poore; pehmendab nahka; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja 

säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 

 

Guaiasuleen INCI: GUAIAZULENE 

Guaiasuleen on kristalne tumesinine süsivesinik, mis leidub nn sinistes seentes. 

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal. 

Kaaliumfenoksiid INCI: POTASSIUM PHENOXIDE 

Keemiline valem C6H5KO.  

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal. 

Mandelhape INCI: MANDELIC ACID 

Mandelhape (keemiline valem C6H5CH(OH)CO2H) on aromaatne AHA-hape. See on valge kristalne 

tahke aine, mis lahustub vees ja polaarsetes orgaanilistes lahustites. 

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal. 

Nisiin INCI: NISIN 

Nisiin on polüpeptiid, mis on valmistatud Lactococcus lactis’est fermenteerimise teel. Tuntud 

toiduainetööstuses säilitusainena E234.  

Funktsioon: aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal. 

Triatsetiin (glütserüültriatsetaat) INCI: TRIACETIN 

Õline, värvitu ja mõru maitsega vedelik, millel on rasva lõhn. Lahustub hästi alkoholis ja eetris, kuid 

vees lahustub halvasti. Kasutatakse ka toiduainetetööstuses. 

Funktsioon: lahusti; aitab vähendada mikroorganismide aktiivsust nahal; moodustab nahale, juustele 

või küüntele ühtlase kelme/kile; pehmendab ja muudab nõtkeks aine, mida ei saa kergesti käsitleda 

või levitada. 
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Savi ja muda  

 

Eelkõige kasutatkse savi probleemse naha hooldustoodetes ja koorimisainetes, kuid savil on ka 

nahka pehmendavaid, siluvaid jm funktsioone. 

Näiteid kosmeetikatööstuses kasutatavatest savidest:  

Elguea savi INCI: ELGUEA CLAY 

Elguea savi on looduslik savi, mis on saadud Elguea Thermae’st Kuubal. 

Funktsioon: abrasiiv; imab vesi- ja/või rasvlahustuvaid aineid. 

Heilmoori savi INCI: HEILMOOR CLAY 

Heilmoori savi on looduslik puhas savi, mida saadakse Austria (Reichnau) turbarabast. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Hektoriit INCI: HECTORITE 

Hektoriit on pehme, rasvane ja valge savimineraal. 

Funktsioon: imab vesi- ja/või rasvlahustuvaid aineid; suurendab toote mahtu; kontrollib toote 

viskoossust. 

Hokkaido Akan savi INCI: HOKKAIDO AKAN CLAY 

Hokkaido Akan savi saadakse vulkaanilisest Hokkaido Akan Caldera piirkonnast Jaapanis.  

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Illiit INCI: ILLITE 

Illiit on savimineraal, mis esineb savimineraalidele omaselt vaid kahe µm (mikromeetri) suuruste 

kristallidena.  

Funktsioon: abrasiiv, imab vesi- ja/või rasvlahustuvaid aineid; takistab toote paakumist ja tükkide 

moodustumist; suurendab toote mahtu. 

Kanada kolloidne savi INCI: CANADIAN COLLOIDAL CLAY 

Kanada kolloidne savi, mida kaevandatakse Lääne-Kanadast, on rohelist värvi. See sisaldab 

peamiselt räni, alumiiniumit, rauda, kaltsiumit, naatriumit, magneesiumit ja kaaliumit. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 
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Manicouagani savi INCI: MANICOUAGAN CLAY 

Manicouagani savi on looduslik mereline savi, mis on saadud Manicouagan Peninsula piirkonnast 

Kanada Quebecis. 

Funktsioon: imab vesi- ja/või rasvlahustuvaid aineid; ahendab poore; on pindaktiivne aine.  

Palau valge savi INCI: PALAU WHITE CLAY  

Palau valge savi on looduslik savi, mida saadakse Ngeruktabeli saarelt nimega Pal. 

Funktsioon: humektant; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Savi INCI: CLAY 

Savi on füllo- ehk kihtsilikaatide mineraalide grupp, mis on toodetud keemilise ja füüsilise 

porsumise teel kivimist. Savi koosneb peamiselt eri kogustes ränidioksiidist ja alumiiniumoksiidist 

ning teda iseloomustab osakeste suurus alla kahe µm. 

Funktsioon: imab vesi- ja/või rasvlahustuvaid aineid; seob omavahel koostisosi; suurendab toote 

mahtu; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; kontrollib toote 

viskoossust. 

 

Muda 

Muda kasutatakse nii näonaha- kui kehahooldustoodete komponendina. 

Alluviaalne muda INCI: ALLUVIAL MUD 

Alluviaalne ehk uhteline muda on sete, mis sisaldab aleuriiti ja savi osakesi ning on saadud jõe või 

muu mageveekogu lähedalt. 

Funktsioon: abrasiiv; seob omavahel koostisosi.  

Soolakaevanduse muda INCI: SALT MINE MUD 

Soolakaevanduse muda on sinna tekkinud sete. 

Funktsioon: abrasiiv; imab vesi- ja/või rasvlahustuvaid aineid; ahendab poore; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 
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Kordamisküsimused 

 

1. Mida sisaldab koriander? 

2. Mis on naatriumusnaat? 

3. Mida sisaldab taruvaik? 

4. Mis on väävli funktsioon? 

5. Mis on ferulahape ja kus võib seda looduses leida? 

6. Mis on hariliku riisi vesi? 

7. Mis onnisiin? 

8. Mis on triatsetiini funktsioon? 

9. Loetle savid, mida kasutatakse kosmeetikatööstuses. 

10. Millest savi peamiselt koosneb? 
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RAHUSTAVAD AINED 

Tundlik nahk 

Esmapilgul tundub tundliku naha probleem üsna lihtne, kuid lähemal hindamisel selgub, et see on 

keerukam kui võis arvata. Mis on õieti tundlik nahk? Kas kalduvus selleks on pärilik? Kas rolli 

mängivad ka soo, rassi ja vanuselised erinevused? Milliste kriteeriumite järgi tuleks koostada 

tundliku naha tooted? Mis tüüpi teste tuleks teha, et selgitada naha tundlikust? Millised koostisained 

tuleks tundliku naha toodetesse lisada või sealt välja jätta? Sellised on küsimused, mis tekivad 

kosmeetikul, teenindades tundliku nahaga klienti. Õnnetuseks on tundliku naha probleemidega 

tegelemiseks ka väga vähe juhtnööre.  

 

Definitsioon 

Tundlikku nahka saab kirjeldada nii subjektiivselt kui objektiivselt. Subjektiivne arusaam tundlikust 

nahast tuleneb inimese enda pikaajalistest tähelepanekutest torkimis-, põletus-, kihelus- ja 

kiskumistunde kohta, mis järgnevad erinevatele keskkonna mõjuritele. Need võivad ilmneda kohe 

pärast toote pealekandmist, või siis alles minutite, tundide või päevade pärast. Enamgi veel, 

sümptomid võivad järgneda alles kumulatiivselt toote kasutamisel või kombinatsioonis teiste 

toodetega. 

 

Objektiivne arusaam tundlikust nahast põhineb dermatoloogilisel hindamisel. Hinnangud võivad 

hõlmata naha reaktsiooni erüteemi, stratum corneum’i deskvamatsiooni (irdumise), vistrike, 

mädavillide, kuplade, suurte ja väikeste vesivillide ja erosiooni näol. Lühidalt, tundlikkuse 

spektrisse võib olla kaasatud kogu nahapinna reaktsioonide repertuaar. Vahel võib reaktsiooni 

klassifitseerida dermatoloogilise diagnoosina, nagu nt allergiline kontaktdermatiit, lihtne 

kontaktdermatiit, kontakturtikaaria (immunoloogiline ja mitte immunoloogiline), seborroiline 

dermatiit, perioraalne dermatiit, atoopiline dermatiit, psoriaas, rosaatsea, komedoonne akne ja 

pustulo/papuloosne akne.  

Veel liigitatakse naha tundlikkust kosmeetikatalumatuse seisukohast. Nõnda on termin „tundlik 

nahk” sellisena, nagu seda praegu meditsiini- ja erialakirjanduses ning ka turunduses kasutatakse, 

väga laiahaardeline, halvasti defineeritud, laialivalguv ja üsna segadusseajav mõiste. 

 

Näiteid rahustavatest ainetest: 

Allantoiin INCI: ALLANTOIN  

Allantoiin (keemiline valem C4H6N4O3) on tahke kristalne aine, mis tekib uriinhappe ja puriini 

ainevahetuse oksüdatsiooni tulemusel. Allantoiini leidub paljudes taimedes, näiteks suhkrupeedis. 

Esimest korda leiti allantoiini hariliku varemerohu (Symphytum officinale) lehtedest ja juurtest. 

Tänapäeval toodetakse allantoiini sünteetiliselt. Seda peetakse mitte toksiliseks ja mitte ärritavaks 

toimeaineks. 
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Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; kaitseb ja rahustab 

nahka.  

Asuleen INCI: AZULENE 

Asuleen (keemiline valem C10H8) on sinist värvi aromaatne süsivesinik, mida valmistatakse nii 

looduslikult (kummelist) kui sünteetiliselt.  

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; rahustab nahka. 

Bioflavonoidid INCI: BIOFLAVONOIDS 

Bioflavonoidid on sidruniõlist saadud flavonoidid.  

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; rahustab nahka. 

Bisabolool INCI: BISABOLOL 

Bisabolool on monotsükliline seskviterpeenalkohol. See on värvitu viskoosne õli, mille peamiseks 

koostisosaks on eeterlik õli, mis põhjendab ka bisabolooli nõrka magusat aroomi. Vees on see 

peaaegu lahustumatu, kuid etanoolis hästi lahustuv aine. Valmistatakse peamiselt sünteetiliselt. 

Funktsioon: kasutatakse lõhnaainena; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; rahustab nahka. 

Hariliku kaera jahu ekstrakt INCI: AVENA SATIVA MEAL EXTRACT 

Kaerajahu ekstrakt on saadud kaera (Avena sativa L., Poaceae) jahust. Kasutatakse ka probleemse 

naha hooldamisel, näiteks akne, ebapuhtuste, dermatiitide, ekseemide jm probleemide puhul.  

Funktsioon: rahustab nahka. 

Hariliku pärna ekstrakt INCI: TILIA CORDATA EXTRACT 

Pärna ekstrakti saadakse pärnast (Tilia cordata, Tiliaceae). Pärnaõied sisaldavad 4—5% flavonoide, 

pisut eeterlikku õli, saponiine jm aineid. Pärnaõieteed soovitatakse näiteks ka gripi, 

külmetushaiguste, palaviku, infektsioonide ja peavalude (eriti migreeni) leevendamiseks. 

Funktsioon: värskendab; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; 

kaitseb, silub ja rahustab nahka.  

Jaapani keepuu pungaekstrakt INCI: SOPHORA JAPONICA BUD EXTRACT 

Jaapani keepuu ekstrakti saadakse Sophora japonica L., Leguminosae pungadest. Jaapani keepuu 

pungad ja viljad sisaldavad väga palju rutiini (õiepungad kuni 20%).  

Funktsioon: kaitseb ja pehmendab nahka. 
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Lagritsa magusrisoom/-juur INCI: GLYCYRRHIZA GLABRA RHIZOME/ROOT 

Seda toimeainet valmistatakse kuivatatud Glycyrrhiza glabra L., Leguminosae risoomidest ja 

juurtest. Lagritsa-magusjuur on mitmeaastane tugeva juurestikuga rohttaim, mis kasvab kuni 2 

meetri kõrguseks. Lagritsa-magusjuure peamiseks toimeaineks on saponiin, täpsemalt glütsürrisiin. 

Glütsürrisiin on amorfne, tumepruun pulber, mis on sahharoosist 40―50 korda magusam. Veel 

sisaldab lagritsa-magusjuur flavonoide, eeterlikku õli, kumariine jm aineid.  

Funktsioon: pehmendab, niisutab, silub ja rahustab nahka. 

Põisadru ehk hariliku põisadru ekstrakt INCI: FUCUS VESICULOSUS EXTRACT 

Põisadru ekstrakti saadakse kuivatatud Fucus vesiculosus L., Fucaceae tallusest. Põisadru kuulub 

pruunvetikate klassi ja on suurim Eestis kasvav adru (u 75 meetri pikkune). Nime on ta saanud põite 

järgi, mis aitavad taimel vee peal püsida.  

Funktsioon: pehmendab (emollient) nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; silub ja rahustab nahka.  

Sahharoos INCI: SUCROSE 

Sahharoos, mis on tuntud ka kui tavaline suhkur (keemiline valem C12H22O11 ), on valge, kristalne ja 

vees hästi lahustuv aine. Sahharoos on disahhariid, see koosneb glükoosist ja fruktoosist. Taimedes 

on sahharoos tavaline ühend - seda leidub rohkesti näiteks suhkruroos, suhkrupeedis, ananassis, 

porgandis ja maisis. Peamiselt toodetakse sahharoosi suhkruroost ja suhkrupeedist. 

Funktsioon: humektant; aitab nahal püsida pehme ja siledana; rahustab nahka. 

Salatilehe mahl INCI: LACTUCA SCARIOLA SATIVA LEAF JUICE 

Salatilehe mahl on saadud Lactuca scariola L. var. sativa, Compositae lehtedest. 

Funktsioon: värskendab ja rahustab nahka. 

Tiigrirohu ekstrakt INCI: CENTELLA ASIATICA EXTRACT  

Legendi järgi sõi ja ka hõõrus haavatud tiiger ennast vastu selle taime lehtesid, et kiiremini 

paraneda. Siit pärinebki taime rahvapärane nimetus „tiigrirohi”. Tiigrirohu ekstrakti saadakse 

tervest Centella asiatica L., Apiaceae taimest.  

Funktsioon: puhastab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; 

silub, rahustab ja toniseerib nahka. 
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Kordamisküsimused 

 

1. Defineeri, mis on tundlik nahk. 

2. Mis on allantoiin? 

3. Mis on bisabolool ja milline on selle funktsioon? 

4. Mida sisaldab lagritsa-magusjuur? 

5. Mis on sahharoos? 

6. Mis on tiigrirohu ekstrakti funktsioon? 
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NIISKUSE SÄILITAMINE NAHAS 

Normaalse niiskussisaldusega nahk on sile, pehme ja elastne. Kui naha niiskussisaldus on alanenud, 

on nahk kare, ketendav ja „kiskuv“. Niiskussisalduse alanemise põhjusi on mitmeid, näiteks 

ilmastik, vanus, liigne UVK, füsioloogilised mõjutajad, ebatervislik toitumine, vähene vee joomine, 

naha hooldamatus või valed tooted ning ka stress. 

Niiskussisaldusest rääkides peetakse eelkõige silmas str cormeum’i niiskust. Naha niiskussisalduse 

normaliseerimiseks on vajalikud vesi, lipiidid ja proteiinid. 

Normaalses nahas toimivad rasunäärmed normaalselt ja eritavad rasu (sebum). Rasu moodustab 

nahapinnale kihi, mis kaitseb nahka keemiliste ainete ja bakterite eest.  

 

Näited ainetest, mis taastavad naha ülemiste kihtide ja/või juuste lipiidid: 

Nisuidu glütseriidid INCI: WHEAT GERM GLYCERIDES 

Nisuidudest saadud mono-, di- ja triglütseriidid. 

Funktsioon: emollient; taastab naha ülemiste kihtide ja/või juuste lipiidid; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Skualeen INCI: SQUALENE 

Funktsioon: antistaatik; emollient; taastab naha ülemiste kihtide ja/või juuste lipiidid; muudab 

juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; 

aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Skualaan INCI: SQUALANE 

Funktsioon: emollient; taastab naha ülemiste kihtide ja/või juuste lipiidid; muudab juuksed lihtsalt 

kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab hoida 

nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

 

Steariinhape INCI: STEARIC ACID  

Valge või kollakas vees lahustumatu küllastunud rasvhape. 

Funktsioon: puhastab nahka; toimib emulgaatorina; stabiliseerib emulsiooni; taastab naha ülemiste 

kihtide ja/või juuste lipiidid; on pindaktiivne aine. 

 

Tridetsüülalkohol INCI: TRIDECYL ALCOHOL 

Funktsioon: emollient; emulsiooni stabilisaator; taastab naha ülemiste kihtide ja/või juuste lipiidid; 

pindaktiivne aine; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; kontrollib 

toote viskoossust. 
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Trimüristiin INCI: TRIMYRISTIN 

Glütserooltrimüristaat. 

Funktsioon: emollient; taastab naha ülemiste kihtide ja/või juuste lipiidid; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; lahusti; kontrollib toote viskoossust.  

 

Humektandid, niisutajad ja okluseerivad ained 

Niisutavad ained annavad nahale – epidermisele ja dermisele - vajaminevat niiskust ja aitavad seda 

ka säilitada. Niisutajad on keerulise koostisega keemilised segud, mille eesmärgiks on muuta naha 

välimised kihid elastsemaks ja pehmemaks, lisades veesisaldust nahas ja vähendades selle 

haihtumist. Lisaks on need ka vajalikud toote (kreemi) koostise nõtkuse säilitamiseks.  

Neid aineid nimetatakse niiskusesäilitajateks ehk humektantideks (humectant) ja niisutajateks 

(moisturizer):   

- humektant (humectant) – säilitab ja lisab niiskustaset nahas, on õhust vett absorbeeriv aine;  

- niisutaja (moisturizer) – suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida pehme ja siledana 

(lisab toote niiskustasakaalu). 

Kuiva naha tekke põhjused võivad olla erinevad: n-ö „talvenahka” põhjustab kuiv ja külm keskkond 

ning epidermise suutmatus säilitada endas piisavalt vett, mida tavaliselt pidevalt dermisest juurde 

antakse. Ka vananevas nahas võivad ainevahetus- (metaboolia) või vereringeprobleemid mõnevõrra 

vähendada naha veesisaldust. Praeguseks ei ole veel kindlaks tehtud, kas nii vananev nahk kui 

„talvenahk” reageerivad niisutavatele hooldustele samamoodi.  

Nahas on olemas omad loomulikud niisutavad faktorid - NMF ehk Natural Moisturizing Factors 

(eesti keeles LNF – loomulikud niisutusfaktorid). 

NMF-i kõige huvitavam koostisosa on humektant (niiskusesäilitaja) nimega PCA ehk 

pürrolidoonkarboksüülhape (12%). See on aine, mis tekib glutamiinhappe lagunemisproduktina. 

Lisaks leidub NMF-is aminohappeid (40%), laktaate (12%), uuread (7%), Na+, Ca++, K+, Mg++, PO4
---, Cl- 

(18,5), NH3, kusihapet, glükoosamiine, kreatiini (18,5%) ning 1,5% senini tundmatuid aineid. NMF on 

filagriini ensümaatiline lagunemisprodukt.  

Viimastel aastatel on kosmeetikatoodete retseptide koostajad humektantidena kasutusele võtnud 

hulga veeslahustuvaid polümeere. Nende ainete kõrge molekulaarkaal ei võimalda neil 

epidermisesse tungida ning on tõenäoline, et need kelmemoodustajad jäävad stratum corneum’i 

pindmistesse kihtidesse ning annavad sellele siledust ja pehmust. 
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Naha niisutamine oklusiivsete toimeainetega 

Oklusiivsed hooldused tõkestavad nahast vee aurustumist ning lukustavad vee seeläbi naha 

ülemistesse kihtidesse. Nahapinna katmist lipiidikihiga, millest vesi ei suuda läbi tungida, on 

praktiseeritud antiikajast saati. Oklusiooni korral on selliste ainete puhul, nagu nt parafiin või 

triglütseriidid, aurustumisprotsess nahast pärsitud vaid osaliselt. Kuna nahk pole veatu, ei suuda 

need ained pakkuda täielikku 100% aurustumisblokki. Vett mitteläbilaskvate kilede kasutamine 

suurtel kehapindadel võib mõjutada ka kehasoojuse aurustumise protsessi nahapinnalt.  

Reeglina on oklusiivsete toimeainete nõutav tase nahal üsnagi kõrge. Enamik oklusiivseid 

toimeaineid on õlised ja kleepuvad ning neid tuleks koostisse lisada suure hoolikusega. Oklusiivsete 

toimeainete emulgeerimine või kombineerimine hügroskoopsete toimeainetega vähendab oluliselt 

nende oklusiivsust.  

Parafiin on kosmetoloogia ja farmatseutika kõige enam uuritud oklusiivne toimeaine. See on 

keerukas süsivesinike segu, mida toodetakse petrolaatumist. Parafiin on libe ja jätab nahale õlise 

või rasvase kihi. Vaidlused selle üle, kas see aine suudab inimese stratum corneum’ist läbi tungida, 

alles käivad. Parafiini kasutamine nahal elimineerib või vähemalt vähendab vee aurustumist 

nahapinnalt.  

Senikaua kui nahal säilitatakse kõrget oklusiivsuse taset võib tulemuseks olla füsioloogiliselt 

ebaloomulikult kõrge veetase sarvkihis (stratum corneum). Sellised olukorrad võivad häirida 

epidermise normaalsed protsesse. Katsete abil on kindlaks tehtud, et pidev kõrge veesisaldus 

sarvkihis vähendab nahabarjääri taastumisvõimet. Mõõdukas oklusiooni tase ja oklusiivse lipiidikihi 

eemaldamine pesemise või hõõrumise teel tõenäoliselt ennetab neid tõsiseid kõrvaltoimeid.  

Pidev igapäevane oklusiivse toote kasutamine parandab silmnähtavaid nahakahjustusi (kliiniline 

nahasoomuste eraldumine, sügelus ja erüteema) ja võimaldab epidermaalsel barjääril (epidermal 

barrier) paraneda läbi normaalsete füsioloogiliste protsesside. Nagu eespool mainitud, langeb 

sarvkihi hüperhüdratsioon kiiresti läbi aurustumise normaalsele tasemele, kui eemaldada oklusiivne 

kiht. 

Muud oklusiivsed toimeained on suhteliselt tahked ained, mida ei saa nende loomulikus olekus otse 

nahal kasutada. Seepärast teisendatakse need kas vähem oklusiivseteks toimeaineteks või 

kasutatakse emulsioonide koostises. 

Nahas olev niiskus stimuleerib ka haavade paranemist, soodustades epidermise taastumisprotsesse. 

Tänapäeval on see tähelepanek leidnud kasutust kirurgia järelravis. 
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Näiteid oklusiivsetest niisutajatest: 

Hüdrogeenitud riisikliide vaha INCI: HYDROGENATED RICE BRAN WAX 

Funktsioon: seob omavahel koostisosi; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; kontrollib toote viskoossust.  

Kolesterüüloleaat INCI: CHOLESTERYL OLEATE 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Tripalmitiinoleiin INCI: TRIPALMITOLEIN 

Funktsioon: pehmendab nahka (emollient); taastab naha ülemiste kihtide ja/või juuste lipiidid; 

aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; kontrollib toote viskoossust. 

Siia rühma kuuluvad ka näiteks parafiin, vaseliin, dimetikoon jm ained. 

Mõned uurijad peavad ka pehmendavaid lipiide oklusiivseteks, kuid neid aineid pole siin käsitletud.  

 

NIISKUSESÄILITAJAD (HUMEKTANDID) 

Usutakse, et humektantide läbimõeldud kasutamine lisab kuivale nahale vett, niisutab nahka ja 

aitab kaasa epidermise bioloogilistele protsessidele. Tüüpiliste niisutajate hulka kuuluvad 

orgaanilised polüoolid, lihtsoolad nagu naatriumlaktaat ja naatrium pürrolidoon karboksülaat ning 

vesilahustuvad polümeerid nagu polüetüleenglükool ja hüaluroonhape. Polüoolid on orgaanilised 

ühendid, mis sisaldavad rohkem kui ühe hüdroksüülrühma.  

Humektantidel on mitmeid eesmärke: 

(1) naha niisutamisel: 

 jääda nahka ja sarvkesta, et neid adekvaatselt niisutada; 

 anda nahale niiske pehme tunne; 

(2) kosmeetikatoodete koostises:  

 aidata kaasa emulsiooni säilimisele ja lahustuvusele, tõkestades vedelikukadu;  

 madaldada külmumispunkti, et suurendada stabiilsust madalatel temperatuuridel; 

 suurendada lahustuvust ja aidata säilitada lõhna; 

 kontrollida viskoossust; 

 suurendada läiget; 

 võivad ka tõhustada bakteriostaatilist (bakterite arenemise vastast) toimet. 

Alljärgnevalt võib näha ülevaadet, millised ained kuuluvad humektantide ja millised niisutavate 

ainete rühma.  
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Näiteid humektantidest: 

Alfa-glukaan INCI: ALPHA-GLUCAN 

Alfa-glukaan on väga paljuharuline tsükliline polüsahhariid, mis saadakse tärkliseensüümi 

harunemisel. See koosneb 500—2000 glükopanoosiüksusest.  

Funktsioon: humektant; aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

Betaiin (trimetüülglütsiin) INCI: BETAINE 

Trimetüülglütsiini soovitatakse kasutada ka seespidiselt, kuna see aine kaitseb maksa-, 

südamehaiguste ja närvikahjustuste eest. Looduslikuks allikas on punapeet, suhkrupeet, kvinua 

(quinoa), spinat, nisukliid.  

Funktsioon: antistaatiline; humektant; aitab nahal püsida pehme ja siledana; muudab juuksed 

lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; 

kontrollib toote viskoossust. 

Glükoolhape INCI: GLYCOLIC ACID 

Glükoolhape, mida valmistatakse suhkruroost, kuulub alfahüdroksühapete ehk puuviljahapete hulka. 

Glükoolhappe toime sõltub selle kontsentratsioonist - mida kõrgem on happe sisaldus, seda tugevam 

on ka toime. Optimaalseks peetakse 5—8% ainet, mille pH on 3—4. Keemilise koorimise puhul on 

aine kontsentratsioonid palju kõrgemad.  

Kosmeetikatööstus võitleb AHA-hapetega kortsude, naha kareduse ja ebatasase pigmentatsiooni 

vastu. Samuti kasutatakse AHA-happeid rasuse naha hooldamisel ja ka niiskuse säilitajana 

kreemides, puhastusemulsioonides, toonikutes ja maskides.  

Funktsioon: stabiliseerib kosmeetilise toote pH-d; toimib keratolüütiliselt ja on niiskusesäilitaja.  

AHA-happed tekitavad ülitundlikkust UVK suhtes, seega tuleb kindlasti nahka päikesekaitsekreemiga 

kaitsta. 

Hüaluroonhape INCI: HYALURONIC ACID 

Hüaluroonhape stabiliseerib geele - tema peamine omadus on siduda vett 1%, aga ta võib siduda ka 

Ca+ ioone. Hüaluroonhappe lahus kujutab endast geeli. Kosmeetikatööstuses kasutatakse 

hüaluroonhapet niisutava komponendina, mis tekitab nahale kelme ja kaitseb seeläbi niiskuse 

haihtumise ja mikroorganismide eest.  

Madalmolekulaarne hüaluroonhape stimuleerib naharakkude jagunemist ja kollageeni sünteesi. Seda 

toimeainet lisatakse nahka regenereerivatesse ja noorendavatesse toodetesse ning haavasid 

parandavatesse salvidesse ja vahenditesse.  

Geele kasutatakse ka huulte volüümi parandamiseks ja kortsude silendamiseks (plisseekortsud).  
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Hüaluroonhapet saadakse: kukeharjast (loomne) ja mikroobidest. Mikroobidest saadud 

hüaluroonhape on inimesele sobivam, sest tekitab vähem allergiat ja ülitundlikkust.  

Funktsioon: antistaatiline, niiskusesäilitaja, suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida 

pehme ja siledana (lisab toote niiskustasakaalu).  

Looduslikud hüaluroonhapped ja nende kasutamine 

Hüaluroonhape on nahahoolduskosmeetikas üks kõige olulisemaid aktiivaineid, mille mõju kohta on 

tehtud ka arvukalt uuringuid. Teiseks oluliseks populaarsuse põhjuseks on optimeeritud 

tootmisprotsess, mistõttu ei pea enam hüaluroonhappe tootmiseks kasutama loomseid produkte. 

Näiteks Prantsuse firma Soliance toodab hüaluroonhapet loodussõbraliku protsessi käigus. 

Fermenteerides laktobatsillide abil nisu või suhkrupeeti ja kasutades bioetanooli, on tulemuseks 

ülipuhas taimse päritoluga hüaluroonhape, mis vastab loodusliku kosmeetika nõuetele. 

Hüaluroonhape on rakuvälise ainese komponent, mis kuulub glükosaminoglükaanide (GAG) gruppi. 

Tänu hüaluroonhappe suutlikkusele siduda oma massiga võrreldes väga suurel hulgal vett, on see 

polüsahhariid kosmeetikatoodetes suurepärane niisutav koostisaine. Sidekoe tähtsa koostisosana on 

hüaluroonhappel palju ülesandeid, näiteks mõjutab ta positiivselt naha veetasakaalu ning säilitab 

seeläbi naha elastsust (pingsust).  

Vananedes naha loomulik hüaluroonhappe tootmine väheneb ning tulemuseks on sellised märgid 

naha vananemisest nagu süvenevad kortsud, kuiv nahk ja elastsuse vähenemine. 

Dermakosmeetilisest vaatepunktist on naha hüaluroonhappe sisalduse tõstmine nooruslikule 

tasemele peamine eesmärk. Kõrge molekulaarkaaluga (1,4 miljonit daltonit) hüaluroonhape 

moodustab nahale kaitsekihi ning muudab naha siledaks ja pehmeks, kuna ta sidestub stratum 

corneum’iga ning säilitab selles niiskust.   

Madala molekulaarkaaluga (kogukaaluga vähem kui 400 000 daltonit) hüaluroonhapped suudavad 

tungida nahka. Autoradiograafilised ja radiokeemilised analüüsid on näidanud, et lokaalselt peale 

kantud hüaluroonhapped tungivad läbi epidermise ja akumuleeruvad dermises. 

Valides hoolikalt hüaluroonhappe molekulaarkaalu, on võimalik saavutada nahal erinevaid tulemusi. 

Hüdrolüüsitud glükoosaminoglükaanid (GAG) INCI: HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS 

Glükoosaminoglükaanid on pikaahelalised polüsahhariidid, mida kasutatakse laialdaselt erinevates 

nahahooldustoodetes. Amorfne põhiaine (koegeel) sisaldab proteoglukaane ja GAG-e.  

Funktsioon: muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab 

kohevust, kergust ja läiget; toimib humektandina; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Karnitiin-hüdrokloriid INCI: CARNITINE HCL 

Karnitiin-hüdrokloriid on valge kristalne ja hügroskoopne aminohappetaoline aine, mis on vajalik 

rasvhapete transpordiks ja kasutamiseks. 

Funktsioon: niiskusesäilitaja; aitab nahal püsida pehme ja siledana.  
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Karbamiid ehk uurea INCI: UREA 

Karbamiid on värvitu või valge kristalliline pulber, mis võib esineda ka väikeste valget värvi 

kuulikestena.  

Funktsioon: puhveraine, mis reguleerib või stabiliseerib toote happelisust/aluselisust; toimib 

niiskusesäilitajana; on antistaatiline; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Kitosaan pürrolidoonkarboksüülhape INCI: CHITOSAN PCA  

Kitosaan on pürrolidoonkarboksüülhappe sool ning levinum kitiini keemiline teisend. Kitosaani 

sünteesivad mitmed seened ja seda saab valmistada ka kunstlikult. Selleks kuumutatakse kitiini 

tugevalt leeliselises keskkonnas. Kitosaani eeliseks võrreldes kitiiniga on tema vees lahustuvus. 

Kitosaani sisaldavaid preparaate kasutatakse rasvapüüdjana ehk loodusliku kaalulangetajana, kuid 

sellega kaasnevad siiski teatud riskid. Nii kitiin kui kitosaan on kasutusel ka toiduainetetööstuses 

stabilisaatorite ja paksendajatena. Kosmeetikatööstuses kasutatakse kitosaani erinevate kreemide 

ja teiste nahahooldustoodete koostises. 

Funktsioon: kiletekitaja – aitab toote levitamisel tekitada õhukest ühtlast kihti; niiskusesäilitaja; 

aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

Naatriumhüaluronaat INCI: SODIUM HYALURONATE 

Funktsioon: humektant - lisab toote niiskustasakaalu ja aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

Naatriumlaktaat INCI: SODIUM LACTATE  

Naatriumlaktaat on piimhappesool, mida kasutatakse ka toiduainetetööstuses (tuntud E325-na). 

Funktsioon: stabiliseerib kosmeetilise toote pH-d; on humektant; toimib keratolüütiliselt. 

Naatrium pürrolidoonkarboksüülhape INCI: SODIUM PCA 

Naatrium PCA on aminohapete derivaat. Tegu on väga hügroskoopse ainega, mis üldiselt ei tekita 

nahaärritusi. Lahustub etanoolis ja vees, kuid ei lahustu õlis.  

Funktsioon: antistaatiline; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks 

ning lisab kohevust, kergust ja läiget; niiskusesäilitaja; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja 

terve väljanägemisega. 

 

Pärmi aminohapped INCI: YEAST AMINO ACIDS 

Pärmi aminohapped deriveeritakse pärmist. Enamasti kasutatakse kosmeetikas Saccharomyces 

Cerevisiae pärmirakke. 

Funktsioon: humektant. 
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Pürrolidoonkarboksüülhape INCI: PCA 

Funktsioon: õhust vett absorbeeriv aine, mis säilitab ja lisab niiskustaset nahas; lisab toote 

niiskustasakaalu ja aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Sorbitool INCI: SORBETH-30 

Sorbitooli polüetüleenderivaat.  

Funktsioon: emulgaator; humektant; lahusti; kontrollib toote viskoossust. 

 

Polüoolid 

Teoreetiliselt nimetatakse polüooliks igat orgaanilist ühendit, millel on molekulis rohkem kui üks 

OH-rühm. Tavalisemad polüoolid on näiteks etüleenglükool, millel on kaks ja glütserool, millel on 

kolm sidet. Siia rühma kuuluvad kõik suhkrud ja erinevad glükooliderivaadid, näiteks 

polüetüleenglükool. Polüoole kasutatakse kosmeetika- ja juuksehooldustoodetes humektantidena. 

Humektantidest tuntuimad ja tähtsamad on glütserool, sorbitool ja fruktoos. 

Fruktoos – INCI: FRUCTOSE 

Fruktoos (C6H12O6) on tavaline monosahhariid, mida leidub puuviljades ja mees. Rahvapäraselt 

nimetatakse fruktoosi puuviljasuhkruks. 

Fruktoosi avastas prantsuse keemik Augustin-Pierre Dubrunfaut 1847. aastal. Puhas kuiv fruktoos on 

väga magus, valge, lõhnatu, tahke kristalne aine, mis on kõigist suhkrutest kõige enam vees 

lahustuv. Taimsetest allikatest leidub fruktoosi mees, puuviljades, viinamarjades, lilledes, marjades 

ja enamikus juurviljades. 

Funktsioon: humektant. 

Glütserool - INCI: GLYCERIN  

Glütserool (tuntud ka kui glütseriin) on olnud kosmeetikas väga kaua ja laialdaselt kasutusel. See 

(C3H8O3) on kolmealuseline läbipaistev, magusa maitsega, viskoosne, värvitu või helekollane lõhnatu 

alkohol, mida saadakse rasvade lõhustamisel või ka sünteetiliselt. Kosmeetilistel eesmärkidel võib 

glütserooli toota nii kunstlikult propüleenalkoholist kui naturaalselt aedviljaõlidest. 

Glütserool lahustub hästi vees. Suured glütserooli kogused võivad põhjustada nahakuivust ja ärritusi. 

Glütseriini kasutatakse nt seepide, hambapastade, habemeajamiskreemide ning naha- ja 

juuksehooldustoodetes. Kuigi glütseriini kasutatakse endiselt palju, on seda aina enam hakatud 

asendama selle odavama teisiku, sorbitooliga.  

Leidub vastakaid arvamusi, et glütseriin viib nahast vett välja, mistõttu teda kasutatakse koos teiste 

niisutavate ainetega.  
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Väidetavalt aitab glütseriin hoida rakusisest niiskustasakaalu ja toetab seeläbi naha homöostaasi. 

Samuti on viidatud, et sel tasandil leitud glütseriin aitab muudel lipiididel oma ülesandeid 

efektiivsemalt täita. 

Funktsioon: denaturaat; humektant; lahusti. 

Ksülitool INCI: XYLITOL 

Ksülitool avastati XIX sajandi lõpus. Ksülitool (C5H12O5) on looduslik magusaine, mida tööstuslikult 

toodetakse lehtpuudest, peamiselt kasepuidust. Veel leidub ksülitooli ploomides, vaarikates, 

maasikates, banaanides, kasemahlas, pihlakamarjades, maisitõlvikutes ja teistes taimesaadustes. 

Tihti nimetatakse ksülitooli kasesuhkruks, kuid selle tegelik nimetus on ikkagi suhkuralkohol. 

Välimuselt on ksülitool kristalne värvitu pulber, mis lahustub vees erakordselt hästi. Ka 

inimorganismi biokeemilises ainevahetuses moodustub vaheühendina piisavas koguses ksülitooli: 10–

15 g ööpäevas. 

Ksülitooli kasutatakse ka toiduainetetööstuses tehisliku magusainena, niiskusesäilitajana, 

stabilisaatorina, emulgaatorina ja paksendajana. Liigne tarbimine võib tekitada kõhulahtisust. 

Ksülitool on tuntud ka hambapastade koostisosana. Erinevalt teistest polüoolidest (nt sorbitool ja 

maltitool) moodustub ksülitooli keemiline struktuur kuue süsinikuaatomi asemel viiest 

süsinikuaatomist. 

Funktsioon: humektant; aitab nahal püsida pehme ja siledana.  

Mannitool INCI: MANNITOL 

Mannitooli (C6H8(OH)6) saadakse katalüütilise hüdrogeenimise abil invertsuhkrust valmistatud 

glükoosi- ja fruktoosisegust. Mannitooli saab valmistada ka tavalise pärmseene (Zygosaccharomyces 

rouxii) tüve perioodilisel kääritamisel aeroobsetes tingimustes. Mannitool on valge, lõhnatu 

kristalliline pulber, mis vees lahustub, kuid etanoolis lahustub halvasti ja eetris on praktiliselt 

lahustumatu. 

Mannitool on sorbitooli isomeer, mida tänapäeval toodetakse teatud tüüpiliselt kindlate 

glükoosisiirupite hüdrogeenimisel. Mannitool ja sorbitool on isomeerid, mille ainsaks vaheks on 

hüdroksüülgrupi suund süsinik 2 otsas. Mannitooli vesilahused on veidi happelised ja vahel 

kasutatakse neid pH madaldamiseks. 

Mannitool on polüool (suhkru alkohol) mida kasutatakse tänu selle ainulaadsele omadusele palju 

toidu- ja farmaatsiatööstuses. Mannitool on umbes poole vähem magusam kui sahharoos ja omab 

samasugust soovitud jahutavat efekti, mida sageli kasutatakse kibedate maitsete varjamiseks. 

Mannitool on mittekariogeenne (ei tekita hambakaariest) ja madala kalorisisaldusega. Mannitool on 
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sobilik suukaudseks manustamiseks ja seda on kogu maailmas turvaliselt kasutatud juba üle 60 

aasta.  

Mannitooli leidub looduses külluses, eriti aga puude mahlades, merevetikates ja värsketes seentes.  

Funktsioon: tagab toote kohesiooni; humektant; niisutaja; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Propüleenglükool INCI: PROPYLENE GLYCOL (PEG) 

PEG on lühend polüetüleenglükoolist. Number nimes näitab keskmist etüleenglükooli ühikute ehk 

monomeeride arvu. 

Propüleenglükool (CH3-CHOH-CH2OH) on kahealuseline alkohol. See on värvitu vedelik, mis annab 

nahale niisutatud ja pehme tunde. Kosmeetikas kasutatakse propüleenglükooli vedelates 

jumestustoodetes, sprei-deodorantides, imikute nahahooldusemulsioonides, erinevates 

pehmendavates ja niisutavates toodetes, huulepulkades ja isepruunistuvates toodetes. Mõnede 

allikate väitel võib propüleenglükooli suures koguses kasutamine tekitada nahaärritusi ja allergilisi 

reaktsioone.  

Polüetüleenglükooli rasvhappeestreid kasutatakse erinevate kreemide ja emulsioonide põhjades, 

kuid ka emulgaatoritena, viskoossuse lisajatena, lakkide pehmendajatena, suspensioonide 

stabilisaatoritena ja lahustitena.  

Funktsioon: humektant; aitab nahal püsida pehme ja siledana; lahusti; kontrollib toote viskoossust.  

Sorbitool – INCI: SORBITOL 

Pihlakamarjadest peeti lugu juba antiikajal ja usuti, et need annavad meestele tugevust, naistele 

vastupidavust ning soodustavad laste kasvu. Ka rahvameditsiinis olid pihlakad hinnatud.  

Pihlakas (ld Sorbus aucuparia) kasvab kuni 15 meetri kõrguseks puuks. Pihlaka lehed on 

paaritusulgjad, õied kreemikasvalged ja viljad oranžikad või punased ning mõrkjad. 

Pihlakamarjadest on leitud biokeemilisi ühendeid – sorbitooli ja sorbiinhapet. 

Sorbitool (C6H14O6), varem tuntud ka nimega sorbiit, on vees hästi lahustuv magusa maitsega suhkur-

alkohol, mis puhtal kujul eraldati 1914. aastal. See on taimne varuaine, mida leidub rohkesti 

roosõieliste sugukonda kuuluvate puude (kirss, ploom, pirn, õun jne) viljades, lisaks veel 

maksasammaldes, vetikates ning samblikes. Inimese seedekulglast imendub sorbitool aeglaselt ja 

seega on vastuvõetav ka suhkruhaigetele. Tänapäeval kasutatakse sorbitooli (E420) üsna laialt 

toiduainetetööstuses suhkruasendajana. Niinimetatud E-ainena on sorbitoolil palju ülesandeid. Seda 

kasutatakse toiduainetes tehismagusaine, niiskusesäilitaja, emulgaatori ja metalliioonide sidujana.  

Funktsioon: humektant; plastifikaator; aitab nahal püsida pehme ja siledana. 
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Näiteid niisutavatest (moisturizers) toimeainetest: 

Embrüoekstrakt INCI: EMBRYO EXTRACT  

Embrüoekstrakti ekstraheeritakse imetajate embrüo nahast. 

Funktsioon: suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida pehme ja siledana (lisab toote 

niiskustasakaalu). 

Glütsiin sojaproteiin INCI: GLYCINE SOJA PROTEIN 

Glütsiin sojaproteiin on valmistatud soja valgust (Glycine soja, Leguminosae). 

Funktsioon: lahusti; pehmendab nahka (emollient); suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal 

püsida pehme ja siledana (lisab toote niiskustasakaalu). 

Hüaluroonhape INCI: HYALURONIC ACID 

Hüaluroonhape kuulub mõlemasse niisutavate ainete (humektandid ja niisutajad) rühma. Vaata 

täpsemalt humektantide juurest. 

Inuliin INCI: INULIN 

Inuliin (fruktosaan) on oligosahhariidideks nimetatud veeslahustuva kiudaine vorm, mis aitab luua 

soolestikus seedimist ergutavate bakterite jaoks soodsa keskkonna. Mõnes toiduaines leidub inuliini 

looduslikult ja seda kasutatakse üha enam toidu lisaainena. Kuna inuliin soodustab käärimist, võib 

see tekitada gaase.  

Funktsioon: aitab nahal püsida pehme ja siledana. 

Kollageen INCI: Collagen  

Kollageen on polüpeptiid, mis koosneb kolmest peptiidiahelast ja sisaldab rikkalikult proliini ja 

hüdroksüproliini. Omadustelt on kollageen kiuline proteiin, mis moodustab ühe kolmandiku kogu 

imetajate organismides leiduvast proteiinist.  

Funktsioon: muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab 

kohevust, kergust ja läiget; suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida pehme ja siledana 

(lisab toote niiskustasakaalu). 

Mannitool INCI: MANNITOL 

Mannitool kuulub mõlemasse niisutavate ainete (humektandid ja niisutajad) rühma. Vaata täpsemalt 

humektantide osast polüoolide juurest.  

 

 



 

 59 

Mesi INCI: MEL 

Looduses leiduv aine – mesi (ld Mel) - on suhkrusekreet, mida koguvad ja hoiustavad mesilased. 

Seespidiselt stimuleerib mesi ainevahetust, ennetab haigusi, taastab kudesid, tugevdab organismi ja 

toniseerib.  

Funktsioon: pehmendab nahka, on niiskusesäilitaja, suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal 

püsida pehme ja siledana (lisab toote niiskustasakaalu). 

Taruvaik ehk proopolis INCI: PROPOLIS CERA 

Taruvaiku kasutavad mesilased taruseinte tihendamiseks. Seda rohekat, punakat või pruunikat 

omapärase aroomiga vaigutaolist kleepuvat ainet nimetatakse ka tarupigiks ehk proopoliseks. 

Taruvaigu lähteaineid koguvad mesilased loodusest, näiteks kleepuvatelt pungadelt. Ühel hooajal 

võib mesinik tarust koguda umbes 50―100g vaiku. Taruvaik on ka hinnatud ravim rahvameditsiinis. 

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida pehme ja 

siledana (lisab toote niiskustasakaalu); muudab naha siledaks. 

Virsikuseemne ekstrakt INCI: PRUNUS PERSICA KERNEL EXTRACT 

Virsikuseemne ekstrakti saadakse virsiku seemnetest (Prunus persica, Rosaceae).  

Funktsioon: suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida pehme ja siledana (lisab toote 

niiskustasakaalu); aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 
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Kordamisküsimused 

 

1. Mis põhjustel alaneb naha niiskussisaldus? 

2. Mis on steariinhape? 

3. Mis on humektant? 

4. Mis on niisutaja? 

5. Mis on NMF ja mida see sisaldab? 

6. Kuidas toimivad oklusiivsed hooldused? 

7. Kuidas toimivad humektandid naha niisutamisel? 

8. Kuidas toimivad humektandid kosmeetikumide koostises? 

9. Millest valmistatakse hüaluroonhapet? 

10. Mis on karnitiin? 

11. Mis on karbamiidi funktsioonid? 

12. Mis on naatrium PCA? 

13. Nimeta polüoolid. 

14. Mis on glütsiin sojaproteiini funktsioon? 

15. Mis on kollageen? 

16. Mis on mee funktsioonid? 
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BIOAKTIIVSED AINED 

Klientide vajaduste rahuldamiseks teeb kosmeetikatööstus igapäevast tõhusat tööd – uuritakse ja 

katsetatakse üha uusi ja uusi aineid. Üks oluline rühm aineid on bioaktiivsed ained, millelt 

eeldatakse naha toimingute elustamist; naha trimmimist; naha mikrovereringe, ainevahetuse ja 

fibroblastrakkude töö (kollageeni ja elastiini moodustumine) stimuleerimist ning rakkude 

paljunemise parandamist str basale kihis. 

 

Anti-ageing mõjuga toimeained 

Naha vananemises on kaks komponenti: seesmine vananemine ja fotovananemine. Esimene viitab 

anatoomilistele ja füsioloogilistele muutustele, mis toimuvad endogeensete ehk geneetiliste 

faktorite tõttu. Teine viitab naha muutustele, mis lisanduvad seesmisele vananemisele päikese 

mõjude tõttu. Histoloogiliselt hõlmab seesmine vananemine epidermaalset atroofiat, 

dermoepidermilise pinnakihi lamenemist ja dermaalset atroofiat. Dermatohelioos põhjustab 

keratoosi, tedretähne, kortse ja elastoosi. 

 

Näiteid anti-ageing ainetest: 

AHA-happed 

AHA-happed on vesilahustuvad ja toimivad nahka koorivalt. Nad eemaldavad naha pinnalt 

keratiniseerunud str corneum’i rakud nii, et esile tuleb pehmem ja värskem nahapind. Regulaarne 

AHA-hapete kasutamine aitab vähendada väikseid ja peeneid kortsukesi ning joonekesi, muudab 

pigmendilaigud heledamaks ja vähendab nahakuivust. AHA-happeid kasutatakse ka akne ja armide 

hooldamiseks. Häid tulemusi annab glükoolhape - väidetavalt lisab see ka kollageeni hulka nahas. 

Keemilise koorimise abil eemaldatakse naha pinnalt jooni ja kortsukesi, tasandatakse ebaühtlast 

pigmentatsiooni, silutakse arme ja tasandatakse ning silutakse üleüldiselt naha tekstuuri. 

Keemilise koorimise puhul kasutatakse erineva kontsentratsiooni ja erineva pH-ga AHA-happeid. 

Hapete kontsentratsiooni mõjutavad ka valmistamistehnoloogiad ja see, kas AHA-happed on 

neutraliseeritud või neutraliseerimata. Kosmeetikute puhul sõltub hoolduste tegemisel kasutatavate 

toodete kontsentratsioon samuti konkreetsest brändist ning ka väljaõppest.   

Klientidele koduseks kasutamiseks mõeldud tooted on märksa nõrgema kontsentratsiooniga ja nende 

pH (u 4―4,5) on nahasõbralikum.  

Arstid võivad kasutada tooteid, mis on väga kanged ja mille pH on madal. Mida kõrgem on 

koorimisel kasutatavate AHA-hapete kontsentratsioon, seda tugevamini reageerib nahk hooldusele. 
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Näited AHA-hapetest: 

Glükoolhape INCI: GLYCOLIC ACID 

Funktsioon: reguleerib või stabiliseerib toote pH-d. 

Glükoolhape, mida valmistatakse suhkruroost, kuulub alfahüdroksühapete ehk puuviljahapete hulka. 

Glükoolhappe toime sõltub selle kontsentratsioonist - mida kõrgem on happe sisaldus, seda tugevam 

on ka toime. Optimaalseks peetakse 5—8% ainet, mille pH on 3—4. Keemilise koorimise puhul on 

aine kontsentratsioonid palju kõrgemad.  

Kosmeetikatööstus võitleb AHA-hapetega kortsude, naha kareduse ja ebatasase pigmentatsiooni 

vastu. Samuti kasutatakse AHA-happeid rasuse naha hooldamisel ja ka niiskuse säilitajana 

kreemides, puhastusemulsioonides, toonikutes ja maskides.  

Funktsioon: stabiliseerib kosmeetilise toote pH-d; toimib keratolüütiliselt ja on niiskusesäilitaja.  

AHA-happed tekitavad ülitundlikkust UVK suhtes, seega tuleb kindlasti nahka päikesekaitsekreemiga 

kaitsta. 

Piimhape INCI: LACTIC ACID  

Funktsioon: reguleerib või stabiliseerib toote pH-d; humektant; aitab hoida nahka pehme, sileda, 

elastse ja terve väljanägemisega. 

Sidrunhape INCI: CITRIC ACID 

Funktsioon: reguleerib või stabiliseerib toote pH-d; reageerib ja moodustab metalliioonidega 

komplekse, mis võivad mõjutada kosmeetilise toote säilivust ja/või välimust. 

Veinhape INCI: TARTARIC ACID 

Funktsioon: reguleerib või stabiliseerib toote pH-d. 

Mida tuleb teada kasutades AHA-happeid: 

- tekib nahaärritus: punetus, ketendus, sügelus, kuumatunne, valu; 

- tekib tundlikkus UVK suhtes; 

- oluline on kasutada kõrge SPF-ga päikesekaitsetooteid, mis kaitsevad nii UVA kui UVB eest; 

- risk pigmendihäirete tekkimiseks; 

- armide tekkimise oht. 
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Alfahüdroksühapete mõju epidermisele: 

- lisab str cormeum’i barjääri kaitsefunktsioone; 

- str cormeum’i kooriv toime; 

- lisab rakkude kasvu; 

- niisutab nahka; 

ja dermisele: 

- stimuleerib kollageeni toodangut; 

 -  stimuleerib glükoosaminoglükaanide toodangut.  

Alfahüdroksühappeid on sobivam kasutada paksenenud, päikesest kahjustatud naha hooldamiseks. 

 

Beetahüdroksühape 

Kosmeetikatööstuses on kasutusel üks beetahüdroksühape – salitsüülhape. Beetahüdroksühape on 

rasvlahustuv ja sobib seega eriti hästi rasuse naha hooldamiseks, kus esineb kinniseid ja avatud 

komedoone. Beetahüdroksühape suudab imenduda nahapooridesse ehk teisi sõnu sinna, kuhu on 

kogunenud liigne rasu ja surnud sarvestunud naharakud. Beetahüdroksühape suudab ka seda rasu 

sulatada ja sarvestunud rakke koorida.  

Salitsüülhape INCI: SALICYLIC ACID 

Funktsioon: kõõmavastane; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks 

ning lisab kohevust, kergust ja läiget; keratolüütiline; säilitusaine; aitab hoida nahka pehme, sileda, 

elastse ja terve väljanägemisega. 

 

ß-sitosterool - INCI: BETA-SITOSTEROL 

Funktsioon: suurendab emulsiooni stabiilsust ja pikendab toote säilivusaega; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; tagab koostisainete ja koostise stabiilsust 

(stabilisaator). 

 

Elastiin INCI: ELASTIN 

Lahustumatu proteiin, mis on eraldatud imetajate organismist. Elastiin annab kudedele elastsust. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; silub nahka. 
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Embrüoekstrakt INCI: EMBRYO EXTRACT 

Embrüoekstrakt on saadud imetajate embrüo nahast. 

Funktsioon: niisutab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Hariliku riisi kliide proteiinid INCI: ORYZA SATIVA BRAN PROTEIN 

Riis on kõrreliste sugukonda kuuluv teravili, mida kasvatatakse peamiselt Aasias. Hariliku riisi kliide 

valke saadakse riisist, Oryza sativa L., Poacea. 

Funktsioon: antioksüdant. 

Kolesterool – INCI: CHOLESTEROL  

Kolesterool on looduses laialdaselt leiduv loomne sterool. Taimseid steroole nimetatakse 

fütosteroolideks, tähtsaim neist on sitosterool. 

Steroolid on üldiselt head emulgaatorid.  

Funktsioon: pehmendaja (emollient); emulgaator; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; tagab koostisainete ja koostise stabiilsust; kontrollib viskoossust. 
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Kollageen INCI: COLLAGEN 

Kollageen on kiuline proteiin - polüpeptiid, mis sisaldab kolme peptiidahelat ja palju proliini 

(aminohape) ja hüdroksüproliini (modifitseeritud aminohape). Kollageenist koosneb kolmandik 

imetajate organismist. 

Funktsioon: muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab 

kohevust, kergust ja läiget; suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida pehme ja siledana, 

(lisavad toote niiskustasakaalu); aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Letsitiin – INCI: LECITHIN 

Letsitiinid on koliinestrite või fosforhapetega seotud rasvhappeglütseriidide keerukad 

kombinatsioonid. Letsitiin kuulub fosfolipiidide hulka, mille kõik molekulid sisaldavad 

fosforhapperühma. Sõna lipiid tähendab ainerühma, mis ei lahustu vees, vaid peamiselt 

orgaanilistes lahustites. Neid nimetatakse ka rasvlahustuvateks aineteks. Esimest korda leiti 

letsitiini munakollasest. Letsitiini saadakse ekstraheerimise teel sojaubadest või maapähklitest. 

Puhas letsitiin on läbipaistev, värvitu ja vahataoline aine, mis on väga hügroskoopne ja moodustab 

veega kokkupuutel kolloidse lahuse.  

Funktsioon: antistaatik; emollient; emulgaator; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega. 

Melatoniin INCI: MELATONIN 

Ajus paikneb nääre nimega käbikeha, mis moodustab melatoniini nimelist hormooni. Melatoniin on 

kuulsust kogunud eriti USA-s, aga ka mujal maailmas, kuna aitab organismil välja puhata, tugevdab 

immuunsüsteemi ja südant ning säilitab väidetavat nooruse. Tänaseks on teaduslikult tõestatud, et 

melatoniin osaleb biorütmide, une, emotsioonide, immuunsüsteemi, vananemise ja sugulise küpsuse 

reguleerimisel. Melatoniini biosünteesi käbikehas mõjutab valguse ja pimeduse vaheldumine: 

biosüntees algab pimeduse saabudes, saavutab öösel kõrgtaseme ja väheneb oluliselt 

päikesetõusuks. Melatoniini kontsentratsioon kosmeetilises tootes ei või ületada 0,0033% w/w (33 

mg/g). 

Funktsioon: antioksüdant. 

Mesilaspiimaekstrakt INCI: ROYAL JELLY EXTRACT 

Mesilaspiimaekstrakti saadakse mesilaspiimast. Mesilasema toitepiim, mis sisaldab aminohappeid, 

vitamiine (nt C-vitamiini, B-rühma vitamiinide, foolhapet jt), mineraalaineid, ensüüme jne, on 

töömesilaste lõuanäärmete sekreet, mida kasutatakse nii mesilasema kui noorte vaklade toiduks. 

Meditsiinis kasutatakse mesilaspiimaekstrakti üldtoniseeriva, vastupanuvõimet ja stressitaluvust 

suurendava ning ainevahetust stimuleeriva preparaadina. Seespidisel kasutamisel võib põhjustada 

allergilisi reaktsioone. 



 

 66 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Nisuidu INCI: TRITICUM VULGARE GERM  

Nisuidu on looduslik tooraine, mis saadakse Triticum vulgare, Poaceae idude kliidest. 

Funktsioon: pleegitab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; 

kaitseb nahka.  

Platsenta proteiin INCI: PLACENTAL PROTEIN 

Platsentast ekstraheeritud ained ja nende füüsikaliselt modifitseeritud derivaadid nagu valgud, 

lipiidid, süsivesikud, nukleiinhapped, anorgaanilised ioonid jm, on saadud imetajate platsentast. 

Funktsioon: humektant. 

Tiigrirohu ekstrakt INCI: CENTELLA ASIATICA  

Legendi järgi hõõrus haavatud tiiger end vastu selle taime lehtesid ja ka sõi neid, et kiiremini 

paraneda. Siit taime rahvapärane nimetus tiigrirohi. Tiigrirohu ekstrakt saadakse tervest Centella 

asiatica L., Apiaceae taimest.  

Funktsioon: puhastab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; 

silub, rahustab ja toniseerib nahka. 

Ubikinoon (Koensüüm Q10) INCI: UBIQUINONE 

Koensüüm Q10 on vitamiinitaoline lipofiilne aine ehk energiamolekul, mis avastati 1957. aastal 

Ameerikas. Ubikinooni leidub inimese organismis; eriti nendes rakkudes, mis tarbivad rohkesti 

energiat, näiteks süda, neerud, maks. Keha suudab koensüüm Q10 ka ise sünteesida, kuid umbes 30. 

eluaastatest selle tootmine väheneb ja organism hakkab vananema. Inimene saab ubikinooni ka 

toidust. 

Funktsioon: antioksüdant; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Õietolmuekstrakt INCI: POLLEN EXTRACT  

Mesilased koguvad õietolmu õistaimede tolmukatelt. Õietolm on kollakas pulbritaoline mass, mis 

koosneb tolmukates valminud tolmuterakestest. Õietolmuekstrakt, mis on valmistatud õistaimede 

õietolmust, sisaldab mineraalaineid, vitamiine, süsivesikuid, ensüüme, aminohappeid jne. 

Seespidiselt kasutatuna on õietolm üldtugevdav, mikroobidevastane, stimuleerib seedetegevust ja 

söögiisu ning alandab kolesteroolitaset veres. Õietolmuekstrakti suhtes võib esineda allergiat.  

Funktsioon: pehmendab ja kaitseb nahka. 
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Vadak INCI: WHEY 

Vadak on juustu ja kohupiima tootmisel eraldunud kõrvalprodukt, millest on eemaldatud 

kalgendatud piimavalk ehk kaseiin. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

 

Peptiidid  

 

Peptiidid on kahe kuni 50 aminohappe lühikesed lineaarsed ahelad, mis avastati umbes 80 aastat 

tagasi. Peptiide leidub looduslikult kõigis elusolendites. Nad avaldavad väga spetsiifilist bioloogilist 

aktiivsust, mis baseerub ja on sõltuv aminohapete täpsest järjekorrast ja asetusest ahelas. Tüüpiline 

näide väikesest peptiidist on glutatioon (γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine ahela tripeptiid; hästi 

tuntud oma antioksüdeerivate ja muude regulatiivsete omaduste poolest), samal ajal on näiteks 

kõrge molekulaararvuga peptiidide ahela teises otsas leiduvas insuliinis 51 aminohapet, mistõttu on 

ka insuliini bioaktiivsed omadused täiesti teistsugused. 

Erinevatel põhjustel on vaid üllatavalt vähene hulk peptiide, mis on nüüdseks saadaval ka 

sünteetilisel kujul, jõudnud kosmeetilistesse valemitesse (nt oksitoksiin, somatostatiin). Veelgi 

vähem kasutatakse peptiide muudes tööstusharudes (nt Aspartame® toiduainetööstuses). Siiski on 

viimase 15 aasta jooksul spetsiifiliselt valitud sünteetilised peptiidide ahelad muutunud 

kosmeetilistes valemites n-ö kuumaks teemaks. 

Oluline on vahet teha kahte „tüüpi” peptiidide vahel. Terminit "peptiidid" kasutati ja kasutatakse 

tavaliselt (segadusttekitavalt), mõeldes selle all "proteiin hüdrolüsaate" (nisu, piim, kala, 

kalakollageen, keratiin), mida ei peaks tegelikult nimetama ei "proteiiniks", "peptiidiks" ega 

"aminohappeks", kuna need kõik on analüütiliselt defineerimata segud kõigist eelpool mainitud 

kolmest ainest. Samamoodi nimetatakse "peptiidideks" mõningaid taimeekstrakte, mille ahela 

järgnevuste, pikkuse, täpse toime või kontsentratsioonitaseme kohta on väga vähe teada.  

Peptiidid on äärmiselt spetsiifilise aktiivsusega nn "kullermolekulid". See avaldub eriti selgelt 

katseklaasi katsetel: nad suudavad aktiveerida teatud geene, stimuleerida makromolekulaarset 

sünteesi, aeglustada või tõkestada metaboolseid protsesse ja käivitada kaitsvat rakuaktiivsust. 

Sellisest aktiivsusest tuleneb tohutu valik erinevateks potentsiaalseteks kosmeetilisteks kasutusteks: 

alustades näiteks kortsudevastasest hooldusest kuni juuksekasvu edendamise; päevitamisest 

tselluliidivastase võitluse või tüvirakkude stimuleerimise ning huulehooldusest paistes ja tumedate 

silmaaluste vastase võitluseni. 

 

Kuidas peptiidid seda teevad?  

Nagu öeldud, on peptiidi kõige olulisemaks tunnuseks selle ahela pikkuse juures just selle osiste 

järjekord ehk teisi sõnu see, kuidas erinevad aminohapped on omavahel ühendatud.  
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Millised on peptiidide kasutamise raskused ja probleemid?  

Peptiidiahelad ei suuda reeglina tungida läbi stratum corneum’i, seepärast ei pääse nende toime 

mõjule. Eelmainitud Gly-His-Lys-peptiid, mis on vesilahustuv ja ioonidega laetud, jääb pidama naha 

pinnale ega aktiveeru. Samas võimaldab näiteks selline keemiline derivaat nagu palmitoylation 

(mõjutab ühendust rasvhapete vahel) peptiididel jõuda epidermisesse ja isegi dermisesse.  

Kõiki nn „aktiivaineid” puudutav oluline aspekt on, et kosmeetilise lõpptoote lubatud erinevad 

toimed ei baseeru (ega peagi baseeruma) mõnel kindlal koostisainel: see on ikka kogu 

kokkusegatud ja turule toodud toode, mis juustele või nahale ihaldatud mõju avaldab. Selline 

lähenemine suurendab distantsi peptiidide ja nende lõpliku mõju kohta esitatud väidete vahel.  

 

Näited peptiididest: 

Atsetüül oktapeptiid-3 INCI: ACETYL OCTAPEPTIDE-3 

Atsetüül-oktapeptiid-3 on aine, mis tekib äädikhappe ja oktapeptiid-3 reaktsiooni käigus. 

Funktsioon: humektant; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Heksapeptiid-24 INCI: HEXAPEPTIDE-24 

Heksapeptiid-24 on sünteetiline peptiid, mis koosneb arginiinist, glutamiinhappest, (glutamiinist) ja 

metioniinist. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

 

Hüdrolüüsitud aedvilja proteiinid INCI: HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN 

Aine, mida saadakse aedviljasegu happelisel, aluselisel või ensüümhüdrolüüsil, koosneb peamiselt 

aminohapetest, peptiididest ja proteiinidest. See ei pruugi olla päris puhas, sisaldades lisaaineid, 

mis koosnevad peamiselt süsivesinikest ja lipiididest koos väiksema hulga mitmesuguste bioloogilist 

päritolu orgaaniliste ainetega. 

Funktsioon: antistaatik; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; muudab 

juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 

 

Palmitoüül tripeptiid-38 INCI: PALMITOYL TRIPEPTIDE-38 

Palmitoüül tripeptiid-38 on aine, mis tekib palmitiinhappe ja tripeptiid-38 reaktsiooni käigus. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

 

Tripeptiid-1 INCI: TRIPEPTIDE-1 

Tripeptiid-1 on sünteetiline peptiid, mis koosneb glütsiinist, histidiinist ja lüsiinist. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; kaitseb nahka. 
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Pleegitavad ained 

 

Tänapäeval peetakse päevitunud nahka tervise, nooruslikkuse ja edu pandiks. Vananemine, liigne 

päike, häired pigmendi moodustumises jpm võivad nahale tekitada ebatasast pigmentatsiooni. 

Pigmendihäired on alati olnud suureks probleemiks. Selle vastu on juba meie esiemad erinevaid 

abinõusid kasutanud - teada on näiteks sidrunimahla abil pigmendilaikude pleegitamine. Vanasti 

kaitses nahka ka laia äärega kübar ja päikesevari.  

Aja jooksul on aina rohkem ja rohkem hakatud kasutama nahka pleegitavaid tooteid. Hele nahk on 

eriti hinnas Aasia naiste hulgas, kes ihalevad eurooplaste valget nahka ja ei mõista omakorda 

eurooplannade päikeseigatsust. 

Kasutades nahka pleegitavaid tooteid tuleb vältida UV-kiirgust ja nahka vastavalt juhenditele 

kaitsta. 

Näiteid nahka pleegitavatest ainetest: 

Arbutiin INCI: ARBUTIN 

Arbutiin on glükosüleeritud hüdrokinoon, mis pärsib türosinaasi ja takistab seega melaniini 

moodustumist. Arbutiini on leitud leesika lehtedest, pirnikoorest, nisust ja kahelehelisest 

bergeeniast. 

Funktsioon: antioksüdant; pleegitab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega. 

Askorbüül laktosiid INCI: ASCORBYL LACTOSIDE 

Askorbüül laktosiid on helekollane kuni valge pulber, mida saadakse askorbiinhappe 

kondenseerumisel laktoosiga. Askorbüül laktosiidi keemiline nimetus on 3-O-lactosyl-L-asorbic acid. 

Askorbüül laktosiidi peetakse stabiilsemaks kui teisi C-vitamiini derivaate ja see lahustub hästi vees. 

Funktsioon: antioksüdant, pleegitab nahka.  

Heksapeptiid-2 INCI: HEXAPEPTIDE-2 

Heksapeptiid-2 on sünteetiline peptiid, mis sisaldab alaniini, histidiini, lüsiini, fenüülalaniini ja 

trüptofaan heksapeptiidi. 

Funktsioon: pleegitab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Jaapani aprikoosi pungaekstrakt INCI: PRUNUS MUME BUD EXTRACT 

Jaapani aprikoosi pungaekstrakti saadakse Prunus mume, Rosaceae pungadest. Puu, mis on tuntud 

ka kui Hiina ploom, kasvab lisaks Jaapanile veel ka Hiinas ja Koreas. Kaunid, lõhnavad õied on 

valged, punased või roosad.  
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Funktsioon: pleegitab nahka; humektant. 

Lagritsa-magusjuure juure ekstrakt INCI: GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT 

Glycyrrhiza Glabra juureekstrakti saadakse lagritsajuurtest Glycyrrhiza glabra L., Leguminosae.  

Funktsioon: pleegitab; pehmendab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; silub ja rahustab nahka. 

Lüsiini aselaat INCI: LYSINE AZELATE 

Lüsiini aselaat on lüsiini ja aselaiinhappe sool. 

Funktsioon: pleegitab nahka; reageerib ja moodustab metalliioonidega komplekse, mis võivad 

mõjutada kosmeetilise toote säilivust ja/või välimust. 

Nisuidud INCI: TRITICUM VULGARE GERM 

Looduslik toode, mis on saadud nisukliide (Triticum vulgare, Poaceae) embrüost. 

Funktsioon: pleegitab nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; 

kaitseb nahka. 

 

Vitamiinid ja mineraalained 

 

Vitamiinid ja mineraalained on inimese organismile väga vajalikud ained. Tänapäeva kiire elutempo 

ja sageda stressi juures vajavad inimesed neid aineid eriti. Mõlemad osalevad elutähtsates 

funktsioonides; rasvade, süsivesinike ja proteiinide ainevahetuses; lisavad organismi 

vastupanuvõimet; tugevdavad immuunsüsteemi ning kaitsevad allergiate eest. Samuti kaitsevad nii 

vitamiinid kui mineraalained rakke vabade radikaalide kahjulike mõjude eest.  

Inimese keha ei suuda vitamiine ise valmistada – välja arvatud D-vitamiini, mida nahk valmistab UVK 

mõjul -, vaid peab neid toidust saama.  

 

A-vitamiin INCI: RETINOL 

A-vitamiin on rasvlahustuv termostabiilne aine, millel on hapniku suhtes arvestatav vastupanuvõime. 

Seda leidub ohtralt aedviljade kudedes, eriti sellistes, mis sisaldavad kollast pigmenti ehk 

karoteeni, ja loomset päritolu toitudes, näiteks või, munakollane ja maks. 

A-vitamiin on hea nägemise, eriti öise nägemise, põhialuseks. Selle puudus tekitab nahaprobleeme 

nagu karedus ja kuivus ning põhjustab ka juuste kuivaks ja hapraks muutumist.  

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 
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B-rühma vitamiinid  

B-rühma vitamiinid (riboflaviin (B2), niatsiin (B3), pantoteenhape (B5), püridoksiin (B6), 

tsüanokobalamiin (B12), foolhape, biotiin) mõjutavad närvisüsteemi toiminguid ja parandavad 

vastupanuvõimet. Kuna B-rühma vitamiinid toetavad üksteise toimet, soovitatakse neid koos 

kasutada. 

Kõik B-rühma vitamiinid on vesilahustuvad. 

 

Vitamiin B2 (riboflaviin) INCI: RIBOFLAVIN 

Riboflaviin on ka antioksüdant, mis annab kehale energiat. Vitamiini B2 puudus võib tekitada 

nahalõhesid ja limaskestade kahjustusi. Riboflaviini leidub näiteks rohelistes lehtköögiviljades, 

juustus, piimas, maksas jne. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; kosmeetiline 

värvaine. 

 

Vitamiin B3 (niatsiin) INCI: NIACIN 

Niatsiini puudus võib tekitada nahaekseeme. Niatsiini leidub näiteks avokaados, kanamunades, 

täisteraviljades, maapähklites jne. 

Funktsioon: vähendab staatiliste laengute kogunemist nahale ja juustele; silub nahka. 

 

Vitamiin B5 (pantoteenhape) INCI: PANTOTHENIC ACID 

Pantoteenhape annab organismile lisaenergiat, parandab vastupanuvõimet ja vähendab stressi 

mõju. Pantoteenhapet leidub näiteks lihas, täisteraviljas, pähklites, kanamunades, kliides jne. 

Funktsioon: vähendab staatiliste laengute kogunemist nahale ja juustele; aitab hoida nahka pehme, 

sileda, elastse ja terve väljanägemisega; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks 

ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 

 

Vitamiin B6 (püridoksiin) INCI: PYRIDOXINE 

Püridoksiini puudus võib tekitada naha- ja närviprobleeme ning aneemiat. Püridoksiin aitab kaasa 

proteiinide ja rasvade imendumisele, vähendab krampe jalgades ja on abiks diabeedi puhul. 

Väidetavalt tasakaalustab naha rasueritust.  

Funktsioon: vähendab staatiliste laengute kogunemist nahale ja juustele; aitab hoida nahka pehme, 

sileda, elastse ja terve väljanägemisega; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks 

ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 

 

Vitamiin B12 (tsüanokobalamiin) INCI: CYANOCOBALAMIN 

Vitamiin B12 on vältimatu närvikoe ainevahetuse toimimiseks, parandab mälu ja aitab keskenduda 

ning on organismile vajalik rasvade, süsivesinike ja proteiinide ärakasutamiseks. Vitamiini B12 peeti 

kunagi imeravimiks ja süstiti ilusüstidena. Tsüanokobalamiini leidub näiteks maksas, looma- ja 

sealihas, juustus, kanamunades jne. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 
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Foolhape INCI: FOLIC ACID 

Foolhape on vitamiin, mis on eriti vajalik enne rasedust ja raseduse algfaasis. Foolhape aitab 

säilitada ka naha head olukorda. Toidus leidub foolhapet näiteks tumerohelistes lehtköögiviljades, 

porgandis, pärmis, avokaados, täisteraviljades jne.  

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

 

Biotiin INCI: BIOTIN 

Biotiin (kutsutakse ka vitamiin H või koensüüm R) toimib koos B-rühma vitamiinidega. Biotiin on 

vesilahustuv ja seda leidub näiteks pähklites, puuviljades, veiselihas, maksas, õllepärmis jne. 

Biotiini puudus võib tekitada ekseeme ja nahapõletikke, väsimust ja ka häireid rasva ainevahetuses.  

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab 

kohevust, kergust ja läiget. 

 

E-vitamiin INCI: TOCOPHEROL 

Kosmeetilistelt siltidelt leiab E-vitamiini reeglina tokoferooli nime alt.  

Uuringud on näidanud E-vitamiini väga spetsiifilisi mõjusid nahale: 

 kaitseb nahka keskkonnasaaste eest; 

 omab kaitsetoimet UV-kiirguse vastu, kuid ei klassifitseeri päikeseblokiks; 

 suurepärane niisutaja - suurendab vee sisaldust nahas ja aitab nahal püsida pehme ja 

siledana. Sisaldab väga tugevat põletikuvastast toimet ja kaitseb enneaegse vananemise 

eest, sest just naha põletikulised protsessid on üheks naha vananemise põhjuseks; 

 suurepärased haavu parandavad omadused. 

Lisaks neile omadustele soodustab ja aitab E-vitamiin teistel toimeainetel nahka tungida ja 

absorbeerub ka ise inimese nahka väga hästi. E-vitamiini leidub inimnahas ka loomulikult, kuid 

päikesepaiste vähendab selle hulka nahas.  

Keskkonnasaaste, nagu ka keha enda oksüdatiivsed ained, põhjustavad vabade radikaalide teket. 

Vabad radikaalid hävitavad rakke ja põhjustavad kahjustusi, mis viivad enneaegse vananemiseni. 

UV-kiirguse kõige tuntum negatiivne mõju nahale on päikesepõletus (erüteem), mis viib 

degeneratiivsete muutuste tekkele rakus. See põhjustab omakorda pigmendilaike ja naha elastsuse 

kadu, mille tagajärjeks on kuiva ja kareda naha ning kortsude tekkimine.  

Teine UV-kiirguse negatiivne faktor on naha muutumine fototundlikuks ja samuti vähilaadse kasvu 

põhjustamine, mis võib areneda kergekujulisest aktiinilisest keratoosist või päikesekeratoosist 

sügavamale basaalrakkudesse ja põhjustada soomusja kartsinoomi, samuti pahaloomulise melanoomi 

tekke.  
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Kuna absoluutne kaitse päikese eest puudub, võivad antioksüdante (nt E- ja C-vitamiini, 

beetakatoteene) sisaldavad kosmeetikumid ja niisutajad võidelda päikese poolt rakumembraanidele 

ja DNA-le tekitatud ning nahaproteiinide oksüdeerimisel tekkinud kahjudega. 

Uuringud on näidanud, et vitamiin E kaitseb naha fibroblaste ehk teisi sõnu rakke, mis toodavad 

kollageeni, glükosamiinglükaane, samuti elastseid kiude ja glükoproteiine.  

Inimene vananeb ka DNA degeneratsiooni tõttu, sest igasugune DNA kahjustamine võib lisaks 

nahaprobleemidele kaasa tuua ka enneaegset vananemist. E-vitamiini nahale kandmine aitab ära 

hoida DNA kahjustusi, eriti neid, mille on põhjustanud valguskiirgus.  

Piisava tokoferooli taseme olemasolu nahas on eriti oluline vanema naha puhul, kuna E-vitamiini 

hulk väheneb ka vanuse lisandudes. Kuid selleks, et seista vastu vabade radikaalide kahjudele ning 

võidelda vananemise vastu, on tokoferooli vaja veelgi rohkem kui muidu. Lisaks vananemisvastasele 

toimele aitab vitamiin E nahka niisutada ja mis veel olulisem, kudesid parandada, hoides naha heas 

toonuses. 

Funktsioon: antioksüdant; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

C-vitamiin (askorbiinhape) INCI: ASCORBIC ACID 

C-vitamiin on tõhus antioksüdant, mis aitab võidelda vabade radikaalide põhjustatud kahjudega, 

mida tekitab rakkude ainevahetus ja välised faktorid.  

Naha sidekude, sealhulgas kollageen, on sellest samuti tugevalt sõltuv, sest ilma askorbiinhappeta ei 

saa tekkida uut kollageeni. Fibroblastid, mis toodavad kollageeni ja ka elastiini, vajavad nende 

ainete sünteesimiseks C-vitamiini. Kui kollageeni ja elastiini tekib piisavas koguses, näeb nahk 

noorem välja. Sellepärast lisataksegi vananemisvastastele toodetele C-vitamiini.  

Vitamiin C allikateks on kibuvitsamarjad, tsitruselised, mustsõstar jne.  

Funktsioon: antioksüdant; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

 

Mineraalained 

Tsink INCI: ZINC 

Tsink kaitseb immuunsüsteemi ja on asendamatu rakumembraanide ehituses ning toimingutes. 

Tsinki leidub näiteks lihas, seentes, täisteraviljatoodetes, austrites ja õllepärmis. Tsink sobib akne 

ja muude nahaprobleemide hooldamiseks. 

Funktsioon: antioksüdant. 
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Väävel INCI: SULFUR 

Looduses esineb väävlit nii ehedal kujul kui ka ühendite koostises. Väävel on oluline ka eluslooduses 

- seda leidub aminohapete ja proteiinide koostises ning inimese organismis. Kosmeetilistes toodetes 

kasutatakse väävlit probleemse naha hooldustoodetes.  

Funktsioon: tasakaalustab rasueritust; vähendab staatiliste laengute kogunemist nahale või juustele; 

aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; muudab juuksed lihtsalt 

kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget. 

 

Ensüümid ja tsütokiinid 
 

Ensüümid 

Ensüümid on makromolekulaarsed bioloogilised katalüsaatorid. Ensüümid kiirendavad (sageli 

mitmekordselt) raku keemilisi reaktsioone, mis kulgeksid ilma nende kohaloluta märkamatult või ei 

kulgeks üldsegi mitte. Nad on seotud kõigi elavas organismis toimuvate sünteetiliste ja 

degradatiivsete reaktsioonidega. Ensüümid mängivad väga tähtsat rolli raku homeostaasi toimimisel. 

Kõigi ensüümide „selgrooks” on proteiin ja mõnel juhul on see nende struktuuri ainus komponent. 

Tavaliselt on koostises siiski lisaks ka mitte-proteiinne funktsionaalrühm, mis võib, aga ei pruugi 

osaleda ensüümi katalüütilises tegevuses. Kovalentselt (keemiline side) seotud süsivesinike grupid 

on ensüümides tavalised. Need ei mõjuta ensüümi aktiivsust, kuid võivad olla tihedalt seotud selle 

stabiilsuse ja lahustuvusega. Teised tegurid, mida on sageli leitud ensüümidega seostuvat, on 

kofaktorid, metalliioonid ja koensüümid (madala molekulikaaluga orgaanilised molekulid). Need 

võivad olla ensüümiga seotud kovalentsete sidemete või mitte-kovalentsete jõudude läbi. Kofaktorid 

ja koensüümid on olulised koostisosad, mis mõjutavad oluliselt ensüümi aktiivsust ja stabiilsust. 

 

Ensüümid osalevad reaktsioonides, ilma et nad ise nende käigus püsivalt muutuksid või teiseneksid. 

Vastupidiselt – kui ensüümiga on seotud ka koensüümid, siis nende struktuur reaktsiooni käigus 

sageli muutub. Nende algse vormi taastavad muud protsessid ning seejärel võivad nad jälle 

ensüümireaktsioonidel osaleda. Märkimist väärt on koensüüm trifosfaat, mis on oluline keemilise 

energia ülekandja.  

 

Ensüümid on nende substraatide suhtes, millega nad reageerivad, väga valivad, reageerides vaid ühe 

keemilise ainega või lähedalt suguluses oleva keemiliste ainete grupiga. Selleks, et reaktsioon 

käivituks, peavad ensüümi tegevusväli ja selle substraat „klappima” – selle illustreerimiseks 

kasutatakse sageli ka võtme ja luku metafoori. 

Koensüümid ja kofaktorid ei nõua spetsiifilist substraati. Samad molekulid teevad koostööd paljude 

erinevate ensüümidega. Spetsiifiline on aga keemiline komponent, mille neist igaüks reaktsioonil 

loovutab. Nt adenosiin trifosfaat kaotab igas reaktsioonis milles ta osaleb ühe fosfaadigrupi, 

sõltumata sellest, millise ensüümiga on reaktsiooni puhul tegemist. 
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Ensüümide kategooriad 

 

1. klass: oksidoreduktaasid, katalüütiline oksüdatsioon ja reduktsiooni reaktsioonid. 

2. klass: transferaasid, transpordivad keemilisi gruppe ühest molekulist teise või ka ühe molekuli 

sees. 

3. klass: hüdrolaasid, kasutavad ühe molekuli kaheks poolitamiseks vett. 

4. klass: lüaasid, lõhestavad molekule, kasutades mittehüdrolüütilist protsessi ja jättes alles 

kaksiksideme. Nad võivad molekule lõhustada ka kaksiksidemele gruppe lisades.  

5. klass: isomeraasid, muudavad molekulisisese ümberkorralduse abil isomeerilist struktuuri. 

6. klass: ligaasid, loovad keemilise sideme, mis ühendab kaks molekuli, kasutades selleks ATP-st 

(adenosiintrifosfaat) saadavat energiat. Eriti loovad süntetaasid C—O, C—S, C—N ja C—C sidemeid.   

 

Näiteid koensüümide derivaatidest: 

Vitamiin:      Koensüüm: 

- Tiamiin (vitamiin B1)    - Tiamiin pürofosfaat 

- Riboflaviin (vitamiin B2)  - Flaviinadeniindinukleotiid /mononukleotiid 

- Biotiin     - Kovalentselt seotud karboksülaasiga 

- Pantoteenhape    - Koensüüm A 

 

Näiteid olulistest elementidest: 

Oluline element:     Ensüüm: 

- Raud     - tsütokroom oksüdaas, katalaas, peroksüdaas 

- Tsink     - DNA polümeraas, karboanhüdraas 

- Vask     - tsütokroomi oksidaas 

- Magneesium     - heksokinaas, glükoos 6-fosfataas  

 

Tsütokiinid  

Tsütokiinid, mis toimivad organismis rakkude informatsiooni vahendajana, avastati 1960-ndatel 

aastatel. Neid leiti verest, süljest, higist ja piimast. Tsütokiine on palju, kuid nende kasutamine on 

raske.  
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Terminit „tsütokiinid” on kasutatud lahutamatult seoses kasvufaktoritega. Et neid eristada, 

kirjeldatakse tsütokiine kui ainulaadset kasvufaktorite liiki. Tegelikult pole kumbki termin päris 

täpne, sest nimetus „kasvufaktor” on juba iseenesest eksitav, kuna osad polüpeptiid proteiinidest ei 

stimuleeri üldse kasvu ja võivad seda isegi tõkestada.  

Et osata tsütokiine paremini hinnata, peab teadma, et nii tsütokiinid kui kõik „kasvufaktorid” on 

hormoonilaadsed peptiidid, mida sünteesivad keha aktiveeritud rakud, mitte erilised näärmed (mis 

sünteesivad hormoone). Erinevalt hormoonidest, mis ringlevad endokriinsüsteemi osana otse 

vereringes, hargnevad (ja suuremas osas ka toimivad) kasvufaktorid lokaalselt nagu regulatiivsed 

peptiidid ja neid mõjutavad spetsiifilised stimulaatorid. 

Tsütokiini kasvufaktorid, nende päritolu ja/või funktsioon nahas 

IFN - (interferoonid) – tekivad Lagerhansi rakkudest; võitlevad nakkustega ja on vähivastased. 

CSF - (kolooniaid stimuleerivad faktorid) – suurendavad Lagerhansi rakkude antigeeni vastast 

funktsiooni.  

TNF-α - (tuumori nekroosi faktor α(alfa)) – tekib makrofaagidest; stimuleerib immuunsust, toimib 

põletikuvastaselt, leidub normaalses nahas, oluline epidermaalses homeostaasis, avaldab 

parakriinset (rakusignaal) mõju naha komponentidele, stimuleerib fibroblastide paljunemist ja 

rakumaatriksi tootlikkust.  

GF - (kasvugfaktorid) – kiirendavad paranemist. 

EGF - (epidermaalne kasvufaktor) – suuremas osas piiratud epidermise basaalkihiga; mõjutab 

keratinotsüütide kasvu ja eristumist, seotud epidermise sfingolipiidide ja nende metaboliitidega, 

suurendab elujõuliste naharakkude kihtide arvu, paksendab stratum corneum’i. 

KGF - (keratsinotsüüt kasvufaktor) – kuulub EGF perekonda; pärineb naha fibroblastidest; ulatuslik 

ja sügav mõju epidermaalsele homeostaasile. 

TGF-α - (transformeeruv kasvufaktor α) – stimuleerib kollageeni sünteesi, tõkestab tsütokiinide 

rakusisest vohamist.  

IL - (interleukiinid, nt IL-1α jne) – neid toodavad Langerhansi rakud; epidermises käivitavad 

alusfibroblastides kollageeni/elastiini aktiivsust.  

IL-1α - seda toodab epidermis vastusena mitmesugustele stiimulitele, mille hulka kuulub 

põletikuvastane reaktsioon; tekitab KGFi naha fibroblastides; suurendab dermaalset KGFi eritumist, 

et kasvatada epidermaalsete keratinotsüütide paljunemist. 

Tsütokiini kasvu vastased faktorid, nende päritolu ja/või funktsioon nahas 

TGF-β - (transformeeruv kasvufaktor ß (beeta), nt TGF-β1 jne – tekib naha fibroblastides ja 

epidermise basaalkihis; toimib autokriinse negatiivse regulaatorina rakkude proliferatsioonile 
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(rakkude vohamine) ja paljunemisele, võib blokeerida positiivsete kasvufaktorite mõju ning pärssida 

kõigi epiteelkihi rakkude, kaasa arvatud keratinotsüütide paljunemist.  

TGF-β1 – kõige suurem esinemistihedus on epidermise vigastatud keratsinotsüütides ja sellest 

lähtuvalt vererakkudes, põletikuvastastes rakkudes ja dermise fibroblastides. Seda toodavad 

fibroblastid ja/või tekib TGF-β1 leukotsüütide infiltreerimisel vastusena naha keemilisele või 

mehaanilisele ärritamisele.  

 

Vetikaekstraktid  
 

Vetikaprodukte, näiteks nagu alginaate ja karrageeni, on kosmeetika- ja meditsiinitööstuses 

kasutatud juba üsna kaua. Vetikaprodukte hinnatakse eriliselt tänu seal sisalduvate teatud 

koostisainete füsiokeemilistele omadustele. Vetikaekstraktide kasutamine on tõusuteel, kuna nende 

farmakoloogilise toime kohta on aastate jooksul saadud palju rohkem teada. 

 

Vetikaekstraktide spetsialiteet ja nende kasutamine kosmeetikatööstuses on jälgitav erinevate 

koostisainete kaudu, millest nähtuvad nende väga erinevad mõjud, näiteks: 

 UV-kaitse, mida pakuvad spetsiifilised fenoolid, karotenoidid, fotolüaasiensüüm ning nn 

mükosporiini-laadsed aminohapped (MSA); 

 elementaarne nahakaitse, mida pakuvad tokoferoolid, polüfenoolid, 8-karotiin (A-vitamiin) 

ja muud karotenoidid, mis stimuleerivad naha oma kaitsesüsteemi; 

 nahka kaitsev humektant ja naha veesisaldust lisav niisutaja, mida pakuvad polüsahhariidid 

ja mükopolüsahhariidid (glükoosaminoglükaanid); 

 nahka silendav ja taastav toime, mida pakuvad peamised mitteproteinogeensed 

aminohapped, ning samuti ülimalt küllastumata rasvhapped; 

 naha helendamine ja valgendamine, mida pakuvad florotanniinid, (floroglütsinool ja selle 

oligomeerid; 

 kollageeni sünteesi stimuleerimine, mida pakuvad madalamolekulaarsed fukaanid ehk 

fukoosi polümeersed sulfaadid. 

Kuigi paljude nende ainete saamine ei ole piiratud vaid vetikatega, on siiski mõned koostisained, 

mis on ainulaadsed ja omased vaid teatud vetikatesugukondadele ja –liikidele või spetsiifilistele 

aktiivainete segudele, mis on ebatavalised ja tugevdavad sünergiliselt üksteise mõju.  

 

Vitamiinid ja mineraalid 

Vetikad on eriti rikkad mineraalide, jälgelementide ja vitamiinide poolest. Lisaks kaltsiumile, 

magneesiumile, rauale ja kaaliumile sisaldavad vetikad jälgelemente nagu jood, vask, tsink ja 

seleenium, samuti mangaan, strontsium, molübdeen või germaanium. Lai valik on ka vitamiine – 

lisaks A-, C- ja E-vitamiinile, niatsiinile ja foolhappele sisaldavad vetikad ka B-vitamiinikompleksi, 
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kaasa arvatud B12, mida muidu leidub vaid loomselt saadud produktides. Need komponendid on eriti 

olulised nii immuunsüsteemi kui ka naha, küünte, juuste ja sidekoe seisukohalt. 

 

Ülimalt küllastumata rasvhapped 

Vetikad on eikosapenteenhappe (EPA) ja dokosaheksaeenhappe (DHA) ainus taimne allikas. Neid 

aineid leidub lisaks ka kalaõlis, sest kalad akumuleerivad neid läbi toiduahela. Need haruldased 

omega-rasvhapped on muuhulgas väga olulised membraanide stabiilsuse seisukohast ja seda eriti 

naha puhul. 

 

Mükosporiinilaadsed aminohapped (MSA) 

Nn mükosporiinilaadsed aminohapped ehk UVK-d absorbeerivad ained tekivad erinevates vetikates, 

kuid ka muudes organismides, mis funktsioneerivad „looduslike päikesekaitsetena”. Juba mõni aasta 

on turul saadaval punavetika Porphyra umbilicalis’e ekstrakt, mida kasutatakse loodusliku 

päikesekaitsena. 

 

Polüsahhariidid 

Kosmeetikatööstuses on erilise tähtsusega mitmed polüsahhariidid, mida saadakse erinevatest 

vetikaliikidest, eriti punasest ja pruunist vetikast. Nende hulka on arvatud alginiinhape ja selle 

soolad, alginaadid, karrageen ja ka karragenaan, samamoodi fukoidaanid, glükaanid, fukoosid ja 

mitmed osaliselt veel tundmatud vetikasuhkrud. 

A) Alginiinhape ja alginaadid 

Pruunvetikad sisaldavad palju fukoidaane ja alginaate ning alginiinhappe soolasid, mis on rakuseina 

iseloomulikud koostisained. Alginaadisisaldus sõltub liigist ja aastaajast ning on kuivaines 15—40%. 

Neid toodetakse mõnest Laminariaceae ja Furaceae vetikaseltsist.  

Alginiinhapet ja selle sooli ei kasutata ainult kosmeetikatööstuses, vaid ka muudel aladel nagu 

toiduaine- ja farmaatsiatööstus ning meditsiin. Neid aineid kasutatakse ka emulgaatoritena ja 

suspensioonide stabilisaatoritena ning nad moodustavad pindadele kaitsekihi ja tõhustavad 

katioonivahetust.  

Alginiinhape ja selle soolad toimivad ka kaitsva kilena. 

B) Karrageen ja karragenaanid 

Karrageen on koondnimetus paljude pika ahelaga polüsahhariidide kohta, mis kujunevad kindlas 

punavetika liigis. Need erinevad üksteisest galaktoosi ja 3-anhüdrogalaktoosi ning sulfaadigruppide 

arvu poolest. Tööstuslikult kasutatakse peamiselt κ-, ι- ja λ-karrageene, mis erinevad oma ehituselt 

ja füsiokeemilistelt omadustelt. Karragenaani nime all pakutakse erinevaid koostisosi erinevate 

lahustuvus- ja geelivate omadustega. Need tooted on leelisega töödeldud karragenaanid või nendest 

ekstraheeritud fraktsioonid. 

Karrageene kasutatakse sageli toiduainetetööstuses geelistavate ja paksendavate aktiivainetena. 

Kosmeetikatööstuses kasutatakse neid hambapastades.  
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C) β-1,3-Glükaanid 

Need vetikatest saadavad polüsahhariidid on testides näidanud immuunsüsteemi aktiveerivaid 

omadusi (makrofaagid), seepärast kasutatakse neid vähiravis.  

Kehavedelike ja rakkude immuunsüsteemi vastupidavust stimuleerib eriti phycarine 

(glükaanisulfaat), millel on ka põletikuvastane toime. Laminaraan, pruunvetika säilitav koostisosa, 

kuulub lisaks β-1,3-glükaanide hulka ja on näidanud hepariinile sarnaseid omadusi, samuti 

stimuleerib see immuunsüsteemi. 

D) Fukoidaanid  

Need on pruunvetika tüüpilised fukaanid, mida saab eranditult ainult sellest vetikatüübist. 

Fütokolloide pole seni leitud ei teistest vetikatest ega ka maapealsetest taimedest. IUPACi 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) definitsioonile vastavalt on fukaanid 

polüsahhariidid, mis põhinevad peamiselt sulfeerunud L-fruktoosil ja sisaldavad vähem kui 10% muid 

monosahhariide. Uuringud on näidanud, et fukoidaanid pole püsiv aineliik, vaid neil ilmnevad 

märgatavad muutused nii molekulaarkaalus, sulfatsiooniastmes kui ka mustris.  

Viimasel ajal on fukoidaane teaduslikult palju uuritud, sest neil on leitud hulk erinevaid 

farmakoloogilisi mõjusid. Nende hulka kuuluvad näiteks vere hüübimist takistav ja trombidevastane 

toime, immuunsüsteemi tasakaalustav mõju, antioksüdeeriv efekt, rasvade vähendamine veres ja 

põletikuvastane toime. Samuti tugev viirusevastane, muuhulgas ka herpeseviiruse vastane toime. 

Fukoidaanide kasutamise kasv kosmeetikas on tingitud nende nahka parandavast mõjust. Madala 

molekulaarsusega fukoidaanide puhul on leidnud tõestust kollageeni sünteesi stimuleerimine. 

Vananemisvastast efekti selgitab asjaolu, et fukoidaani vesilahus sisaldab ekstrakte, mis nahale 

kandmisel vähendavad selle paksust ja suurendavad elastsust. 

E) Fukoosirikkad oligo- ja polüsahhariidid (FROP) 

Fukoosirikkad oligo- ja polüsahhariidid mängivad rolli rakkudevahelises interaktsioonis, rakuaineses 

ning stimuleerivad lisaks rakkude paljunemist. Need suruvad maha maatriks-metalloproteaasi (MMP) 

ning stimuleerivad kollageeni ja elastiini tootmist fibroblastides, mis mõjub positiivselt naha 

elastsusele, tugevdades naha sidekude ning vähendades seega naha vananemist.   

 

Vetikakultuurid 

Kui mikrovetikaid saadakse bioreaktoritest, siis kosmeetikatööstuses kasutatavaid makrovetikaid 

saadakse peamiselt merest. Vetikatel baseeruvate kosmeetikatoodete bioloogiline tõhusus sõltub 

väga suurel määral vetikate päritolust, kogumisajast, ekstraktsioonist ja töötlusest. Seepärast saab 

näiteks parimat pruunvetikat spetsiaalsete traaleritega, mis „niidavad” seda merepõhjast. Aga 

tavaline on ka pärast tormi kaldale uhutud vetikate kogumine. Suurenenud nõudluse tõttu on 

maailmas tehtud ka mitmeid katseid püsiva makrovetikate tootmise rajamiseks.  
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Näiteid kosmeetikatööstuses kasutatavatest vetikatest: 

Hüdrolüüsitud põisadru ekstrakt INCI: HYDROLYZED FUCUS VESICULOSUS EXTRACT  

Hüdrolüüsitud põisadru ekstrakti saadakse hüdrolüüsitud põisadrust L., Furaceae, mis sisaldab joodi. 

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; rahustab ja silub 

nahka. 

Palmaria palmata ekstrakt INCI: PALMARIA PALMATA EXTRACT 

Palmaria palmata ekstrakti saadakse Palmaria palmata, Rhodymeniaceae vetikast, mis on 

punakaspruun nahkjas taim. 

Funktsioon: kaitseb nahka. 

Pruunvetika Himanthalia elongata pulber INCI: HIMANTHALIA ELONGATA POWDER 

Pruunvetika Himanthalia elongata pulber on saadud kuivatatud ja jahvatatud Himanthalia elongata, 

Himanthaliaceae vetikatest. Tuntud ka nimega „mere spagett”. 

Funktsioon: absorbent; seob toote koostisosi omavahel; kontrollib toote viskoossust. 

Pruunvetika Laminaria Saccharina ekstrakt INCI: LAMINARIA SACCHARINA EXTRACT 

Pruunvetika Laminaria Saccharina ekstrakti saadakse Laminaria saccharina, Laminariaceae tallusest. 

Ligi nelja meetri pikkuseks kasvada võivaid vetikaid tuntakse ka näiteks „mere vöö” või 

„suhkruvetika” nime all. Jaapanis tuntakse neid vetikaid kombuna. 

Funktsioon: kaitseb nahka.  

Punavetika Chondrus Crispus ekstrakt INCI: CHONDRUS CRISPUS EXTRACT 

Punavetika Chondrus Crispus ekstrakt on karrageeni ekstrakt, mis on saadud Chondrus crispus, 

Gigartinaceae vetikast. Tegu on suhteliselt väikese punavetikaga, mis kasvab 20—30 cm pikkuseks. 

Tuntud ka üldiste nimedega „iiri sammal” ja „karrageen sammal”.  

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega; kontrollib toote 

viskoossust. 

Punavetika Lithothamnium Calcareum ekstrakt INCI: LITHOTHAMNIUM CALCAREUM EXTRACT  

Lithothamnium Calcareum ekstrakt on saadud Lithothamnium calcareum, Corallinaceae 

punavetikast. 

Lithothamium kuulub fossiilsete punavetikate hulka. See väike punakaslilla vetikas kasvab väga 

aeglaselt (u 1 mm aastas). Tänu oma võimele imada endasse merevees leiduvaid toitaineid, sisaldab 
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vetikas palju mineraalaineid - joodi, seleeni, tsinki, koobaltit, vaske, kroomi ja eriti kaltsiumi, 

magneesiumi ja rauda. Veel leidub vetikas vitamiine ja aminohappeid.  

Funktsioon: kaitseb nahka. 

Põisadru ehk hariliku põisadru ekstrakt INCI: FUCUS VESICULOSUS EXTRACT 

Põisadru ekstrakti saadakse kuivatatud Fucus vesiculosus L., Fucaceae tallusest. Põisadru kuulub 

pruunvetikate klassi ja on suurim Eestis kasvav adru (u 75m pikkune). Nime on ta saanud põite järgi, 

mis aitavad taimel vee peal püsida.  

Funktsioon: pehmendab (emollient) nahka; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; silub ja rahustab nahka.  

 

Sinivetika Spirulina maxima pulber INCI: SPIRULINA MAXIMA POWDER 

Spirulina Maxima pulber on saadud kuivatatud ja jahvatatud Spirulina, Spirulina maxima, 

Cyanophyceae vetikatest. 

Spirulina vetikas leidub B-rühma vitamiine, beetakaroteeni, klorofülli, kaltsiumit, rauda 

magneesiumit jpm aineid. Eriti soovitatakse Spirulina tooteid sportlastele ja taimetoitlastele, aga 

need on kasulikud ka teistele inimestele. 

Funktsioon: antioksüdant; kontrollib toote viskoossust. 
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Kordamisküsimused 

 

1. Mis ülesanne on bioaktiivsetel ainetel? 

2. Mis ülesanne on anti-ageing toimeainetel? 

3. Kuidas naha vananemine jaguneb ja mis on selle jagunemise erinevus? 

4. Milline on AHA-hapete mõju nahale? 

5. Mida peab teadma AHA-hapetest? 

6. Milline on AHA-hapete mõju epidermisele ja dermisele? 

7. Mis on elastiini funktsioon? 

8. Millised on kolesterooli funktsioonid? 

9. Millest saadakse letsitiini? 

10. Mis on lipiid?  

11. Mida sisaldab mesilasema toitepiim? 

12. Millised on ubikinooni funktsioonid? 

13. Mida sisaldab õietolmuekstrakt? 

14. Kus leidub arbutiini? 

15. Millised on lüsiini-aselaadi funktsioonid? 

16. Milliseid probleeme tekitab A-vitamiini puudus? 

17. Mida põhjustab niatsiini puudus? 

18. Kuidas toimib organismis B12 vitamiin? 

19. Milline on E-vitamiini mõju nahale? 

20. Millised on väävli funktsioonid? 

21. Mis on ensüümid ja kuidas nad toimivad? 

22. Millised on tsütokiinide funktsioonid nahas? 

23. Millised on vetikaekstraktide mõjud? 

24. Milliseid polüsahhariide vetikatest saadakse? 

25. Millised on pruunvetika Himanthalia elongata pulbri funktsioonid? 

26. Mida sisaldab punavetika Lithothamnium Calcareum ekstrakt? 

27. Mis aineid leidub Spirulina vetikas? 
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ÜRDID 

Ürtide kasutamine naha hooldamiseks ja ka rahvameditsiinis on ilmselt sama vana kui inimkond - 

iluhoolduseks ja säilitamiseks hakati ürte kasutama hiljem. Kõigis kultuurides on oma 

rahvameditsiini pärand ja viis kuidas taimi kasutatakse. Seda teadust ja õpetust on jagatud põlvest 

põlve.  

Tänapäeva kosmeetikas on kasutusel termin fütoteraapia (phytoterapia, kreeka keeles phytos = 

taim). Paljud kosmeetikabrändid kasutavad oma toodetes erinevaid ürtidest saadud aineid. Ürdid 

kuuluvad nn biokosmeetika hulka, kuna need mõjutavad naha füsioloogilisi toiminguid ja naha 

ainevahetust. Loodetakse, et ürtidel on optimaalne võime imenduda epidermisesse ja mingil määral 

ka dermisesse.  

Ürtide kasutamise ajalugu 

Kirjalike ürikute põhjal on ürtide abil hakatud professionaalselt ravima alles ajavahemikus 1800—

1500 eKr. Sumerite savitahvlid jutustavad, et Mesopotaamias kasutati ravimina oopiumit, tüümiani 

ja lagritsajuurt. Egiptlaste papüürusrullidest leiti märkmeid muu hulgas koriandrist, venkolist, 

kadakast ja koirohust. 

Hiinlaste ürditeaduse ajalugu ulatub umbes viietuhande aasta tagusesse aega. Endiselt peetakse 

Hiina meditsiini peateoseks enne meie ajaarvamist Huangdi Neijingi ehk Kollase keisri poolt 

kirjutatud raamatut sisehaigustest. Hiinas jaotatakse taimed nende keha soojendavate ja 

jahutavate omaduste põhjal.  

Umbes 5000 aastat tagasi töötati Indias välja holistiline meditsiinisüsteem nimega ajurveda. 

Taimedega ravimise tarkused on pärit Muinas-India Veda raamatutest. 

Tänapäeval on paljud kosmeetikabrändid võtnud oma toodete valmistamisel aluseks ajurveda 

meditsiinisüsteemi.  

Kõigile on teada Antiik-Kreekast pärit arstiteaduse isa Hippokrates. Tema põhimõttel toetub elu 

neljale põhielemendile: maa, õhk, tuli ja vesi. Ka bioenergia õpetus on pärit Kreekast. Väga suure 

tähendusega on Theophrastose kirjutatud ürdiraamat, milles kirjeldatakse 445 ravimtaime ja nende 

kasutusvõimalusi. 

Roomlastel oli kasutusel vee- ja kanalisatsioonisüsteem, millel oli nakkushaigustesse haigestumisel 

profülaktiline toime. Haiged inimesed eraldati tervetest, et piirata haiguste levikut. Roomlasest arst 

Galenos, kes elas teisel aastasajal pKr valmistas ka nahakreeme.  

Rääkides ravimtaimedest ja taimedega ravimisest ei saa kõrvale jätta pärslasest arsti Avicennat, kes 

lisaks meditsiinialastele raamatutele kirjutas ka filosoofiast, poliitikast ja astronoomiast.  
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Šveitsi arst Paracelsus oli kindlasti nn signatuurõpetuse pooldaja, mille järgi jumal on loonud iga 

haiguse jaoks raviva taime. Õige taim leitakse sarnasuse abil, võrreldes haigust ja ravimi toimet. 

Paracelsus hakkas esimesena kasutama keemilisi ravimeid. 

Legendi järgi on vanima säilinud ürdiraamatu koostanud u 3000 aastat eKr elanud Hiina keiser Shen 

Nung. Raamatus on käsitletud paljusid taimi, sest usuti, et iga haiguse jaoks leidub looduses oma 

ravim. 

16. sajandil trükiti mitmeid piltidega ürdiraamatuid, mis käsitlesid põhjalikult taimedega ravimist.  

Soomest on tuntud teadlane Elias Lönnrot (1802—1884), kes uuris ja kogus palju informatsiooni 

ürtide kasutamisest rahvameditsiinis. Ka Carl von Linné, Uppsala Ülikooli professor, on ürte palju 

uurinud.  

 

Ürtides leiduvad toimeained 

Ürtide toime põhineb ainetel, mis tekivad taimede ainevahetuse tulemusena. Taimsed koed 

sisaldavad anorgaanilisi algühendeid, mis koosnevad kuuest keemilisest elemendist: süsinik (C), 

hapnik (O), vesinik (H), lämmastik (N), väävel (S) ja fosfor (P). Need kuus bioelementi moodustavad 

96—98% elavate organismide põhikoostisest. Muuhulgas sisaldavad ürdid parkaineid, lima- ja 

kummiaineid, karotenoide, flavonoide, glükosiide, eeterlike õlisid, süsivesikuid ja alkaloide. 

Parkained ehk tanniinid 

Tanniinid on polümeersed polüfenoolid. Parkained võib jagada kahte rühma: kondenseerunud 

tanniinid ja hüdrolüüsuvad tanniinid. Üldjuhul leidub taimedes samal ajal mõlemaid tanniine, kuid 

üks nendest on ülekaalus. Kondenseerunud parkaineid leidub igas taimes, üsna palju näiteks 

mustikas, naistepunas, teepõõsalehtedes jt taimedes. Hüdrolüüsuvaid parkaineid sisaldavad tamm, 

tedremaran, ürt-punanupp jt.  

Tavaliselt on parkained amorfsed ained, mis vees lahustudes moodustavad kolloidseid lahuseid. 

Tanniinid lahustuvad orgaanilistes lahustes, atsetoonis ja etanoolis. Osaliselt lahustuvad nad näiteks 

dietüüleetris ja etüülatsetaadis. Üldse ei lahustu tanniinid näiteks petrooleetris, kloroformis ja 

benseenis.  

Rohkesti parkaineid leidub puuvarreliste taimede tüves ja okste koores, aga ka taimede juurtes, 

lehtedes ja viljakestades.  

Tanniinid kaitsevad mikroorganismide eest. Nad oksüdeeruvad õhu käes kergesti ja moodustavad 

tumenenud värvusega polümeere. Meditsiinis kasutatakse tanniine näiteks kootavate ja 

põletikuvastaste vahenditena. Parkained on ahendava ja antiseptilise toimega ning sobivad rasuse ja 

aknenaha hooldustoodetesse.  
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Kummilimad ja limaained 

Limaained on taimede normaalsed koostisosad. Kummilimad aga on ained, mille moodustumist 

põhjustab mingi väline ärritus, näiteks mehaaniline vigastus või koorekahjustused. Kummilimad 

erituvad vigastuse tagajärjel tekkinud lõhede kaudu, limaained aga kogunevad rakkudesse ning neid 

saab eraldada ekstraheerimise teel. Esinemise vormi järgi võib kummilimad ja limaained jaotada 

järgmiselt: rakkudevahelise ainena (vetikad), limaepisermina (linaseemned) ja üksikute rakkudena 

teiste rakkude vahel (altee) esinevad kummilimad ja limaained.  

Kummilimad on hüdrofiilsed kleepuvad viskoossed vedelikud, mis õhu käes hanguvad ja 

moodustavad amorfseid masse. Kummilimad ei lahustu orgaanilistes lahustites. Lahustuvuse järgi 

jagunevad kummilimad kolme rühma: lahustuvad (vees täielikult lahustuvad, nt 

aprikoosikummilima, kummiaraabik), poollahustuvad (vees osaliselt lahustuvad, ülejäänud osas 

paisuvad ja moodustavad želeetaolise massi, nt kirsikummilima, ploomikummilima) ja lahustumatud 

kummilimad (absorbeerivad suures koguses vett ja punduvad, nt tragakandikummi). 

Limaained esinevad taimedes kahel viisil: rakkudevahelise limaainena ehk intratsellulaarse ainena 

(lina) või rakusisese limaainena (paiseleht, altee, pärnaõis). 

Limaaineid ja kummilimasid kasutatakse nii farmaatsias, tehnikas kui ka toiduainetetööstuses. 

Limaaineid sisaldavad ürdid sobivad tundliku naha hooldamiseks.  

Karotenoidid INCI: CAROTENOIDS 

Karotenoidid on taimepigmendid, mis annavad õitele, viljadele ja muudele taimeosadele kollase, 

oranži, punase või violetse värvuse. Rohkesti karotenoide sisaldavalt porgandilt (Daucus carota 

sativus) on pärit nende nimigi. 

Karotenoidid on grupp ühendeid, sealhulgas alfa-, beeta- ja gammakaroteen ja lükopeen. 

Karotenoidid on fotosünteetilised värvained. Mõned karotenoidid muutuvad organismis A-

vitamiiniks. 

Karotenoidide funktsioon: toimivad antioksüdantidena; kaitsevad nahka; absorbeerivad UVK-d.  

Lükopeen INCI: LYCOPENE, CI 75125  

Lükopeeni leidub näiteks tomatis ja paprikas. Lükopeen on antioksüdant, mis on kasutusel ka kollase 

värvainena.  

Tähtsaim karotenoid on beetakaroteen (INCI: BETA-CAROTENE, CI 40800, CI 75130), mida 

muuhulgas leidub porgandis. Beetakaroteeni kasutatakse kosmeetikatööstuses ka oranži värvainena, 

veel aitab see hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. Kuna karoteen koguneb 

rasvkoesse, võib liigne karoteeni kasutamine tekitada nahakollasust. 
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Kumariinid INCI: COUMARIN 

Kumariine on palju erinevaid. Need on värvitud või kollakad kristalsed ained, mis lahustuvad hästi 

orgaanilistes lahustites, rasvades ja rasvõlides. Vees kumariinid enamasti ei lahustu. Neil on hea 

maitse ja meeldiv lõhn ning seepärast kasutatakse neid maitse- ja lõhnaainetena. Kõige rohkem 

leidub taimedes lihtkumariine ja furokumariine (näiteks aedtillis, harilikus leeskputkes, 

aedpetersellis, aed-moorputkes jne).  

Furokumariinid tekitavad naha tundlikkust UV-kiirgusele. Nende toimel kiireneb naha päevitumine, 

kuid suureneb ka päikesepõletuse oht. Seega tuleb päikese käes viibides furokumariinide kasutamist 

vältida. Kumariinidel on ka bakteriostaatiline ja antifungitsiidne (seentevastane) toime. 

Flavonoidid INCI: FLAVONOIDS 

Flavonoidide nimi on tulnud sellest, et esimesed eraldatud flavonoidid olid kollased (lad k flavus = 

kollane). Flavonoide leidub peaaegu kõigis taimeosades, kuid põhiliselt siiski lehtedes, õites ja 

viljades, harva taime maaalustes osades.  

Flavonoide on u 4000 ja enamik neist esinevad taimedes glükosiididena. Suurem osa flavonoididest 

on kristalsed ained, mis on kas kollast värvi (näiteks flavoonid, flavonoonid, halkoonid, auroonid) või 

värvusetud (katehhiinid, flavanoonid, isoflavoonid, leukoantotsüanidiinid).  

Flavonoidid takistavad põletike tekkimist; tugevdavad kapillaare; on diureetilised ja seentevastased 

ning toimivad antioksüdantidena. 

Rutiin INCI: RUTIN 

Rutiini saadakse peamiselt jaapani keepuust (Saphora japonica), aga ka tsitrustest (sidrunipuu, 

apelsinipuu, pomerantsipuu jt) ja harilikust tatraürdist.  

Rutiinil ja teistel flavonoididel on kapillaare tugevdav toime ja neid on nimetatud ka 

bioflavonoidideks. Rutiini kasutatakse laialdaselt meditsiinis. 

Funktsioon: antioksüdant; muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks 

ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega. 

Glükosiidid  

Glükosiidide rühma kuulub erinevaid värvaineid ja ka mürke. Need on kahest osast koosnevad 

süsivesikud, millest üks on suhkur ja teine aglükoon (mittesahhariidne komponent). Näiteks 

fenoolglükosiid on moodustunud fenoolist ja suhkrust. Fenooli sisalduse tõttu on see aine ka 

antibakteriaalne. 
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Saponiinid INCI: SAPONINS 

Saponiini eraldati esimest korda 1811. aastal harilikust seebilillest (Saponaris officinalis). Saponiinid 

on värvusetud, mõru ja teravalt põletava maitsega ained, mis vees vähem või rohkem lahustuvad. 

Nad on ka looduslikud glükosiidid - pindaktiivsed ained, millel on vahutavaid (lad k sāpō = seep) ja 

emulgeerivaid funktsioone. Saponiine nimetatakse vahel ka saponosiidideks või sapoglükosiidideks.  

Saponiinide omadused: vähendavad pindpinevust, muudavad vesilahused loksutamisel vahutavaks, 

tekitavad vere punaliblede hemolüüsi. On kõigusoojastele loomadele väga mürgised. Mõnede 

taimede saponiinid on üldiselt tugevdava toimega; takistavad põletike teket; on antiallergilised, 

rahustavad ja diureetilised. 

Mõruained, mida saadakse korvõielistest ja emajuurelistest taimedest, on oma ehituselt sageli 

glükosiidid. Neil on desinfitseeriv ja antibakteriaalne toime. 

Eeterlikud õlid 

Paljud taimed sisaldavad ka eeterlikke õlisid, mida kasutatakse aroomteraapias, lõhna- ja osalt 

maitseainetena ja aktiivainetena hooldustoodetes. Eeterlikke õlisid leidub erinevates taimeosades, 

näiteks õites (roos, jasmiin), marjades (kadakas), puuviljakoortes (tsitruselised), vaigus (viiruk), 

puukorbas (kaneel), juurtes (ingver), okastes (okaspuud), puusäsis (sandlipuu), seemnetes 

(petersell) või terves taime maapealses osas (pelargoon). Eeterlikes õlides on keerulised ühendid 

süsinikust, vesinikust ja hapnikust.  

Eeterlike õlide üldine mõju on antiseptiline, antibakteriaalne ja antibiootiline. Nad hävitavad seeni, 

baktereid, viirusi; uuendavad rakumembraani; puhastavad organismi, väljutavad jääkaineid; 

stimuleerivad vereringet; normaliseerivad keha funktsioone (soolte ja seedeelundite tööd); 

stabiliseerivad hormonaalsüsteemi; tugevdavad immuunsüsteemi ja mõjuvad psüühiliselt 

tasakaalustavalt.  

Süsivesikud 

Süsivesikud ehk sahhariidid ehk karbohüdraadid on looduses levinud orgaanilised ühendid, mis on 

moodustunud lihtsatest suhkrutest või nende derivaatidest. Lihtsaimad süsivesikud ehk 

monosahhariidid on glükoos ja fruktoos. Disahhariidid koosnevad kahest monosahhariidiosast - 

näiteks sahharoos (tavaline roosuhkur) koosneb ühest glükoosi- ja ühest fruktoosiosast. Teised 

disahhariidid on maltoos ja laktoos. Polüsahhariidides on tuhandeid monosahhariidiosi. 

Polüsahhariidid on tärklis ja tselluloos.  

Süsivesikutel on tavaliselt nahka niisutav toime.  
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Taimsed kiudained 

Tselluloos INCI: CELLULOSE on looduses levinud orgaaniline aine, mis moodustab taimerakkude 

kesta. Tselluloos ei lahustu orgaanilistes ja leeliste lahustes ega lahjendatud mineraalhapetes. 

Tselluloosi kasutatakse nii farmaatsias kui meditsiinis.  

Alkaloidid 

Enamasti esinevad alkaloidid taimedes orgaaniliste hapete sooladena. Taimedest on avastatud 

umbes 10 000 erinevat alkaloidi. Alkaloidid on erineva keemilise ehitusega lämmastikku sisaldavad 

aluselised ühendid. Nad on tahked, lõhnatud, mõru maitsega ja tavaliselt värvitud kristalsed ained. 

Erandid on näiteks kollast värvi berberiin, serpentiin ja helerütriin ning oranž sangvinariin. Osa 

alkaloididest (nt nikotoon) on hoopiski õlised vedelikud, millel on ebameeldiv tugev lõhn. Mõned 

tähtsad ravimid, aga ka mürgised ained on alkaloidid, näiteks kohvi kofeiin, kokapõõsa lehtedest 

saadav kokaiin ja unimaguni morfiin.  

Lisaks eelmainitud ainetele sisaldavad ürdid muu hulgas rasvu, vahasid, vaiku ja palsameid.  
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Aaskannike  

INCI: Viola tricolor extract 

Aaskannike on ühe- või kaheaastane 

valguslembeline rohttaim. 8—30 cm kõrguseks 

kasvava taime õied on kollased või violetsed. Taim 

sisaldab polüsahhariide, eeterlikku õli, saponiine, 

C-vitamiini, kumariine, tanniine jne. Välispidiselt 

kasutatakse nahahaiguste, nagu dermatiit, ekseem 

ja psoriaas, raviks. Rahvameditsiinis on aaskannike 

tuntud ka „verepuhastajana“, „hää südame rohuna“ 

ja „9 haiguse rohuna“. Kosmeetikatööstuses 

kasutatava aaskannikese ekstrakti saadakse Viola 

tricolor L., Violaceae õitest ja ürdist. Funktsioon: 

pehmendab (emollient) ja kaitseb nahka; leevendab 

nahaärritusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 90 

Damaskuse roos 

INCI: Rosa Damascena Flower Oil 

Kosmeetikatööstus kasutab roosi õite 

kroonlehti, lehti ja vilju. Roos sisaldab 

ka eeterlikku õli. Roosiõli kasutatakse 

nii farmaatsia- kui 

kosmeetikatööstuses lõhnaainena. 

Soovitatakse kasutada ka neeru- ja 

sapikivide puhul. Roosiõli kasutatakse 

kuperoosse naha hooldustoodetes. 

Funktsioon: lõhnaaine; aitab hoida 

nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega. 
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Harilik aaloe (Aloe vera) 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Extract 

Aaloe on mitmeaastane mahlakas taim, 

mida tuntakse ja kasutatakse 

ravimtaimena kogu maailmas. Aaloe on 

tuntud ka toataimena. Harilik aaloe on 

varretu kuni meetri kõrguseks kasvav 

taim. Lehed on hambulise servaga ja 

õied kollased. Harilik aaloe kasvab 

Põhja-Aafrikas ja mujal soojas kliimas. 

Aaloeperekonnast on teada umbes 180 

liiki. Aaloe takistab põletike tekkimist ja 

kiirendab haavade paranemist. Sisaldab 

muu hulgas antratseenderivaate (aaloe-

emodiin), vaiku, flavonoide jne. 

 

Funktsioon: aaloe lehtede ekstrakt pehmendab (emollient) 

ja niisutab nahka ning aitab seda hoida pehme, sileda, 

elastse ja terve väljanägemisega. Kasutatakse ka suuõõnt 

puhastavates, värskendavates ja kaitsvates toodetes.  

Aaloed kasutatakse tundliku ja punetava naha 

hooldamiseks.  
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Harilik altee  

INCI: Althaea Officinalis 

Leaf/Root Extract 

Harilik altee on mitmeaastane 

taim, mis kasvab kuni 

pooleteisemeetri kõrguseks. 

Õied varieeruvad 

kahvaturoosadest valgeteni. 

Taim on levinud Euroopas, 

Lääne-Aasias, kuid ulatub ka 

Lääne- ja Ida-Siberisse. Taime 

kultiveeritakse muu hulgas 

Ungaris, Belgias, Bulgaarias jm. 

Altee juured sisaldavad 

taimelima, lehtedes on lisaks 

limaainele flavonoide ja 

eeterlikke õlisid. Seespidiselt 

kasutatakse lima lahtistava ja 

põletikuvastase ainena. Kaunite 

õite tõttu on altee hinnatud ka 

ilutaimena. Kosmeetikatööstuses 

kasutatakse Althaea officinalis 

L., Malvaceae kuivatatud 

lehtede ja juurte ekstrakti.  

Funktsioon: pehmendab 

(emollient) nahka. 
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Harilik humal 

INCI: Humulus Lupulus Flower 

Extract 

Humal on kõigile tuttav kui õlle 

maitselisand. Harilik humal on 

mitmeaastane 3—6 m pikkuse varre 

ja karedate pika rootsuga 

lehtedega rohtne kahekojaline 

liaan. Isasõied kasvavad hõredates 

pööristes, emasõied aga tihedates 

nuttides. Humal on levinud 

peaaegu kogu Euroopas, aga ka 

Aasias ja Põhja-Ameerikas. 

Kosmeetikas kasutatakse muu 

hulgas humala õisi, aga ka muid 

taimeosi. Õied sisaldavad 

orgaanilisi happeid, eeterlikku õli, 

B1-, B2- ja C-vitamiine, karoteeni 

ja flavonoide.  

Humal on uinutav, rahustav, krambivastane, valuvaigistav 

ja antibakteriaalne. Kasutatakse akne ja muude 

nahapõletike puhul ning kõõma ja juuste enneaegse 

väljalangemise korral peanaha tugevdamiseks.  

Funktsioon: toimib humektandina; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 
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Harilik pärn (Lõhmus) 

INCI: Tilia Cordata Extract 

Harilik pärn kasvab kuni 30 meetri 

kõrguseks puuks. Õied on valkjaskollased 

ja paiknevad õisikutes. Pärna viljaks on 

pähklike. Külmetushaiguste ravimiseks on 

aastasadu kasutatud pärnaõitest 

valmistatud teed. Pärnapuud kasvavad 

Euroopas, Lääne-Siberis, Kaukaasias jm. 

Pärnaõied sisaldavad 4—5% flavonoide, 

pisut eeterlikku õli, saponiine jm. 

Pärnaõieekstrakti funktsioon: ergutab; 

aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse 

ja terve väljanägemisega; kaitseb ja 

tasandab nahka ning leevendab ärritusi.  
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Harilik mänd 

INCI: Pinus Sylvestris Leaf 

Oil 

Peale männiokaste ja 

kasvude saadakse männist 

veel männivaiku ehk paksu 

tärpentini ehk 

toortärpentini, millest 

puhastamise käigus saadakse 

tärpentiniõli ehk tärpentini. 

Männivaik on oma olemuselt 

palsam, tärpentin aga männi 

eeterlik õli. Männiõli 

kasutatakse lõhnaainena 

vannivahtudes, 

jalahooldustoodetes ja 

massaažiõlides.  
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Hobukastan  

INCI: Aesculus 

Hippocastanum Extract 

Hobukastan on kuni 25 

meetrine puu, millel on 

pikarootsulised liitlehed. 

Õied asetsevad püstistes 

koonusjates õisikutes ja on 

valged punakate laikudega. 

Vili on ogaline ja kerajas 

ning selles asub üks pruun 

seeme –kastan. Hobukastan 

pärineb Balkanimaadest, 

aga kasvab ka Euroopas, 

Põhja-Aasias ja Põhja-

Ameerikas. On Eestiski 

sageli kasvav ilupuu. 

Ekstrakt valmistatakse 

hobukastaniseemnetest ehk 

kastanitest. Seemned 

sisaldavad saponiine, 

flavonoide, tanniine, 

steroide eeterlikku õli jm. Kastanites leiduvate 

triterpeensete saponiinide segu (2—10%) nimetatakse 

estsiiniks.  

Hobukastaniekstrakti kasutatakse ka meditsiinis tromboosi 

profülaktikas ja veenilaiendite puhul – selle mõju põhineb 

antikoaguleerival toimel ja omadusel vähendada 

kapillaaride läbilaskvust. Soovitatakse ka alajäsemete 

krampide, tursete ja muu sellise vastu, lisaks on 

hobukastan ka põletikuvastase toimega.  

Hobukastani ekstrakti funktsioon: on antioksüdant; omab 

kootavat ja nahka pehmendavat (emollient) mõju; aitab 

hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega ning kaitseb nahka kahjulike väliste 

tegurite eest.  



 

 97 

 

Kamper 

INCI: Cinnamomum Camphora 

Bark Oil 

Kampripuu võib kasvada isegi 

40 meetri kõrguseks ja elada 

üpriski vanaks. Lehed on 

nahkjad, igihaljad ja neil on 

aromaatne lõhn. Kampriõied on 

valged ja väikesed ning vili 

värvilt must.  

Puu eritusjuhades on eeterlik 

õli, millest kristalliseeritakse 

nõelataoliste kristallidena 

kamprit. Kamprit 

destilleeritakse vanade puude 

juurtest, aga seda 

valmistatakse ka sünteetiliselt 

pineenist. Kampriõli sisaldab 

eugenooli, sineooli ja 

terpeene. See on antiseptiline, 

leevendab sügelust ja 

soojendab. Samuti elustab 

kampriõli ainevahetust ja 

stimuleerib vereringet. Kamprit 

kasutatakse jalgade ja 

ebapuhta naha hooldustoodetes. Aroomteraapias on 

kampriõlil lõõgastav ja valu leevendav mõju.  

Kamprikoore õli funktsioon: toniseerib; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Kamprit leidub ebapuhta naha ja ka jalahooldustoodete 

koostises.  
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Kummel 

INCI: Chamomilla Recutita Extract 

Kummel on üheaastane 5—50 cm kõrgune 

rohttaim, mille korvõisikud on valgete 

keelõitega ja õisikupõhi õõnes. Taimel on 

äratuntavalt iseloomulik aroom. Kummel 

levib Euroopast Loode-Aasiani ja on tuntud ka 

Eestis. Kummelist kasutatakse õisi, 

rahvameditsiinis ka ürti. Õied sisaldavad 

flavonoide, kumariine ja 0,25—2% eeterlikku 

õli, mille peamised osad on bisabolool, 

hamasuleen, farneseen jm. Sageli on kummel 

tundlikule nahale mõeldud toodete 

koostisosa. Rahvatarkus peab kummelit ka 

heledate juuste värvi kirgastajaks. Kummelit 

peetakse põletikuvastaseks, 

spasmelõõgastavaks ja vähesel määral 

rahustavaks. Seespidiselt kasutatakse 

kummelit seedehäirete ja seedeelundite 

põletike korral. Kummel võib tekitada 

ülitundlikkust, eriti väikelastel.  

Funktsioon: aitab hoida nahka pehme, sileda, 

elastse ja terve väljanägemisega. 
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Lavendel 

INCI: Lavandula Angustifolia 

Flower Extract 

Lavendel on 50—60 cm kõrgune 

poolpõõsas, mille lehed on 

lineaarsed ja aromaatsed õied 

sinakasvioletsed. See taim kasvab 

Euroopas Vahemere-äärses osas, 

Moldovas, Gruusias, Ameerikas ja 

ka Eestis. Lavendel sisaldab umbes 

1,3% eeterlikku õli, mille 

põhikomponendid on 

linalüülatsetaat ja linalool. 

Lavendel on antiseptiline, 

mikroobidevastane, rahustav ja 

valu leevendav. Lavendlil on 

oluline koht ka 

parfümeeriatööstuses ja 

aroomteraapias. 

Kosmeetikatööstuses kasutatavat 

lavendliõie ekstrakti saadakse 

Lavender, Lavandula angustifolia, 

Labiatae õitest.  

 

Funktsioon: puhastab; deodoreerib;  

värskendab; toniseerib. 
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   Liht-naistepuna 

INCI: Hypericum Perforatum Extract 

Liht-naistepuna on 20—90 cm kõrgune 

kollaste mustatäpiliste õitega 

mitmeaastane taim. Liht-naistepuna 

kasvab Euroopas, Siberis, Kesk-Aasias ja 

Eestis. See taim on tuntud ka 

rahvameditsiinis. Haavade hooldamiseks 

on naistepuna kasutatud alates 16. 

sajandist. Viinas leotatud õisi kasutati 

ravimina kõikide haiguste puhul.  

Liht-naistepuna ekstrakti saadakse taime 

õitest, lehtedest ja puitumata vartest. 

Ekstrakt sisaldab hüperitsiini, mis on 

tähtsaim taime toimeaine. Punakat värvi 

hüperitsiin lisab naha valgustundlikkust 

ja võib tekitada nahapõletikku. Seega 

tuleb kokkupuutel liht-naistepuna 

ekstraktiga vältida UV-kiirgust ja solaariumi. Veel sisaldab 

liht-naistepuna flavonoide, tanniine, eeterlikku õli jm. 

Välispidiselt aitavad naistepuna õlitõmmised kaasa haavade, 

naha- ja limaskestade paranemisele.  

Hypericum Perforatum ekstrakt on mikroobidevastane ja 

kootav; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega ning kaitseb, rahustab ja toniseerib nahka.  
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Mägiarnika 

INCI: Arnica montana flower 

Mägiarnika on mitmeaastane 

20—50 cm kõrgune taim, millel 

on piklikud varrelehed ja 

oranžkollased korvõisikud. Nagu 

nimigi ütleb kasvab arnika 

looduslikult mäestikes 

Skandinaaviast Lõuna-Euroopa, 

Lõuna-Venemaa ja Kesk-Aasiani. 

Arnikat, mis on igivana 

ravimtaim, kasvatatakse Eestis 

ilutaimena.  

Tavaliselt kasutatakse arnika 

õisi, mis sisaldavad laktoone, 

kumariine, flavonoide, pisut 

alkaloide, eeterlikku õli, 

tanniine, vaiku ja orgaanilisi 

happeid.  

Mägiarnika funktsioon: aitab 

hoida nahka pehme, sileda, 

elastse ja terve 

väljanägemisega. Lisaks on 

arnikal verevarustust parandav 

toime, ta on mikroobivastane 

ning vaigistab ja tuimestab valu. 

Seespidiselt ei soovitata 

tarvitada, sest võib tekitada 

nahapõletikke, haavandeid jne.  
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Nõges 

INCI: Urtica Dioica Extract 

Nõges on mitmeaastane 30—200 cm 

kõrguseks kasvav kõrvetav 

rohttaim. Ka Eestis laialdaselt 

kasvav nõges on tumeroheline ning 

kaetud liht- ja kõrvekarvadega. 

Nõgese puhul korjatakse nii juuri, 

lehti, kui ka kogu ürti. Juured 

sisaldavad steroide ja selle 

derivaate ning kumariine. Lehtede 

ja ürdi peamisteks toimeaineteks 

on flavonoidid, vitamiinid C ja K1, 

eeterlik õli, alkaloidid jm ained. 

Nõges sisaldab ka klorofülli. 

Nõgeselehtedel ja ürdil on 

põletikuvastane ja vere hüübimist 

soodustav toime. Rahvameditsiin 

soovitab nõgest varakevadel 

kasutada üldtugevdava droogina.  

Nõgeseekstrakti funktsioon: 

vähendab kõõma teket; muudab 

juuksed lihtsalt kammitavaks, 

elastseks, pehmeks ja säravaks ning 

lisab kohevust, kergust ja läiget; 

ahendab poore; ergutab ja 

leevendab nahaärritusi; aitab hoida 

nahka pehme, sileda, elastse ja 

terve väljanägemisega.  

 

 

 

 

 



 

 103 

Nõiapuu 

INCI: Hamamelis Virginiana Water 

Nõiapuu kasvab Põhja-Ameerikas, Lääne-

Euroopas ja ka mujal. Soojas kliimas kasvab 

nõiapuu ka parkides ja aedades. Nõiapuu 

on u 4—7 meetrine helehalli koorega 

põõsas, millel on ümmargused lehed ja 

kollased õied. Taimest kasutatakse nii lehti 

kui koori. Lehed sisaldavad flavonoide, 

saponiine, eeterlikku õli jm. Koores leidub 

kuni 10% parkaineid (hamamelitanniini), 

vaha, rasvõli, saponiine, pisut eeterlikku 

õli, mõruaineid jne. Uuemad uurimused 

väidavad, et hamamelitanniini leidub vaid 

koores, mitte lehtedes. 

Hamamelis Virginiana Water on vesilahus, 

mis sisaldab haihtuvaid õlisid. Vesilahus 

saadakse destilleerides nõiapuu Hamamelis 

virginiana L., Hamamelidaceae koort ja 

lehti. 

 

Hamamelis Virginiana Water funktsioon: on kootava toimega; 

muudab juuksed lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja 

säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab hoida 

nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega ning 

toimib ärritusi rahustavalt.  

Kasutatakse ebapuhta ja ärritunud naha hooldustoodetes, 

kõõma vähendamiseks ja vannivahtudes.  
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Põldosi 

INCI: Equisetum Arvense Leaf 

Extract  

Põldosi on mitmeaastane 

eostaim, millel on pikk roomav 

risoom. Taim kasvab kõikjal 

Euroopas, Aasias ja Põhja-

Ameerikas. Eestis on põldosi 

sage umbrohi. Põldosi sisaldab 

palju ränihapet, aga ka 

flavonoidglükosiide, saponiine, 

alkaloide jm.  

Seespidiselt on põldosi 

diureetiline, leevendab 

kuseteede bakteriaalseid ja 

põletikulisi haigusi, kuid on 

vastunäidustatud 

neeruprobleemide puhul. 

Välispidisel kasutamisel 

soodustab haavade 

paranemist.  

Põldosja ekstrakti funktsioon: 

ahendab poore; pehmendab 

(emollient); leevendab ärritusi 

ja toniseerib.  
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Raudrohi 

INCI: Achillea Millefolium 

Extract 

Raudrohi on omapärase 

lõhnaga mitmeaastane 30—80 

cm kõrgune taim. Lehed on 

sulglõhised ja õied valged, 

harvem roosad või punased 

korvõisikud. Raudrohi kasvab 

Euroopas, Aasias, Põhja-

Ameerikas, Uus-Meremaal, 

Austraalias ja ka Eestis. 

Sisaldab laktoone, alkaloide, 

0,2—1% eeterlikku õli, 

flavonoide jm aineid.  

Raudrohi soodustab seedimist, 

on nõrgalt põletikuvastane ja 

toimib kootavalt, kuid selle 

taime pikaajaline seespidine 

kasutamine võib tekitada 

trombe. Välispidiselt 

soodustab vere hüübimist.  

Kootava omaduse tõttu sobib 

kasutamiseks rasuse ja 

ebapuhta naha 

hooldustoodetes.  

Funktsioon: puhastab ja 

värskendab nahka; leevendab 

ärritusi; aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja 

terve väljanägemisega; 

toniseerib. 

Juuksehooldustoodetes on 

kõõmavastase toimega.  
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Rosmariin 

INCI: Rosmarinus Officinalis 

Flower Extract 

Rosmariin on mitmeaastane  

igihaljas 0,5—2 meetri kõrgune 

põõsas. Lehed on kergelt nahkjad 

ja alla käändunud servadega, 

pealt tumerohelised, alt 

valgeviltjad, sinakasrohelised. 

Rosmariini lehtede kuju meenutab 

kuuseokkaid. Õied võivad olla 

kahvatusinisest kuni lillaka 

toonini. Rosmariin pärineb 

Vahemere maadest, kuid taime 

kasvatatakse veel Inglismaal, 

Venemaal ja ka Eestis. Rosmariini 

eeterlikku õli saadakse 

destilleerides õitsvaid taimi 

veeauruga. Lehed sisaldavad muu 

hulgas eeterlikku õli, terpeene, 

flavonoide, alkaloide, 

rosmariinhapet jm. 

Rosmariinhappel on 

põletikuvastane toime.  

Rosmariin on antiseptiline, 

hävitab mikroobe ja stimuleerib 

vereringet. Laialdaselt kasutusel 

meditsiinis, parfümeeria-ja 

toiduainetetööstuses.  

Funktsioon: antioksüdant; aitab 

hoida nahka pehme, sileda, 

elastse ja terve väljanägemisega; 

deodoreerib ja toimib 

lõhnaainena.  
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Rukkilill 

INCI: Centaurea Cyanus Flower Extract 

Rukkilill on ühe- või kaheaastane kuni 80 

cm kõrgune rohttaim. Vars ja lehed on 

karvased, pika varrega õisikud sinised. 

Taim pärineb tõenäoliselt Lähis-Idast. 

Eestis kasvab viljapõldudel ja tee äärtes, 

samuti aedades ilutaimena. Õied sisaldavad 

antotsüaane, flavonoide, kumariine, 

mõruaineid jm. Õite värv tuleneb 

sügavsinise tsüanidiini sisaldusest.  

Rukkilille kasutatakse näomaskide 

koostises, silma- ja juuksevetes. Rukkilille 

peetakse siniste silmade hooldustooteks.  

Funktsioon: ahendab poore ja aitab hoida 

nahka pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega. 
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Saialill 

INCI: Calendula Officinalis 

Flower Extract 

Saialill on üheaastane 20—70 

cm kõrgune rohttaim. Õisikud 

paiknevad tavaliselt üksikult ja 

on kollast kuni oranži värvi. 

Taim on levinud Kesk- ja 

Lõuna-Euroopas, Lääne-Aasias 

ja Põhja-Ameerikas. Eestis 

kasvatatakse kultuurtaimena. 

Kosmeetikatööstuses 

kasutatakse õisi, mis 

sisaldavad karotenoide, 

saponiine, alkohole, 

flavonoide, kumariine, 0,26% 

eeterlikku õli jm.  

Saialillel on epiteelkoe 

taastumist soodustav ja 

põletikuvastane toime.  

Funktsioon: aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega. 
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Salvei 

INCI: Salvia Officinalis Extract 

Salvei on mitmeaastane 30—80 cm 

kõrgune põõsas. Hallikasrohelised 

lehed on pisut karvased, nahkjad ja 

pealt kortsulised. Kobarjate 

õisikutena paiknevad õied on 

helesinised või õrnlillad, harvem 

valkjad. Taim pärineb Vahemere 

maadest, kuid on levinud Kesk-

Euroopast kuni Väike-Aasiani. Eestis 

kasvab salvei kultuurtaimena. Lehed 

sisaldavad 1,5—3,5% eeterlikku õli, 

flavonoide, tanniine, saponiine, 

alkaloide jm aineid.  

Salvei korrastab seedetegevust ja 

leevendab põletikke (ka hamba). 

Salveist on abi ka külmetushaiguste ja 

üleminekuea vaevuste puhul. 

Vastunäidustatud raseduse ja rinnaga 

toitmise ajal. Salveid kasutatakse ka 

maitseainena. Antiikajal usuti, et 

salvei aitab iga haiguse puhul ja kui 

aias kasvab salvei, siis inimene ei 

sure. 

Salvei ekstrakti funktsioon: 

mikroobidevastane; toimib 

antioksüdandina; ahendab poore, 

puhastab nahka ja deodoreerib; aitab 

hoida nahka pehme, sileda, elastse ja 

terve väljanägemisega; kaitseb nahka, leevendab ärritusi ja 

toniseerib. Juuksehooldustoodetes on kõõmavastase toimega.  

Salvei sobib rasuse ja ebapuhta naha hooldustoodetesse, 

seda kasutatakse ka suuhügieenitoodetes.  
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      Ženšennijuur 

INCI: Panax Ginseng Root Extract 

Ženšenn on mitmeaastane, kuni 80 cm kõrguseks 

kasvav pikaealine taim, mis võib elada 50 ja 

rohkemgi aastat. Ženšennil on väikesed rohelised 

õied ja selle taime vili on helepunane luuvili. 

Taimest kasutatakse juurt. Ženšenni kasvatatakse 

Koreas, Põhja-Hiinas ja ka Venemaal. Taim on väga 

haruldane ja kasvab mägimetsades. Istandustes 

kogutakse ženšennijuured 5—8 aasta vanustelt 

taimedelt. Ženšenn sisaldab ginsenosiide 

(toimeaineid), eeterlikku õli, steroide, flavonoide ja 

rasvhappeid (paanakshape). Seespidiselt kasutatuna 

lisab organismi vastupanuvõimet, suurendab vaimset ja füüsilist 

sooritusvõimet. Vastunäidustuseks on palavik, unehäired, 

rasedus, rinnaga toitmine, kõrgvererõhutõbi jne. 

Ženšenni juureekstrakti funktsioon kosmeetikas: pehmendab 

(emollient); kaitseb ja toniseerib nahka; muudab juuksed 

lihtsalt kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab 

kohevust, kergust ja läiget. 
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Tüümian ehk Aedliivatee  

INCI: Thymus Vulgaris 

Flower/Leaf Extract  

Muinas-Kreeka filosoof 

Theofrastos on öelnud: „Midagi 

ei lõhna paremini kui 

tüümian“.  

Aedliivatee on mitmeaastane 

40—70 cm kõrgune igihaljas 

poolpõõsas. Lehed piklikud, 

servast sisse käändunud, õied 

lillad kuni roosad. Taim pärineb 

Hispaaniast ja Lõuna-

Prantsusmaalt, kasvatatakse ka 

Eestis nii ilu-, maitse- kui 

ravimtaimena. Aedliivatee 

sisaldab eeterlikku õli, 

flavonoide jm.  

Aedliivatee on röga lahtistav, 

bakteri- ja seenevastane.  

Funktsioon: aitab hoida nahka 

pehme, sileda, elastse ja terve 

väljanägemisega; toniseerib; 

toimib lõhnaainena.  
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Varemerohi 

INCI: Symphytum Officinale 

Root Extract 

Varemerohi on mitmeaastane 

30—100 cm kõrgune taim. 

Ülemised varrelehed on 

rootsulised, alumised lehed 

ovaalsed kuni munajad. Õite 

kroonlehed määrdunud lillad, 

harva valged. Looduses kasvab 

varemerohi Euroopas ja Lääne-

Aasias. Eestis on varemerohi 

hajusalt levinud ja seda 

kasvatatakse peamiselt ilu- ja 

ravimtaimena. Juured sisaldavad 

pürrolisidiinalkaloide, 

allantoiini, saponiine, tanniine 

jm aineid. Lehtedes ja ürdis 

leidub pisut 

pürrolisidiinalkaloide, 

allantoiini, tanniine, saponiine 

jm. Varemeürt ei sobi 

kasutamiseks lastele. 

Seespidiselt kasutamisel on taim 

mürgine. Juurtel on närvi- ja 

reumavalusid vaigistav toime, 

samuti kasutatakse varemerohtu 

kahjustatud sidekoe 

parandamiseks. 

Kosmeetikatööstuses kasutatakse juuri ja lehti.  

Funktsioon: vähendab kõõma tekkimist; leevendab naha 

ärritusi ja aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja 

terve väljanägemisega. 
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Kordamisküsimused 

1. Kust pärineb ajurveda meditsiin? 

2. Mis on signatuurõpetus?  

3. Loetle kuus keemilist elementi, mida taimsed koed sisaldavad? 

4. Mis on parkained? 

5. Millistes ainetes lahustuvad tanniinid? 

6. Miks taim eritab kummilima?  

7. Miks peab olema ettevaatlik kasutatakse furokumariine päikese käes? 

8. Kuidas falvonoidid mõjuvad?  

9. Mis omadus on sapiniinidel?  

10. Millistest taimeosadest saab eeterlikku õli?  

11. Loetle, mis aineid taimed sisaldavad?  

12. Mis aineid leidub alteejuures?  

13. Kuidas mõjub mägiarnika?  

14. Mis mõju on ženšennjuurel?  

15. Milliseid taimeosi kasutatakse Hamamelis virgiana’st?  

16. Kuidas mõjub hobukastaniekstrakt?? 

17. Mida võib kummelis esinev asuleen tekitada?  

18. Mis aineid sisaldavad saialille kroonlehed?  

19. Milline mõju on aaaskannikese ekstraktil?  

20. Mis aine liht-naistepunas tekitab tundlikkust valguse suhtes? 

21. Mis mõju on Hypericum Perforatum ekstraktil? 

22. Kuidas mõjub lavendel? 

23. Kuidas mõjub Urtica Dioica Extract? 

24. Millistes hooldustoodetes kasutatakse rukkilille?  

25. Milline on roosi mõju? 
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KOSMEETILISTES TOODETES KASUTATAVAD KOOSTISAINED 

Emulgaatorid 

Emulgaatorite ülesanne on saada erinevad ained (näiteks vesi ja õli) omavahel segunema ja ka 

ühtlase emulsioonina püsima. 

Emulgaatorid on keemiliselt erinevad ained, mis püüavad alandada aine pindpinevust. Nagu 

tensiidide osa juures mainitud sai, kasutatakse ka tensiide emulgaatoritena. Pindpinevust 

alandavate omaduste tõttu on emulgaatoritena kasutusel ka mõned vahad, lanoliin, mesilasvaha, 

kolesterool ja selle estrid. Lanoliin sobib vesi-õlis (v/õ) emulsioonidesse, kolesterool aga nii vesi-õlis 

kui ka õli-vees (õ/v) emulsioonides kasutamiseks. Emulgaatoritel on tootele sageli ka teisi mõjusid, 

näiteks võivad nad toimida pesevate- ja/või säilitusainetena.  

Emulgaatorid jagunevad järgmiselt: 

 mitteioonilised (laenguta) - need on sageli etoksüleeritud; 

 anioonilised (negatiivse laenguga hüdrofoobid) - need on tavaliselt seebid (trietanoolamiin 

stearaat); 

 katioonilised (positiivse laenguga hüdrofoobid) - näiteks ditsetüülmoonium kloriid. 

 

Mõned estrid, näiteks propüleenglükool, glütserüülmonostearaat ja suhkruestrid, sobivad hästi teiste 

emulgaatoritega koos kasutamiseks. Ka nahk talub neid hästi. Rasvalkoholidest sobib setüülalkohol 

abiemulgaatoriks õli-vees emulsioonidesse. Letsitiin toimib toodetes abiemulgaatorina ja takistab 

samal ajal ka rasvade rääsumist.  

Näiteid emulgaatoritest: 

Ammooniumstearaat INCI: AMMONIUM STEARATE 

Ammooniumstearaat (keemiline valem C18H39NO2) on valge, vees lahustuv pehme aine. 

Funktsioon: puhastab nahka; toimib emulgaatorina; on pindaktiivne aine. 

Butüleenglükoolstearaat INCI: BUTYLENE GLYCOL STEARATE 

Funktsioon: pehmendab nahka; toimib emulgaatorina; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja 

terve väljanägemisega; pindaktiivne aine. 

Glütserüülstearaat INCI: GLYCERYL STEARATE 

Glütserüülmonostearaat, kus glütserooli kolmest OH-rühmast on ainult üks estereeritud/esterdatud 

steariinhappega, mis teebki selle aine suurepäraseks emulgaatoriks.  
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Funktsioon: pehmendab nahka (emollient); toimib emulgaatorina. 

Trietanoolamiin INCI: TRIETHANOLAMINE 

Keemiline valem [N(CH2CH2OH)3]. Trietanoolamiin on ammoniaagi derivaat, kus kõik kolm 

ammoniaagi vesinikuaatomit (NH3) on asendatud –CH2CH2OH radikaaliga. Trietanoolamiin ja selle 

derivaadid on paljudes emulsioonides kasutatavad olulised emulgaatorid. Nahale jäetavates 

toodetes võib trietanoolamiini maksimaalne sisaldus olla 2,5%. 

Funktsioon: reguleerib või stabiliseerib toote happelisust/aluselisust; toimib emulgaatorina; on 

pindaktiivne aine. 

Trietanoolamiinstearaat INCI: TEA-STEARATE 

Nahale ja juustele jäetavates toodetes võib selle aine maksimaalne sisaldus olla 2,5%. 

Funktsioon: puhastab nahka; toimib emulgaatorina; on pindaktiivne aine. 
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Lahustid  

Vesi INCI: AQUA 

Vesi on nahahooldustoodetes kõige laialdasemalt kasutatav lahusti. Vett leidub peaaegu kõigis 

kosmeetikumides, välja arvatud õlid ja lipiididerikkad salvid. 

Eriti tõhusalt suudab vesi lahustada soolasid, happeid, aluselisi aineid ja ka enamiku orgaanilistest 

ainetest. Vesi moodustab suure osa selliste toodete koostisest nagu näoveed ja –toonikud, erinevad 

emulsioonid ja valdavas osas ka šampoonid. Eelmainitud toodetes on vette lahustatud väga 

erinevaid aineosi. Kui vee lahustina toimimise võime pole piisavalt tõhus, saab seda parandada 

lisades alkoholi või glütserooli.  

Vee omadusi mõjutab selle soolasisaldus. Niinimetatud „kare vesi” sisaldab palju kaltsium- ja 

kaaliumsoolasid. Need soolad muudavad seebi põhiomadusi nõrgemaks, moodustades seebis 

lahustuvate naatriumsoolade asemele raskesti lahustuvaid magneesium- ja kaltsiumühendeid. Vee 

kareduse aste määratakse vees sisalduva kaltsiumi hulga järgi.  

Puhastatud vett on erinevaid liike. Apteekidest saab nn destilleeritud vett (aqua purificata, aqua 

destillata), mis on puhastatud destilleerimise teel ja on ka mittepürogeenne (pürogeenne = 

palavikku tekitav). Apteekidest saab ka steriliseeritud vett (aqua sterilata), mis on nii 

destilleeritud, steriliseeritud kui ka mittepürogeenne. Lisaks leidub ka deioniseeritud ehk 

demineraliseeritud vett (aqua deionisata), mis on ioonivahetusmeetodil sooladest ehk 

mineraalainetest puhastatud vesi. Sellist ioonivaba vett kasutatakse näiteks 

vesinikperoksiidilahuses. 

Hapnikuvesi on puhastatud vesi, kuhu on surve abil lahustatud hapnikku. Liiter hapnikuvett võib 

sisaldada 100—150 mg hapnikku. Tavaline kraanivee hapnikusisaldus on umbes 10 mg/l kohta. Surve 

all säilib hapnik vees, kuid avatud veepudelist eemaldub hapnik mõne ööpäeva jooksul. 

Veeslahustuvad klassikalised toimeained on näiteks glütserool, sorbitool või tänu uutele 

keerukamatele tehnoloogiatele ka lipo-lahustuvad aktiivained, nt keramiidid, sfingolipiidid, 

vitamiinid ja taimeekstraktid.  

Vee põhiomadused 

1. Ümbritseva keskkonna temperatuuri ja rõhu juures on vesi maitsetu ja lõhnatu vedelik.  

2. Vesi on polaarne molekul. Kuna hapniku elektroni negatiivne laeng on suurem kui vesiniku 

oma, nimetakse laenguvahet dipoolseks. Vastasmõju iga molekuli dipoolide vahel põhjustab 

võrgus külgetõmbejõu. 

3. Teine väga oluline jõud, mis sunnib veemolekule üksteise külge kinnituma ja tugevat 

pindpinevust tekitama, on vesinikuside.  

4. Veel on kõrge pindpinevus, mille põhjustab tugev kohesioon veemolekulide vahel, sest need 

molekulid on polaarsed. Pindpinevusest põhjustatud ilmne elastsus tekitab kapillaarlaineid. 
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5. Tänu polaarsele loomusele on vesi ka väga kleepuv. 

6. Kapillaarne liikumine viitab vee kalduvusele liikuda vastupidiselt gravitatsiooniseadusele 

mööda kitsast toru üles. 

7. Vesi on väga tugev ja isegi universaalne lahusti, kuna lahustab väga paljusid aineid. 

8. Kõik rakkude põhikomponendid (proteiinid, DNA ja polüsahhariidid) lahustuvad samuti vees. 

9. Veel on ammoniaagi järel suuruselt teine soojusmahutavus kõigi teadaolevate keemiliste 

ühendite hulgas, samuti ka kõrge soojusaurustuvus (40,65 kJ molˉ¹), mis mõlemad 

tulenevad kõrgest molekulidevahelisest vesinikusidemest. 

10. Vesi seguneb paljude vedelikega kõigis vahekordades, näiteks etanooliga, moodustades 

ühekordse homogeense vedeliku. Teisest küljest on vesi segunematu enamiku õlidega ning 

tavaliselt tekib vee ja õli segunemisel vee pinnale õli kiht. Gaasina seguneb veeaur 

täielikult õhuga. 

Funktsioon: toimib lahustina. 

Alkohol INCI: ALCOHOL 

Alkoholid on samuti väga tõhusad lahustid. Neist tuntumad on tavaline piiritus ehk etanool ja 

etüülalkohol. Näovetes kasutatakse tavaliselt 15—25% vee ja alkoholi segu. Võrreldes puhta veega, 

on neil segudel palju parem lahustamisvõime ja väiksem pindpinevus ehk teisi sõnu nad puhastavad 

paremini. Lisaks on sellisel segul ka kerge rasueemaldav toime ning see tundub nahal jahe ja 

värskendav, samal ajal ka desinfitseeriv. 

Alkoholi funktsioon: vahuvastane; mikroobidevastane; kontrollib toote viskoossust; toimib lahustina; 

on kootav ja annab tootele lõhna. 

Sageli asendatakse etanool väikese koguse propüül- või isopropüülalkoholiga. 

Propüülalkohol INCI: PROPYL ALCOHOL 

Funktsioon: vahuvastane; toimib lahustina. 

Isopropüülalkohol INCI: ISOPROPYL ALCOHOL 

Funktsioon: vahuvastane; toimib lahustina; kontrollib toote viskoossust; on aromaatne aine. 

Propüülalkoholi ning suuremolekulilisi butüülalkohole (INCI: N-BUTYL ALCOHOL) ja amüülalkohole 

(INCI: AMYL ALCOHOL) kasutatakse ka küünelakkides ja –lakieemaldajates lahustitena. 

Glütserool (INCI: GLYCERIN) ja glükool (INCI: GLYCOL) on samuti head lahustid, mis segunevad igas 

suhtes veega. 

Glütserooli funktsioon: denaturant ja niiskusesäilitaja (humektant); toimib lahustina. 

Glükooli funktsioon: niiskusesäilitaja; toimib lahustina ja kontrollib toote viskoossust.  
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Ka eeter kuulub lahustite hulka, kuid madala süttimistemperatuuri juures (40 ºC) peab selle aine 

käsitlemisel väga ettevaatlik olema. Eeter on tugev rasvade lahustaja. 

Näiteks: Dimetüüleeter INCI: DIMETHYL ETHER 

Funktsioon: propellent; toimib lahustina ja kontrollib toote viskoossust. 

Atsetoon INCI: ACETONE  

Nagu eetergi on ka atsetoon väga terava lõhnaga, kergesti haihtuv ja tuleohtlik aine, mis lahustab 

väga tõhusalt rasvu. Kuivatava toime tõttu on küünelakieemaldajates atsetooni kasutamisest 

osaliselt loobutud. 

Funktsioon: denaturaat ja lahusti. 

Estrid 

Estrid, näiteks etüülatsetaat INCI: ETHYL ACETATE, on küünelakieemaldajates sobivamad ja 

vähem rasva eemaldavad ained kui näiteks atsetoon. Väikesemolekulilisi estreid saab lahustina 

kasutada ka küünelakkide valmistamisel. 

Õlid ja rasvad 

Teatud olukorras toimivad lahustitena ka õlid ja rasvad. Niinimetatud rasvlahustuvate ainete 

kosmeetilistesse toodetesse lisamine eeldab, et need lahustatakse tootes olevatesse rasvainetesse. 

Selliste ainete hulka kuuluvad näiteks kolesterool ja letsitiin. 
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Säilitusained, antioksüdandid ja „looduslikud“ säilitusained 

Enamik kosmeetikatooteid vajavad säilitusaineid, kaasa arvatud tooted, mis on tehtud looduslikest 

koostisosadest. Erandid on aerosoolpakendid ja oksüdeerivad tooted. Ka ampullidesse pakendatud 

kosmeetikumid ja etanooli sisaldavad tooted võivad olla ilma säilitusaineteta. Eelmainitud toodete 

säilivust mõjutavad toorained ja etanooli sisaldus tootes.  

Säilitusained on ained, mille ülesandeks on takistada kosmeetilises tootes mikroorganismide 

lisandumist.  

Säilitusained toimivad tootes järgmiselt: säilitusained võivad hävitada mikroobide rakumembraane, 

mõjutada nende läbilaskvust või muuta mikroobide ensüümide aktiivsust, st kas tappa mikroobe või 

takistada nende lisandumist. 

Kosmeetikatoodetes on lubatud kasutada üle 260 säilitusaine, tavaliselt kasutatakse nendest aga 

väikest osa. Säilitusained toimivad toote vesilahustuvatele aineosadele, antioksüdandid aga tagavad 

toote rasvlahustuvate aineosade muutumatuse ehk teisi sõnu hoiavad ära nende räästumise. 

Kommertskosmeetikale ei ole seatud steriilsuse nõuet, kuid tootes ei tohi olla kõrge virulentsusega 

mikroobe. Madala virulentsusega aeroobsete mikroobide koguhulk toote grammi kohta peab olema 

väga väike. Silmapiirkonna toodete puhul <500 CFU/g (CFU = bakteria colony-forming units ehk 

bakterikolooniate moodustamist mõõtev ühik), muude toodete puhul peab mikroobide koguhulk 

olema <1000 CFU/g.  

Säilitusained peavad hävitama baktereid, kuid samal ajal ei tohi need kahjustada toote kasutaja 

tervist, nõrgendada toote mõju, vähendada toote aktiivainete toimet ega mõjutada toote teisi 

koostisosi. Toote retsepti koostades tuleb valida õige säilitusaine.  

Bakterid ja mikroobid pääsevad kosmeetikumi peamiselt inimese naha, õhu ja vee kaudu. Samuti 

mõjutavad bakterite ja mikroobide taset toodetes sisalduvad õlid, peptiidid ning süsivesikud. 

Kontaminatsiooni ehk saastumise vältimiseks peavad kosmeetikumid sisaldama kvaliteetseid 

säilitusaineid. Kui mikroobid on pääsenud toodet mõjutama, võib täheldada muutusi kosmeetikumi 

toimes/mõjus, koostises (nt mullid tekivad tootesse gaasi tulemusel), värvis ja/või lõhnas. Tootes 

võib olla tekkinud isegi toksilisi muutusi, samuti võib mikroobide kasv muutuda silmaga nähtavaks 

(hallitus). Räästunud toote kasutamine võib tekitada nahaärritust.  

Tegurid, mis mõjutavad säilitusaine(te) valikut, kontsentratsiooni ning kogust: 

- toote keemilised omadused; 

- toote tüüp (emulsioon, geel jne); 

- pakend ja pakendamistehnika; 
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- tootmistehnika ja töötlemise tingimused (puhas keskkond ning masinate kasutamine 

töötlemisel vähendab säilitusainete vajalikku kogust); 

- toorainete mikrobioloogiline puhtus; 

- kosmeetikatoote koostis - õli-vees tooted on riskantsemad (mõned säilitusained on vähem 

efektiivsemad); 

- säilitusainete kombineerimine (säilitusaineid kombineerides võib iga erineva aine kogust 

vähendada). Mõned ained toimivad omavahelises sünergias, mis tähendab, et säilitusainete 

koostoime on parem, kui üksikute ainete toime summa; 

- säilivusaja pikkus (mida pikem säilivusaeg, seda rohkem vajatakse säilitusaineid);  

- tarbija kasutusharjumused (toode võib muutuda altimaks õhule, soojusele, niiskusele, mis 

omakorda mõjutavad säilivust). 

Säilitusainetele esitatakse alati teatud nõudmisi. Optimaalne säilitusaine on laiaspektrilise toimega 

(hävitab bakterid, seened, hallitused). Sellega on mõeldud, et optimaalne säilitusaine peaks 

säilitama toote omadused üle oodatava säilivusaja, hästi lahustuma ja toimima laial pH alal. Seega 

peab säilitusaine olema lõhnatu, värvitu ja turvaline ning mitte deaktiveerima teisi aineid. Samuti 

ei või säilitusaine(d) reageerida toote teiste komponentidega või pakendite materjaliga ning ära 

aurustuda. Nad peavad taluma soojust ja püsima muutumatutena.   

Mõningaid näiteid erinevatest säilitusainetest: 

Fenoksüetanool INCI:PHENOXYETHANOL  

Fenoksüetanool on õlitaoline kergelt viskoosne roosilõhnaline vedelik, mis on alkoholi-tüüpi 

säilitusaine. Kuna fenoksüetanooli pH on 4—9, toimib see gram-positiivsete bakterite, seente ja 

hallituse vastu. Tootes võib fenoksüetanooli olla maksimaalselt 1%. Fenoksüetanooli kasutatakse 

sageli koos teiste säilitusainetega, näiteks parabeenidega. Toime: alkoholid lahustavad mikroobi 

rakumembraanide lipiidid ja mikroob hukkub. 

Fenoksüetanooli puhul on leidnud teaduslikku tõestust, et see aine ärritab inimese silmi ja nahka 

(vt. Comparison of objective and sensory skin irritations of several cosmetic preservatives. Lee E, 

An S, Choi D, Moon S, Chang I. Contact Dermatitis. 2007 Mar;56(3):131-6). Seetõttu on see 

säilitusaine Euroopa Liidus klassifitseeritud kui ärritaja. Fenoksüetanooli kasutamine on piiratud ka 

Jaapanis. 

  



 

 121 

Bensüülalkohol INCI: BENZYL ALCOHOL 

Bensüülalkohol on aromaatne alkohol, mida võib ka loodusest leida paljudest taimedest, näiteks 

Peruu palsamist. Samuti leidub bensüülalkoholi hüatsindi, jasmiini ja ilang-ilangi eeterlikest õlidest. 

Bensüülalkoholi sisaldavad ka mõned toiduained nagu aprikoosid, jõhvikad, kakao, mesi, seened ja 

suhkruherned. 

Bensüülalkohol on valge kristalne jahu, mis toimib gram-positiivsete bakterite vastu. Seda võib 

tootes olla maksimaalselt 1%, sest bensüülalkohol võib tekitada nähaärritusi ja allergiat. 

Funktsioon: kontrollib toote viskoossust; toimib säilitusaine ja lahustina. 

 

Formaldehüüdide vabastajad on vesilahustuv aine, mis leidub paljudes kosmeetikatoodetes, nt 

silma- ja näojumestustoodetes, vannivahtudes, juuste- ja nahahooldustoodetes. 

Maksimaalne kontsentratsioon tootes võib olla kuni 0,5%. Formaldehüüdide vabastajate puhul esineb 

nõrk kumulatiivne nahka ärritav toime, samuti võib see aine põhjustada nahal ekseeme.  

Formaldehüüdide vabastajad sobivad hästi parabeenidega. Laia toimespekteri ja pH-ga aine 

toimemehhanism põhineb sellel, et nad muudavad rakumembraani ja tsütoplasma proteiine, 

reageerides nende aminorühmadega. 

Formaldehüüdide vabastajate aktiivsust ei mõjuta pindaktiivsed ained. 

Formaldehüüd INCI: FORMALDEHYDE  

Formaldehüüd - lihtne aine, mis koosneb vesinikust, hapnikust ja süsinikust (tuntud ka kui 

metanaal), on kirbe lõhnaga gaas. See on aldehüüdide klassi lihtsaim ühend ja naturaalne osa 

maailmast. Formaldehüüd on osa inimese metabolismist ning see esineb loomulikul kujul hingatavas 

õhus. Formaldehüüdi toodavad ka taimed ja loomad. Kaasproduktina eritavad seda keetmisel isegi 

teatud aedviljad, nt brüsseli kapsas ja tavaline kapsas. Formaldehüüdi kasutati esmakordselt 

bioloogilise säilitusainena enam kui sajand tagasi. 

Euroopa Liidus on formaldehüüd lubatud maksimaalselt 0,2%-lise vaba formaldehüüdina. Seda on 

keelatud kasutada aerosooliballoonis. Kui formaldehüüdi sisaldus valmistootes on suurem kui 0,05%, 

peab kõigi formaldehüüdi või formaldehüüti eraldavaid aineid sisaldavate valmistoodete märgistusel 

olema vastav teave, mis teavitab, et see toode sisaldab formaldehüüdi. 

Formaldehüüd on väga aktiivne hallituste ja bakterite vastu, kuid on nahka ärritava toimega. 

 

Miks kasutatakse formaldehüüdi? 

Formaldehüüdi vabastavad säilitusained on koostisained, mille efektiivsus toodete turvalisuse 

säilitamisel ja nende mikroorganismidega saastumise eest kaitsmisel on äärmiselt kõrge – seda nii 
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toote ladustamise kui ka tarbijatepoolse kasutamise ajal.  

Need säilitusained vabastavad formaldehüüdi aja jooksul väga väikestes kogustes. Formaldehüüdi 

vabastavate säilitusainete kasutamine kindlustab, et vaba formaldehüüdi tegelik tase tootes on kogu 

aeg väga madal, kuid samal ajal piisav selleks, et takistada tootes igasugust mikrobioloogilist kasvu. 

Et tagada puhta formaldehüüdi kasutamisel toote säilimine kogu kasutamise ajal, tuleks seda lisada 

alguses palju, sest formaldehüüd saab aja jooksul aeglaselt otsa. Just seepärast kasutatakse 

tänapäeval kosmeetikatoodete säilitamiseks vaid formaldehüüdi vabastavaid säilitusaineid, mitte 

puhast formaldehüüdi. 

 

DMDM hüdantoiin INCI: DMDM HYDANTOIN  

DMDM hüdantoiin on mikroobidevastane formaldehüüdi vabastav säilitusaine. Oma olekult on DMDM 

hüdantoiin valge kristalne tahke aine, mis lahustub vees ja mille pH on 3,5—10. DMDM hüdantoiin 

hävitab baktereid, kuid ühtlasi ärritab nahka, silmi ja kopse. Selliste formaldehüüdi vabastavate 

toimeainetega kokkupuutes olevatel inimestel võib välja kujuneda formaldehüüdi allergia või 

allergia toimeaine enese ja selle lagunemisproduktide vastu. Ameerikas sisaldavad formaldehüüdi 

vabastavat toimeainet umbes 20% kõigist kosmeetika ja isikliku hügieeni toodetest, seega on 

Euroopaga võrreldes USA-s kontaktallergia esinemissagedus neile koostisainetele oluliselt kõrgem. 

 

Imidazolidinüül karbamiid INCI: IMIDAZOLIDINYL UREA 

Diazolidinüül karbamiid INCI: DIAZOLIDINYL UREA  

Imidazolidinüül-karbamiid ja diazolidinüül-karbamiid lagunevad vesilahustes formaldehüüdiks ja 

mõneks identifitseerimata aineks. Formaldehüüdi vabanemine imidazolidinüül-karbamiidist sõltub 

temperatuurist, pH-st ja lahuse säilivusajast. 

 

Metüülkloroisothiazolinoon INCI: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 

Metüülkloroisothiazolinooni kasutati esimest korda 1970. aastal. Tegu on laialt kasutatava 

säilitusainega, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. 

Kosmeetikatoodetes toimib see aine antibakteriaalse ja seentevastase säilitusainena. Efektiivne nii 

gram-positiivsete (+) kui gram-negatiivsete (-) bakterite, aga ka pärmseente ja seente suhtes. 

Tihti kasutatakse kombineerituna veepõhistes naha- ja juuksehooldusvahendites: šampoonides ja 

seepides. Leidub peamiselt mahapestavates toodetes, sest on nahka ärritava toimega. 
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Jodopropünüül butüülkarbamaat INCI: IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE 

Aine sisaldus mahaloputatavates toodetes võib maksimaalselt olla 0,02%. Toodetes, mida ei loputata 

maha 0,01%, deodorantides ja higistamisvastastes toodetes ainult 0,0075%.  

Jodopropünüül butüülkarbamaati on keelatud kasutada suuhügieeni- ja huulehooldustoodetes, 

samuti alla 3-aastastele lastele ettenähtud toodetes. Seda ei või kasutada ka kehaemulsioonides ja -

kreemides ehk toodetes, mida kasutatakse suurel osal kehapinnast. Jodopropünüül butüülkarbamaat 

tuleb kindlasti märgistada toodetel, mida võidakse kasutada alla 3-aastastel lastel. 

 

Orgaanilised happed ja nende soolad on tavaline säilitusaineterühm, mida kasutatakse ka 

toiduainetetööstuses (E-kood). Toimivad hästi pärmseente ja hallituse vastu, aga ka teiste bakterite 

vastu. Tootesse lisatakse soolade kujul, kuna lahustuvad hästi vees.  

Salitsüülhape INCI: SALICYLIC ACID 

Salitsüülhape on aromaatne orgaaniline karboksüülhape, mille erisuguseid ühendeid leidub looduses 

rohkesti. Oma nimetuse on hape saanud ladinakeelsest nimest Salix. Keemiliselt puhas salitsüülhape 

on lõhnatu ja värvusetu ühend, mis ei lahustu hästi vees. Salitsüülhappe soolasid nimetatakse 

salitsülaatideks. 

Säilitusainena pärsib salitsüülhape nii bakterite kui seente arengut. Kuna salitsüülhappel ja tema 

sooladel on inimorganismile mitmeid ebasobivaid toimeid, siis toiduainetetööstuses pole selle aine 

kasutamine väga levinud.  

Salitsüülhappe maksimaalne hulk tootes võib olla 0,5%. Seda ei või kasutada alla 3 aasta vanustele 

lastele mõeldud toodetes, va šampoonid. Tootel peab olema ka vastavasisuline märge: ei tohi 

kasutada alla 3-aastastele lastele. Lisaks sellele, et salitsüülhapet kasutatakse kosmeetikatoodetes 

säilitusainena, on tal ka muid funktsioone. 

Funktsioon: säilitusaine; kõõmavastane efekt; toimib keratolüütiliselt; muudab juuksed lihtsalt 

kammitavaks, elastseks, pehmeks ja säravaks ning lisab kohevust, kergust ja läiget; aitab hoida 

nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

Bensoehape INCI: BENZOIC ACID  

Looduslikku bensoehapet saadakse Kagu-Aasia vihmametsades kasvava bensoepuu (Styrax benzoin) 

vaigust. Vaigu saamiseks vigastatakse korduvalt puu korpa, mille tagajärjel hakkab puu vaiku 

eraldama. Vaik hangub ja tumeneb õhu käes kiiresti. Bensoevaik sisaldab 20—30% bensoehapet ning 
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ka kaneelhapet ja vanilliini, mis annavad vaigule meeldiva lõhna. Vaatamata bensoehappe tuntusele 

ja pikaajalisele kasutamisele, tuvastati tema keemiline koostis alles 1832. aastal.  

Keemiliselt on bensoehape aromaatne karboksüülhape – värvuse ja lõhnata kristalne ühend, mis 

vähesel hulgal lahustub vees. Ka Eestis kasvavates taimedes leidub bensoehapet. Kõige rohkem 

sisaldavad seda pohlad, jõhvikad ja mustikad. Toiduainetetööstuses kasutatakse siiski sünteetilist 

bensoehapet (E210) ja selle soolasid ehk bensoaate. 

Bensoehappel ja tema sooladel on mikroobe hävitav ja nende elutegevust pärssiv toime. Toimib 

paremini happelises keskkonnas. 

Bensoehappe aurud ärritavad hingamisteede limaskesti ja ajavad köhima. Lisaks säilitusaine 

funktsioonile on bensoehappel ka toote mahtu suurendav omadus.  

Sorbiinhape INCI: SORBIC ACID  

Sorbiinhape sai oma nime pihlaka ladinakeelsest nimetusest Sorbus, millest seda 1859. aastal 

esimest korda eraldati. Looduses leidub sorbiinhapet ka murakates.  

Sorbiinhape on valge kristalne pulber, mis võib esineda ka graanulitena. Keemiliselt on see 

orgaaniline hape, mis vees halvasti lahustub. Sorbiinhape ja tema soolad ehk sorbaadid on tõhusad 

pärm- ja hallitusseente hävitajad ning ka nende arengu pidurdajad. Sorbiinhape ja tema soolad 

toimivad happelises keskkonnas. Kosmeetikatööstuses on sorbiinhapet säilitusainena kasutatud 

1960ndate aastate algusest saadik. Toodetes on lubatud kasutada maksimaalselt 0,6% hapet. 

Toiduainetetööstuses on tuntud tähisega E200 (ei mõjuta toiduaine maitset ega lõhna). Võib 

tekitada allergiat. 

Kloorheksidiin INCI: CHLORHEXIDINE 

Kloorheksidiin on lõhnatu valge kristalne pulber. Toode võib sisaldada maksimaalselt 0,3% 

kloorheksidiini. Laialt kasutusel ka meditsiinis. 

Funktsioon: säilitusaine; mikroobidevastane efekt; toimib kosmeetiliselt suuõõnes - puhastab, 

lõhnastab ja kaitseb. 
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Parabeenid  

Etüülparabeen INCI: ETHYLPARABEN  

Butüülparabeen INCI: BUTYLPARABEN  

Metüülparabeen INCI: METHYLPARABEN 

Propüülparabeen INCI: PROPYLPARABEN 

Isopropüülparabeen INCI: ISOPROPYLPARABEN 

Parabeene on säilitusainetena kasutatud kosmeetika-, farmaatsia- ja toiduainetetööstuses alates 

1920ndatest aastatest. Euroopa Liidus on tootes lubatud maksimaalselt kasutada 0,4% igat 

parabeeni ning kõiki parabeeniühendeid kokku maksimaalselt 0,8%. Parabeenid on odavad, kuid 

efektiivsed ja seetõttu kasutatakse neid väga laialdaselt – parabeene sisaldavad 75—90% 

nahahooldustoodetest.  

Parabeene leidub jumestusvahendites, niisutuskreemides, deodorantides, šampoonides ja mujal. 

Neid võib leida ka beebitoodetest, samuti sisaldavad parabeene mõned nn naturaalsed tooted. 

Parabeenid on orgaanilised estrid, millel on hea antibakteriaalne ja ka seenevastane toime. 

Parabeenid pärsivad nii bakterite, pärmide, hallituste kui ka seente kasvu.  

Kõige efektiivsemad on parabeenid seente ja gram-positiivsete bakterite tõrjeks. Tõhusalt 

funktsioneerivad parabeenid toodetes, mis on valmistatud vee baasil. Õlidel baseeruvate toodete 

puhul ei ole parabeenid efektiivsed (taimsetes õlides siiski efektiivsemad). Parabeenid 

inaktiveeritakse osaliselt või täielikult tselluloosi derivaatide, proteiinide ja letsitiini poolt. 

Parabeenid on pH tundlikud ja toimivad paremini happelises keskkonnas.  

 

Bensalkooniumkloriid INCI: BENZALKONIUM CHLORIDE 

Bensalkooniumkloriid on katioonne säilitusaine, mis mõjub gram-positiivsete bakterite jt mikroobide 

vastu, küll aga mitte spooridele. Aine on hästi vees lahustuv. 

Kasutatakse šampoonides, puhastus- ja nahahooldustoodetes, silmameigitoodetes ning samuti 

desinfitseerimisainete koostisosana. Ärritab nahka, silmi ja sissehingamisel hingamisteid. 

Funktsioon: säilitusaine; annab mikroobidevastase, deodoreeriva ja antistaatilise efekti; on 

pindaktiivne aine. 
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Antioksüdandid 

Mikroobide poolt saastunud kosmeetilises tootes võivad lisaks bioloogilistele reaktsioonidele tekkida 

ka keemilised reaktsioonid. Õlitaolistes ainetes toimuvat autooksüdatsiooni (oksüdatiivne 

räästumine) kiirendavad valgus, soojus, niiskus ja metallilised ebapuhtused.  

Õlitaolistes ainetes alanud oksüdatiivse räästumise protsess jätkub ahelreaktsioonina ja selle 

tulemuseks on lagunemisproduktid, mis tekitavad ebameeldivat lõhna. Oksüdeerumise takistamiseks 

lisatakse toodetesse antioksüdante, mis neutraliseerivad oksüdeerumisprotsessis tekkivaid vabasid 

radikaale, nii et autooksüdatsioon lõpeb. 

Kergemini oksüdeeruvad sellised õlid, mis sisaldavad küllastamata rasvhappeid, näiteks linool- ja 

linoleenhappeid.  

Antioksüdante lisatakse toodetesse väga vähe. Nende sisaldus ei saa ületada teatud kogust, sest 

toime võib muutuda vastupidiseks ja käivitada oksüdeerumise. 

Antioksüdantidena kasutatakse nii looduslikke kui sünteetiliselt valmistatud aineid. 

 

Sünteetilised antioksüdandid: 

Butüülhüdroksüanisool INCI: BHA 

BHA (Butüülhüdroksüanisool) on vahajas aine, mis leidub erinevates kosmeetikumides, eriti 

huulepulkades ja lauvärvides. Seda kasutatakse nii kosmeetika- kui toiduainetetööstuses 

säilitusainena (E320). On täheldatud, et BHA võib nahal tekitada allergilisi reaktsioone. 

Butüülhüdroksütolueen INCI: BHT 

BHT (Butüülhüdroksütolueen) on valge kuni kollakasvalge värvusega kristalne tahke aine. 

Butüülhüdroksütolueeni kasutatakse antioksüdandina erinevates kontsentratsioonides 0,0002%—

0,5%. BHT võib nahal tekitada allergilisi reaktsioone. BHA-d ja BHT-d kasutatakse sageli koos. 

 

Looduslikud antioksüdandid: 

Tokoferool (E-vitamiin) INCI: TOCOPHEROL  

Tokoferool ehk E-vitamiin on rasvlahustuvate vitamiinide hulka kuuluv looduslik antioksüdant. Seda 

kasutatakse laialdaselt nii meditsiini-, kosmeetika- kui ka toiduainetetööstuses. Viimases tuntud 

tähisega E307 (α-tokoferool). E-vitamiin hävineb kokkupuutel valguse, soojuse ja hapnikuga ning 

seetõttu tuleb E-vitamiini kokkupuudet eelmainitud teguritega vältida.  
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Tokoferooli saab eraldada taimeõlidest. See on viskoosne õli, mille värvus varieerub kollasest 

pruunikaspunaseni.  

Funktsioon: antioksüdant; aitab hoida nahka pehme, sileda, elastse ja terve väljanägemisega. 

C-vitamiin INCI: ASCORBIC ACID 

C-vitamiin on valge või kollakas kristalne lõhnatu pulber, millel on hapu maitse ja mis lahustub 

kergesti vees. Askorbiinhapet kasutatakse antioksüdandi ja pH regulaatorina väga paljudes 

kosmeetilistes koostistes, millest enam kui ¾ moodustavad juuksevärvid ja toonijad.  

Happe kontsentratsioon jääb 0,3% ja 0,6% vahele. Askorbiinhape on samuti üldiselt tunnistatud 

ohutuks (GRAS) aineks ja lubatud kasutamiseks keemilise säilitusainena (E300) toitudes ja/või 

toidulisandina.  

Funktsioon: antioksüdant; stabiliseerib kosmeetilise toote pH-d; aitab hoida nahka pehme, sileda, 

elastse ja terve väljanägemisega. 

 

„Looduslikud” säilitusained 

 

„Looduslikud” säilitusained on tänapäeval kosmeetikatootjate poolt väga nõutud. Kuid vaadates 

ideaalse säilitusaine parameetreid on selge, et sellist ainet ei saa looduses olemas olla. Järgnevalt 

on esile toodud „looduslike” säilitusainete nõrkused võrreldes nõuetega, mida säilitusainele 

esitatakse:  

- lai tegevusspekter: enamik naturaalseid aktiivaineid on väga kitsa toimega. On väga 

vähe tooteid, mis on aktiivsed pseudomonaadide vastu, mis kosmeetilisest vaatepunktist 

on kõige murettekitavam liik; 

- efektiivsus madalal kontsentratsioonil: looduses esinevad säilitusained, mis on näidanud 

mingit toimet, peavad selleks alati olema väga kõrge kontsentratsiooniastmega. Näiteks 

eeterlikud õlid nagu Salvia officinalis (salvei) vajab 100kordselt kõrgemat 

kontsentratsiooni kui metüülparabeen, et pärssida bakterite arengut; 

- vees ja õlis lahustuvad: kuna emulsioone on vaja säilitada, on selline lahustuvus ja 

jagunemine kriitilise tähtsusega. Looduses esineb emulsioone väga vähe, nii et nende 

looduslik säilitamine ei ole seetõttu oluline; 

- värvitus ja lõhnatus: kõik looduses leiduvad ained, mis on vähegi aktiivsed, on tugeva 

lõhnaga ja sageli värvilised, seega kosmeetilist kasutust silmas pidades kasutud; 

- stabiilsus: tööstuslikuks kasutamiseks peavad säilitusained olema stabiilsed. Looduslikud 

säilitusained seda ei ole; 

- sobivus: tööstuses on vajalik säilitusainete sobivus kõigi teiste ainetega. Looduses toimib 

see vaid ühe taime piires; 
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- pidev aktiivsus: kasutaja reostab oma kosmeetikatooteid pidevalt ja säilitusained 

peavad suutma seda pidevalt neutraliseerida. Looduses pole see vajalik; 

- turvalisus: loodus ei pea muretsema silma- või nahaärrituse pärast jne. See, et 

säilitusaine on looduslik, pole vähimalgi määral seotud turvalisusega. Tegelikult on 

inimeste loodud ained püsivamad, neil on vähem kõrvalaineid ja need on turvalisemad 

kui looduses leiduvad bioloogilised aktiivained; 

- lihtne analüüsida: looduslikud ekstraktid koosnevad paljudest koostisosadest. Nende 

vajalike koguste lõplik määramine toodete koostises on äärmiselt keeruline;  

- deaktiveerimine: väga keeruline protsess (välja arvatud lahjendamine); 

- käsitlemiskergus: kui leitakse ka midagi, mis toimib, siis mida hakata peale kõige 

muuga, mis käitlemise käigus tekib? Nt leidub mõnedes marjades miljondiku osa võrra 

bensoehapet. Mida teha kogu ülejäänuga? 

- maksumus: kui suudetakse isoleerida looduslik säilitusaine, oleks selle hind 

astronoomiline. 

 

Siiski leidub looduses üks aine, mis toimib säilitusainena nii oma looduslikus keskkonnas kui ka 

kosmeetikas. Sellel on tõhus aktiivsus, ta toimib isegi pseudomonaadide vastu, toimib ka madalates 

kontsentratsioonides (kuni 250 ppm) ning lahustub vees- ja õlis äärmiselt hästi. See aine on küllalt 

ebastabiilne (lenduv), sel on terav loomulik lõhn ning ta reageerib proteiinidega. CIR (The Cosmetic 

Ingredient Review) on selle aine tunnistanud turvaliseks, seda on lihtne analüüsida, deaktiveerida ja 

kasutada. Kuna me aga kasutame sellest ainest vaid sünteetilist versiooni, on selle hind odavam kui 

ühelgi teisel säilitusainel. See aine on formaldehüüd. 

 

Formaldehüüd 

Formaldehüüdi leidub looduslikult õunades ja paljudes teistes puuviljades. Seda leidub lausa igas 

inimese keharakus.  

Kõigist muudest säilitusainetest, mida on juba analüüsitud, leidub taimedes oma loomulikul kujul 

veel vaid bensoehapet, bensüülalkoholi ja fenetüülalkoholi. Nende ekstraheerimine on aga väga 

kallis. Kõiki neid säilitajaid valmistatakse tavaliste keemiatööstuse tehnoloogiate abil. 

On uuritud ka paljude lõhnakemikaalide aktiivsust. Mõned neist on aktiivsed ja võivad niisiis 

säilitajatena abiks olla. Sellegipoolest, kui valmistaja pole just nõus toote koostisesse lisama üle 4% 

õli, vajatakse ikkagi lisasäilitusaineid. 

Usniinhape 

Usiinhape on aine, mida saadakse samblikest ja mis sisaldab vasesoolasid (võivad anda tootele sinise 

värvitooni). Soovitav kasutushulk 1% usiinhappe puhul on 1—5%. Kasutatakse peamiselt 

grampositiivsete (g+) bakterite vastu, sest gramnegatiivsete (g-) bakterite vastane toime on väga 

nõrk.  

Neemipuu seemne õli 

Neemipuu seemne õli saadakse Azadirachta indica puult. Mõne bakteri vastu on õli mõju tugev, kuid 

pseudomonaadide ja seente vastu väga nõrk. 1% kanguses šampoonis ei näidanud neemipuu seemne 
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õli seitsme päeva jooksul ühegi organismi suhtes mingit toimet - alles 28 päeva pärast suutis õli 

bakterid surmata. 1% kreemis hävitas ta 28 päeva jooksul vaid g+ bakterid.  

Tugevalõhnaline ja pruuni värvusega neemipuu seemne õli koosneb rasvhapetest, terpenoididest ja 

limonoididest. Selle koostisse kuulub üle 50 erineva aine. Seega vajab see õli testimist ja EU 

allergeenide nimistusse kandmist. 

Teepuuõli 

Keeruka koostisega teepuuõli saadakse Melaleuca alternifolia lehtede aurudestilleerimisel. 

Domineeriv mikroobidevastane aine on terpineen-4-ol, mis on Austraalias tunnistatud antiseptikuks 

ning kus on kehtestatud ka kasutusstandardid: terpineeni miinimumtase on 30% ja 1,8-kineooli (võib 

nahka ärritada) maksimumtase 18%.  

Teepuuõli on vees mittelahustuv ja tugeva iseloomliku tärpentinilõhnaga. Aktiivsustase on väga 

nõrk, nelja peamise testorganismi vastu on MIC (minimum inhibitory concentration – madalaim 

mikroobidevastane kontsentratsioon, mis takistab ööpäevase perioodi jooksul mikroorganismide 

nähtavat kasvu) 100 korda kõrgem kui parabeenidel.  

Uuringute käigus selgus, et parim moodus kreemidele või losjoonidele teepuuõli lisamiseks on 

otsene lisamine ilma eelneva lahustamiseta.  

 

„Looduslike” säilitusainete segud 

Turu nõudmiste tõttu pakuvad paljud tootjad nüüd „looduslike” toimeainete segusid, mis toimivad 

säilitusainetena. Ostja peaks olema teadlik, kas need tooted toimivad nagu lubatud ja kas nende 

kasutamine on erinevates riikides kehtivate kasutusreeglitega lubatud. „Looduslikkus” ei tähenda, 

et need tooted oleksid turvalised, lubatud või keskkonnasõbralikud.  

 

Bio-botanical  

Bio-botanical pakub kaubamärkide Biopein, Neopein ja Suprapein all kolme veeslahustuvat õlisegu. 

Biopein koosneb järgmistest ekstraktidest: Origanum vulgare (hariliku pune) leheekstrakt, Thymus 

vulgarise (tüümiani) ekstrakt, Cinnamomum zeylanicumi (kaneelipuu) kooreekstrakt, Rosmarinus 

officinalise (rosmariini) leheekstrakt, Lavandula angustifolia (lavendli) õieekstrakt ja Hydrastis 

canadensise (kanada koldjuure) juureekstrakt. Selles sisalduvad EU lõhnaallergeenid (tsinnamaal, 

eugenool, limoneen ja linalool) ning need peavad olema sildil korrektselt märgitud. Lisaks puuduvad 

osadel neil ekstraktidel EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) 

numbrid. Kui neid ekstrakte soovitakse kasutada EU-s valmistatavates toodetes, vajavad nad EINECS 

heakskiitu.  

Neopeini koostis: Origanum vulgare (hariliku pune) leheekstrakt, Thymus vulgarise (tüümiani) 

ekstrakt, Olea europeae (oliivi) ekstrakt, Rosmarinus officinalise (rosmariini) leheekstrakt, 

Lavandula angustifolia (lavendli) õieekstrakt ja Hydrastis canadensise (kanada koldjuure) 

juureekstrakt. Selles sisalduvad EU lõhnaallergeenid (eugenool, limoneen ja linalool) ning need 

peavad olema sildil korrektselt märgitud. Lisaks puuduvad osadel neil ekstraktidel EINECS numbrid 

ja seepärast vajavad need EINECS heakskiitu, kui neid soovitakse kasutada EU-s valmistatavates 

toodetes. 
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Suprapeini koostis: Origanum vulgare (hariliku pune) leheekstrakt, Thymus vulgarise (tüümiani) 

ekstrakt, Cinnamomum zeylanicumi (kaneelipuu) kooreekstrakt, Rosmarinus officinalise (rosmariini) 

leheekstrakt, Lavandula angustifolia (lavendli) õieekstrakt, Citrus medica limonumi (sidruni) 

kooreekstrakt, Mentha piperita (piparmündi) leheekstrakt, Hydrastis canadensise (kanada 

koldjuure) juureekstrakt ja Olea europeae (oliivi) ekstrakt. Selles sisalduvad EU lõhnaallergeenid 

(tsinnamaal, tsitraal, limoneen ja linalool) ning need peavad olema sildil korrektselt märgitud. 

Lisaks puuduvad osadel neil ekstraktidel EINECS numbrid ja seepärast vajavad need EINECS 

heakskiitu, kui neid soovitakse kasutada EU-s valmistatavates toodetes. 

 

Ebatraditsioonilised säilitusained 

Traditsiooniliste säilitusaine uurimise kõrval otsivad tootjad ka muid võimalusi oma toodete 

säilitamiseks. Reeglina ei kuulu need ei EU-s ega Jaapanis heakskiidetud säilitusainete hulka ning 

suurte tootmiskulude ja testimise tüüpide (nt loomadel) tõttu ei esitagi tootjad sageli neid ained 

heakskiitmiseks. Selle asemel eelistavad nad müüa neid mõne muu toime kaudu, mis võimaldab 

turustajatel tootesiltidel väita, et need on „säilitusainetevabad”. 

Ensüümsüsteemid 

Ensüümsüsteemid on kahe komponendiga süsteemid. Kummalgi komponendil pole iseenesest 

mikroobidevastast toimet, kuid kokkusegatuna toimivad need säilitusainena. Ensüümikomponent 

koosneb laktoperoksidaasist ja glükoosoksidaasist. Substraat on glükoosi, tiotsünaat (thiocyanate) ja 

jodiidi ioonide vesilahus. 

Süsteem koosneb 20:1 vahekorras ensüümidest ioonlahuse kohta, mida ei tohi kuumutada üle 40°C. 

Kuna see süsteem rikneb pärast avamist kiiresti, tuleb selle materjaliga töötada ettevaatlikult. 

Teiseks kriitiliseks aspektiks on võimalik soolade poolt tekitatud ebameeldiv lõhn. 

Süsteemid, mis madaldavad veeaktiivsust 

Teine võimalus, kuidas säilitada ilma traditsiooniliste säilitusaineteta, on veeaktiivsuse langetamine 

madalamale tasemest, mis on vajalik mikroobide kasvu tekitamiseks. Sellised segud on Osmicide, 

Osmicide 2 ja Osmicide 3. Kui neid lisada 15—20+%, langeb tavaliselt vee aktiivsus alla mikroobide 

kasvuks vajaliku miinimumtaseme. Väiksemas kontsentratsioonis on need suurepärased lahustid 

paljude raskelt lahustuvate säilitusainete jaoks, mis annab madalama kontsentratsiooni juures 

parema säilitustulemuse. Neil on tugev vett siduv toime.  

Osmicide koosneb veest, glütseriinist, etoksüdiglükoolist (ethoxydiglycol), kaprülüülglükoolist ja 

glütserüülpolüakrülaadist. Teise kahe puhul on etoksüdiglükooli asemel PEG-8. 

Kõrgema molekulaararvuga glükoolid 

On hästi teada, et suurema kangusega propüleenglükool (1,2-propandiool) on mikroobidevastase 

toimega. Seda seletab propüleenglükooli võime langetada veeaktiivsust. Kangemad dioolid on 

näidanud suuremat aktiivsust, mis ei baseeru veesidumise võimel. Mida pikem on ahel, seda 

madalam peab olema selle tase, et toimida säilitusainena. Piiranguks on asjaolu, et see peab olema 

veeslahustuv. Võimalik, et glükoolide kombineerimisel on sünergiline efekt. Kõige nõrgemat mõju 

avaldavad need seentele. 
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a. Pentüleenglükool 

See on 5-süsinik-1,2-diool, mida nimetatakse ka 1,2-pentaandiooliks. Kasutatakse kangusel 2—5%, et 

saada täielik tulemus. Kõige nõrgem hallituse vastu. 

b. 1,2-heksaandiool 

See on 6-süsinik-1,2-diool.  

c. 1,2-oktaandiool 

See on 8-süsinik-1,2-diool, mida nimetatakse ka 1,2-oktüleenglükooliks.  

Väga puhtad monoestrid 

Kõrge mono (90%+) sisaldusega rasvglütserüülestrid on mikroobidevastase toimega. Kõige tuntum 

neist on lauriinhappe ester nimetusega Lauracidin. Teised sama kasutusala monoglütserüülestrid on 

veel glütserüülkapraat (C-10) ja glütserüülkaprülaat (C-8). 

Tavaliste säilitusainetega võrreldes on puhaste monoestrite mikroobidevastane toime üldiselt nõrk. 

Need toimivad ka emulgeerijatena, kuid nende otsene lisamine emulsiooni võib mõjutada selle 

stabiilsust.  

Fosfolipiidid 

Multifunktsionaalsed fosfolipiidid baseeruvad fosfaadiestrite keemial ja koosnevad di-ester ja tri-

ester fosfaatidest, mis oma struktuuri poolest sarnanevad looduslikult esinevatele fosfolipiididele. 

Kõige tähelepanuväärsem struktuurivahe looduslike ja taimeõlist toodetud fosfolipiidide vahel on 

katioonilise grupi positsioon. Paigutades selle molekuliahela keskele, mitte lõppu, nagu looduslikel 

fosfolipiididel, on tööstuslikult toodetud fosfolipiididel lisaks mitmele hüdrofoobsele grupile ka hulk 

katioonilisi gruppe, mis parandavad selle toimivust proteiinisubstraatidele. Amiidsideme olemasolu 

rasvhappe- ja polaargruppide vahel, mis stimuleerib keramiidide strukturaalseid omadusi, annab 

molekulile oluliselt parema pikaajalise stabiilsuse. Tänu fosfolipiidide amfoteersusele sobivad need 

täielikult ka pea kõigi teiste koostisainetega, kaasa arvatud anioonilised pindpinevust tekitavad 

ained (surfaktandid). Vastupidiselt looduslikele fosfolipiididele on need molekulid olemuslikult 

veeslahustuvad, mis hõlbustab nende lisamist veepõhistesse süsteemidesse. 

Fosfolipiidide põhised säilitusained on näidanud väga laia toimeskaalat, alates õrnast puhastusest ja 

vahutavusest kuni ärritust vähendava toime (kombineeritult aniooniliste pindaktiivsete ainetega), 

naha pehmendamise ja mikroobidevastase toime ning säilivuse parandamiseni.  

Tsinkoksiid 

Tsinkoksiidi kasutatakse tavaliselt toodetes selle valge pigmendi või päikesekaitse omaduste tõttu. 

Tooted, mis sisaldavad seda ainet, on näidanud suuremat vastupidavust seennakkustele. 

 

Toote turvalise kasutamise märgistus 

Turvaliseks kasutamiseks peab kosmeetikatoode olema kasutaja jaoks märgistatud selgelt ja 

arusaadavalt. Kosmeetikumi minimaalne säilimisaeg on see aeg, mille jooksul toode säilitab talle 

omistatud mõju ja on tarbimisel ohutu, seda juhul kui toodet hoitakse avamata pakendis ja tootja 

poolt ettenähtud tingimustes.  
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Kui kosmeetikumi minimaalne säilivusaega on 30 kuud või lühem, esitatakse lõpptähtaeg märgistusel 

pärast sõnu ”parim enne”, märkides kuu ja aasta või päeva, kuu ja aasta nimetatud järjekorras. 

Toote- ja ümbrispakendile peab olema märgitud kosmeetikatoote minimaalse säilimisaja viimane 

kuu ja aasta, mis arvatakse säilimisaja sisse. Vajadusel märgitakse ära ka hoiutingimused, et tagada 

toote säilimine ettenähtud aja jooksul. Kaubanduses laialt levinud tähistust – kuupäev, kuu ja aasta 

(näiteks 2000. aasta 31. märtsil toodetud toote 310300) – kasutatakse ka kosmeetikatoodetel. 

Saksamaal on levinud ka tähistus nädalapäev, nädal ja aasta ehk 31. märtsil 2000. aastal toodetud 

kaup kannab numbrikombinatsiooni 1140, mis tähendab, et toode valmistati 1. nädalapäeval, 14. 

nädalal ja kümnendi 10. aastal. Kuna tootele on kohustus märkida minimaalne säilimisaeg, on 

võimalik, et paljud tooted on kasutuskõlblikud ka pärast selle aja möödumist. Siiski pole soovitav 

neid enam tarvitada võimalike keemiliste muutuste tõttu, mis võivad kokkupuutel nahaga tekitada 

ärritusi ja ekseeme. 

Avatud kreemipurgi sümbol 

Avatud kreemipurgi sümboli märgistusnõue tuleneb Euroopa Parlamendi nõukogu direktiivi “Nõuded 

kosmeetikatoodetele“ (76/768/EMÜ) parandusest, mis võeti vastu 2003. aasta veebruarist. See 

tähendab, et alates 11. märtsist 2005 ei märgita kosmeetikatootele minimaalse säilimisaja 

lõpptähtaega, kui minimaalne säilimisaeg on pikem kui 30 kuud. 

Avatud kreemipurgi sümbol näitab tarbijale kaua ta võib pärast pakendi avamist toodet ohutult 

kasutada. Kreemipurgi sisse või vahetusse lähedusse kantakse ohutu kasutamise periood kuudes, 

mille arv kirjutatakse numbritega. Numbrite järele märgitakse täht „M“ (month). Näiteks avatud 

kreemipurgi sümbol kirjaga 6 M mingil tootel tähendab seda, et peale avamist säilib see 6 (kuus) 

kuud.   

„Avatud kreemipurgi sümboli” märgistus ei hõlma tooteid: 

 millel ei ole riknemise ohtu; 

 millel on suletud tootepakend, mida ei ole võimalik avada (pihustid) ning; 

 ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooted. 
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Avatud kreemipurgi sümbol: Sümboli ja selle juurde kuuluva teksti suurus ei ole määratud, kuid 

need peavad olema selgelt nähtavad.  

 

Joonis 1. Kosmeetikatoodete säilivusaeg. Terviseamet. 

Kokkuvõtteks: kasutusel on üks kahest säilimisaja märkest - kas „parim enne” (kosmeetikatoote 

säilimisaeg on 30 kuud või lühem) või „avatud kreemipurgi sümbol” (kosmeetikatoote säilimisaeg on 

üle 30 kuu). 
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Lõhnaained  

Kosmeetikatööstuses kasutatakse erinevaid lõhnaaineid, et tagada toodetele meeldivat aroomi. 

Looduslikest eeterlikest õlidest valmistatakse tooteid, millest saadakse erinevaid poolsünteetilisi 

lõhnaaineid. Koos orgaanilise keemiaga arenenud sünteetiliste lõhnaainetega püütakse jäljendada 

looduslikke lõhnu. Mõningaid kosmeetikatööstuse lõhnaaineid on alati sünteetiliselt valmistatud, 

näiteks piibelehe (maikelluke) lõhna.  

Lõhnaainete kõrval leidub kosmeetikatööstuses selliseidki mõjuaineid, mis annavad ühtlasi tootele 

lõhna. 

Kosmeetikatööstuses on kasutusel tuhandeid lõhnaaineid. Siiski nõuab Euroopa Liidu 

kosmeetikadirektiiv, et alljärgnevad lõhnaained peavad olema märgitud toote koostisosade loetellu, 

kui nende kontsentratsioon on nahale jäetavates toodetes üle 0,001% ja mahapestavates 

toodetes üle 0.01%. 

(* ained tuleb esitada koostisosade loetelus INCI nimega või kui see puudub, siis mingi teise 

üldtuntud nimega. 

(** nende ainete nimed võivad sõltuvalt allikast muutuda. 

Amüültsinnamaal INCI: AMYL CINNAMAL; Bensüülalkohol INCI: BENZYL ALCOHOL; 

Tsinnamüülalkohol INCI: CINNAMYL ALCOHOL; Tsitraal INCI: CITRAL; Eugenool INCI: EUGENOL; 

Hüdroksütsitronellaal INCI: HYDROXYCITRONELLAL; Isoeugenool INCI: ISOEUGENOL; 

Amüültsinnamüülalkohol INCI: AMYLCINNAMYL ALCOHOL; Bensüülsalitsülaat INCI: BENZYL 

SALICYLATE; Tsinnamaal INCI: CINNAMAL; Kumariin INCI: COUMARIN; Geraniool INCI: GERANIOL; 

Hüdroksüisoheksüül 3-tsüklohekseen karbaldehüüd INCI: HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 

CARBOXALDEHYDE (*; Anisüülalkohol ANISYL ALCOHOL (INCI nime pole); Bentsüültsinnamaat 

BENZYL CINNAMATE (INCI nime pole); Farnesool INCI: FARNESOL; Butüülfenüül metüülpropionaal 

BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL (** (INCI nime pole); Linalool INCI: LINALOOL; 

Bensüülbensoaat INCI: BENZYL BENZOATE; Tsitronellool INCI: CITRONELLOL; 

Heksüültsinnamaldehüüd HEXYL CINNAMALDEHYDE (** (INCI nime pole); D-limoneen INCI: D-

LIMONENE (**; Metüül heptiin karbonaat METHYL HEPTIN CARBONATE (** (INCI nime pole); Alfa-

isometüül ionoon ALPHA-ISOMETHYL IONONE (** (INCI nime pole); Tammesambliku ekstrakt INCI: 

EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT; Puusambla ekstrakt INCI: EVERNIA FURFURACEA EXTRACT. 

Looduslike lõhnaainete saamismeetodid 

Ekstraheerimine 

Ekstraheerimine tähendab lahusti abil aine eraldamist segust. Sellist meetodit, mille tulemusena 

saadakse ekstrakt, kasutatakse näiteks taimedest eeterlike õlide eraldamiseks. Lahusti 

eemaldatakse omakorda näiteks destilleerimise teel. Üks lihtne ekstrakti valmistamise retsept on 
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järgmine: keeta liiter vett, kallata keev vesi ürtide peale, lasta segul pool tundi haududa ja lõpuks 

kurnata. 

Vesiaurdestilleerimine 

Sellise meetodi puhul aromaatsed taimed peenestatakse ja segatakse vette. Keemiseni kuumutatud 

vesi aurustub ja võtab kaasa taimede haihtuvad õlid. Seejärel vesi kondenseeritakse ja jahutatakse. 

Eeterlik õli tõuseb kondenseerimisnõu põhja koguneva vee pinnale, sest umbes 90% eeterlikest 

õlidest on veest kergemad. Kuna õli ei lahustu vees, on seda kerge kokku korjata. 

Perkolatsioon 

Tänapäeval levinud meetod on perkolatsioon, mille puhul kasutatakse vedelaid lahusteid. See sobib 

nii loomsete kui taimsete lõhnaainete eraldamiseks, kuid ei sobi aroomteraapias kasutatavate 

eeterlike õlide saamiseks. Eelnevalt töödeldud tooraine segatakse lahustiga, näiteks petrooleetriga. 

Õli eraldumist kiirendatakse pöörleva trumli abil, mille liikumise tulemusel imendub õli paremini 

taimerakkudesse. Peale lahusti eemaldamist jääbki järele lõhnav õli. 

Leotamine (enfleurage) 

Seda meetodit kasutatakse näiteks roosiõli valmistamiseks. Lille kroonlehed levitatakse taimeõli 

sisaldava nõu pinnale. Eeterlik õli imendub taimeõlisse, kust see destilleerimise teel eraldatakse. 

Näide: nõusse tuleb panna 3 dl roosi kroonlehti ja seejärel sinna peale valada nii palju mandliõli, et 

kroonlehed oleksid õliga kaetud. Õlinõud võib soojendada veeanumas, sest õli soojenemine muudab 

eeterliku õli eraldumise tõhusamaks. Seejärel tuleb õli kurnata ja pudelisse kallata.  

Pressimine 

Pressimist kasutatakse tsitrusõlide valmistamiseks. Sidrun või muu tsitruseline purustatakse ja 

pressitakse ning saadud segu nõrutatakse. Vesi ja aromaatsed õlid eraldatakse üksteisest 

tsentrifuugi abil. 

Looduslikud lõhnaained 

Näited: 

Bergamotiõli CITRUS BERGAMIA MELAROSA PEEL OIL EXPRESSED (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine 

nimi) 

Bergamotiõli pressitakse Citrus bergamia var. melarosa, Rutaceae puu viljade koortest (puu viljad 

ise ei ole söödavad). Bergamotiõli, mis on hele- või oliivkollane, kasutatakse peamiselt parfüümide, 

Eau de Cologne ja lavendlivee koostises. Õli tekitab ülitundlikkust UVK suhtes. 
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Iirisejuureõli IRIS PALLIDA ROOT OIL (ei ole mitte INCI nimi, vaid lõhnaaine nimi) 

Iiriseõli valmistatakse kollase võhumõõga (Iris pallida, Iridaceae) risoomidest. Õli moodustumiseks 

säilitatakse juurikaid 3—4 aastat ning seejärel kuivad juurikad töödeldakse. Iiriseõli kasutatakse 

parfümeeriatööstuse toorainena (lõhn meenutab kannikese lõhna). 

Jasmiiniõli JASMINUM OFFICINALE FLOWER OIL (ei ole mitte INCI nimi, vaid lõhnaaine nimi) 

Jasmiiniõli, mida valmistatakse Indias kasvavast valgest jasmiinist, saadakse destilleerimise teel 

jasmiini (Jasminum officinale L., Oleaceae) õitest. Jasmiiniõli on parfümeeriatööstuse tähtsaim 

tooraine - seda sisaldavad väga paljud parfüümid.  

Nelgiõli INCI: EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL  

Nelgiõli saadakse maitseainetaimena tuntud nelgipuu Syzygium aromaticum, syn. Eugenia 

caryophyllus, Myrtaceae veel avanemata kuivadest õienuppudest. Puu kasvab umbes 20 m kõrguseks 

ja selle lehed meenutavad loorberilehti. Nelgi kuivmass sisaldab umbes 20% õli. Nelgiõli, millel on 

tuimestav, antiseptiline mõju, sisaldab omakorda 82—87% eugenooli, karüofülleeni ja 

eugenoolatsetaati. Nelgiõli kasutatakse parfüümides, hambapastades, liköörides ja tubakatoodetes. 

Kosmeetikatoodetes parandab nelgiõli säilitusainete mõju.  

Piparmündiõli MENTHA ARVENSIS HERB OIL (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine nimi) 

Piparmündiõli saadakse looduslikust piparmündist, Mentha arvensis L., Labiatae. Mentooli sisaldav 

piparmündiõli on poore ahendava, rahustava ja antiseptilise toimega. Õli kasutatakse nahahooldus- 

ja suuhügieenitoodetes, liköörides, parfüümides ja tubakatoodetes. 

 

Vaigud ja palsamid  

Vaigud  

Vaigud on peamiselt okaspuudest saadud tahked või vedelad eritised, mis tekivad õlide ja 

terpeenide oksüdeerumise tulemusel. Need lahustuvad orgaanilistes lahustites, aga mitte vees. 

Bensoe BENZOIN (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine nimi) 

Bensoed saadakse Styrax hõimu kuuluva puu koorest ja seda on kahte sorti: Siiami bensoe ja 

Sumatra bensoe. Bensoe tekib haige puu spetsiaalsetes eritusrakkudes, mida tervel puul pole. Kui 

puu on saanud vigastada, algab vigastatud kohas tugev puu ja koore uuenemine. Samal ajal tekib ka 

ühtseid eritisjuhasid. Väljavoolav eritis muutub puu pinnal või puu ja koore vahel tahkeks, selle 

eemaldamiseks võetakse puult koor ära.  

Vanilje lõhnaga bensoe on kollakasvalge või hallikaspunane mass, mis sisaldab õli, bensoe- ja 

kaneelhapet ning nende estreid. 
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Stüüraksi vaigu õli STYRAX BENZOIN RESIN OIL (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine nimi) 

Styrax Benzoin vaigu õli on saadud palsamist Styrax bensoe, Styracaceae. See on meeldiva lõhnaga 

aine, mida kasutatakse parfümeeriatööstuses. Stüüraksist eraldatakse näiteks kaneelalkoholi, mille 

estreid kasutatakse parfümeeriatööstuses. 

Palsamid  

Palsamid on vedelad taimeeritised, mis moodustuvad vaikudest ja eeterlikest õlidest. Nad tekivad 

kas taime kasvades või haigusnähtude tulemusel. Palsamite saamiseks on järgmised võimalused: 

tüve lõikumine, pressimine või kasvude keetmine. Pehme lõhnaga palsameid kasutatakse selleks, et 

kinnitada ja täiendada parfüümides lõhna.  

Peruupalsam  

Peruupalsamit valmistatakse Kesk-Ameerikas. Esmalt eemaldatakse puudelt koored ja kõrvetatakse 

puu lahtist pinda tõrvikuga. Paari nädala pärast hakkab kahjustatud kohast voolama kollast 

vedelikku, mis imendatakse kangasse. Seejärel ekstraheeritakse keeva vee abil kangast eritis, mille 

tulemusel koguneb tumepruun vedelik nõu põhja. Kui puust enam eritist ei voola, eemaldatakse 

vigastatud kohast „haavakärn“, millest saadakse samuti palsamit. Mõlemad saadused segatakse ja 

nii saadaksegi kaubanduslikuks kasutamiseks mõeldud peruupalsam.  

Vanilje lõhnaga peruupalsam on tumepruun tihe vedelik, millel on antiseptiline toime. Palsam 

sisaldab kaneel- ja bensoehapet, estreid ja vaike. 

Tolu palsam  

Tolu palsam on peruupalsamit meenutav toode, mida saadakse Kolumbias ja Venetsueelas kasvavast 

puust. Palsam on habras, kollakas- või punakaspruun mass, mis sisaldab kaneelhapet ja 

vaigualkoholide estreid. 

 

Loomsed lõhnaained 

Loomariigist saadakse vaid mõningaid lõhnaaineid, mida on see-eest kasutatud sadu aastaid. 

Loomsete lõhnaainete kasutamine väheneb, kuna neid lõhnaaineid saab haruldastelt ja raskesti 

püütavatelt loomadelt. Üldiselt peetakse neid seksuaalselt erutavateks lõhnadeks. Loomseid 

lõhnaaineid valmistatakse ka sünteetiliselt. Loomseid lõhnaaineid kasutatakse parfümeeriatööstuses 

fiksatiividena ehk teisi sõnu ainetena, mille ülesanne on muuta lõhnad püsivaks. 

Ambra AMBERGRIS EXTRACT (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine nimi) 

Ambra on kašeloti vaalade soolestikus moodustuv halli värvi, poorne ja rasvataoline eritis. Kuna 

kašelottvaalad on looduskaitse all, on ambra saamine keeruline. Seetõttu valmistatakse tänapäeval 

ambrat sünteetiliselt. Ambral, mida peetakse üheks parimaks fiksatiiviks, on seksikas, aistinguid 
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erutav lõhn, mis muudab teised lõhnad sügavamaks ja soojemaks. Parimaks peetakse nn halli 

ambrat (gray amber). 

Kopranõre CASTOREUM OIL (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine nimi) 

Kopranõret toodetakse Kanada kopra Castor Fiber sugunäärmetest saadavast eritisest. Kopranõre, 

mida kobras kasutab oma reviiri märgistamiseks, on tumepruun õlitaoline aine. Sellel on tugev ja 

terav naha lõhna meenutav aroom.   

Muskus MUSK R1 (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine nimi) / Muskusroti muskus INCI: MUSKRAT 

MUSK 

Himaalajas elavatel muskushärgadel on munandite lähedal näärmed, mis eritavad muskust. Seda 

kallist toorainet peetakse väga erootiliseks. Muskuse lõhn on terav ja kopitanud, kuid ühendatuna 

teiste ainetega selle lõhn muutub. Muskust eritavad ka piisamiroti (muskusrott, ondatra) Ondatra 

ziebethica ja alligaatori muskusnäärmed. Muskust valmistatakse ka sünteetiliselt. 

Tsiibetkass (kärpkass) VIVERRA CIVETTA (ei ole mitte INCI, vaid lõhnaaine nimi) 

Aafrika tsiibetkass (Viverra civetta), kes elab Kesk- ja Lõuna-Aafrika aladel, on võrdlemisi suur loom 

- tema keha pikkus ulatub 80 sentimeetrini. Loomale lisab pikkust juurde veel koheva karvaga saba. 

Kui tsiibetkassi ähvardada või ärritada, eritab ta päraku piirkonnas asetsevatest näärmetest 

kleepjat-haisvat, helekollast rasvataolist nõret, mille vänge lõhn peletab ründajad eemale. Hapniku 

toimel muutub nõre pruuniks ja tahkub. Loom kasutab nõret ka oma territooriumi märgistamiseks ja 

emasloomade ligimeelitamiseks. 

Puuris peetavate tsiibetkassidelt tsiibeti kogumiseks muljutakse kõigepealt spaatliga looma 

alakõhtu. Seejärel kogutakse pärakupiirkonna näärmetest erituv kleepjas nõre hoolikalt kokku. 

Tavaliselt säilitatakse nõret veiste tühjades sarvedes. Kuu jooksul suudab puuris peetav suurem 

loom toota kuni 30 grammi sabaalust kallihinnalist ainet. Looduslikes tingimustes on erituvad 

kogused arvatavasti tagasihoidlikumad. Näärmetest väljavalguv eritis, mis algselt sisaldab rohkelt 

tugevalõhnalist tsibetooni, on inimese haistmismeelele eemaletõukava lõhnaga. Mikrokogustes 

lõhnab sama tsibetoon meeldivalt muskuse järele ja on vajalik tooraine parfümeerias. 

Tsiibeti lõhn on väga raskesti kirjeldatav - see meenutab segu muskusest, suitsust ja millestki 

magusast. Kuigi muskuslõhnalisi looduslikke ühendeid on mitmeid, on tsiibet jäänud 

parfüümitootjate lemmikuks. Tänapäeva parfümeeriatööstuses kasutatakse tsibetooni peaaegu igas 

kümnendas lõhnas. 
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Värvid ja pigmendid  

Kosmeetikumides ja juuksehooldustoodetes kasutatavate värvide hulk on väga lai. Vajaminevate 

toonide hulk ja kasutusala on tohutu, ulatudes lahustumatutest hästi katvatest küünelakkide 

pigmentidest vees või alkoholis lahustuvate värvide ja keemiliste reaktsioonide abil tekkivate 

juuksevärvideni. Toodetes on värvide ja pigmentide eesmärk anda värvi, katta ja tasandada. 

Pigmendid on orgaanilised või anorgaanilised värviosakesed, mis lahustites ei lahustu. 

Värve ja pigmente saadakse nii loodusest kui ka sünteetiliselt. 

Värvainete puhul on eelkõige oluline, et nad poleks mürgised, kuid samatähtis on ka see, et nad ei 

tekitaks ärritusi ega allergiaid. Värvide puhul on tähtis ka omadus, et värv säilitaks oma esialgse 

tooni ega muutuks aja jooksul. 

Värvainete märkimiseks kasutatakse sageli lühendit CI, mis tähendab värvainete indeksit (Colour 

Index) ja numbrikoodi, mis näitab värvitooni. Kasutatakse ka sõnadega väljakirjutatud värvide 

nimesid. Kosmeetikas kasutatavatele värvainetele on esitatud kõrged puhtuse ja tervislikkuse 

nõuded ning lahustuvate ebapuhtuste maksimumkogused. Sageli kasutatakse samu värve, mida 

toiduainetetööstuseski. 

Loodusest saadavad anorgaanilised pigmendid 

Keemiliselt kõige lihtsamad värvid on metallisoolad ja oksiidid. Rauaoksiididest saadakse peaaegu 

musta pigmenti, aga ka mitmeid pruune, punaseid ja kollaseid toone.  

Ookri valmistamiseks jahvatatakse rauasisaldusega päevakivi ja teisi mineraale. Kollane ooker 

sisaldab raudhüdroksiidi ja punane ooker raudoksiidi. Pruun ooker (umbra) on aga raua- ja 

mangaanimalmide murenemistoode.  

Kroomoksiid on roheline pulber, mis saadakse, kui aetakse muud kroomiühendid hõõguma.  

Kroomisooladest saadakse kollast värvi.  

Lahustuvad värvid 

Lahustuvad värvid seotakse metallisoolade abil sideainega, näiteks titaandioksiidiga. Levinumad on 

fluoresiiniderivaadid, näiteks huulepulkades kasutatav eosiin. See värv vaheldub punasest oranžini. 

Must pigment  

Puhas süsi ehk nõgi (carbon black, lamp black, bone black) on suurepärane must pigment. Segades 

kokku musta pigmenti ja ultramariini, saadakse ka siniseid ja lillasid värvitoone. 
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Sünteetilised anorgaanilised värvid 

Raudoksiide saab valmistada ka sünteetiliselt ja neist saadakse musta, kollast, punast ja pruuni 

värvi.  

Ultramariinid on sinised värvained, mis sisaldavad räni-, alumiinium- ja naatriumoksiide ning väävlit. 

Ultramariinidest saab lisaks sinisele valmistada ka violetseid ja rohelisi toone.  

Valged pigmendid on tsinkoksiid, titaandioksiid ja erinevad silikaadid. Valgetest pigmentidest 

katvaim on titaandioksiid. 

Lakkvärvid, nagu alumiinium- ja kaltsiumlakid, toimivad katvate värvidena, millest saadakse 

muuhulgas ka punaseid toone. 

Sünteetiliselt valmistatakse tuhandeid keerulisi orgaanilisi värvained. Need jagatakse happelisteks, 

aluselisteks, neutraalseteks ja broomirühma värvideks.  

Happelised värvid 

Happeliste värvide molekulid põhinevad sageli kivisüsitõrvast saadavatel rõngakujulistel orgaanilistel 

ühenditel, millega on liitunud üks või mitu sulfoon- või karboksüülhapperühma. Selliselt või ka 

sooladena võivad need ained olla mingil määral vesilahustuvad, kuid tavaliselt ei lahustu need 

orgaanilistes lahustes.  

Happelised värvid moodustavad aluseliste värvainetega soolataolisi raskesti lahustuvaid värvaineid. 

Koos leelismuldmetallide, raskemetallide aluste või sooladega võivad nad moodustada ka raskesti 

lahustuvaid lakkvärve.  

Need happerühma sisaldavad värvid võib parkhappe abil sadestada lahustumatuteks 

värvipigmentideks. Seda meetodit kasutatakse sageli värvimisprotsessi ajal.  

Aluselised värvid 

Aluseliste värvide rühm on happeliste omast tunduvalt väiksem. Selle värvainemolekulid sisaldavad 

ühe või mitu amiinorühma, mis annabki ühendile aluselisuse. Kuigi mõnede värvide molekulid 

sisaldavad karboksüülrühma, peidab amiinorühmade aluselisus selle happelisuse. See duaalsus 

mõjutab aine muid omadusi, näiteks lahustuvust, ja seda eelkõige värvlakkidesse.  

Neutraalsed värvid 

Neutraalsete värvide molekulid ei sisalda olulisi happe- või aluserühmi. Keemilise ehituse poolest on 

nad väga erinevad. Nad ei lahustu vees ja on happe- ja leelisekindlad. Mõned neist värvidest 

lahustuvad orgaanilistes lahustes, teisi kasutatakse pigmentvärvidena. 
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Broomirühma värvid 

Siia rühma kuuluvad peamiselt fluoresiinrühma värvained ja eelkõige nende halogeenitud vormid. 

Fluoresiin on fluoreeni-nimelise aromaatse süsivesiniku resortsinooli derivaat. Muuhulgas 

kasutatakse broomiühendeid huulepulkades värvainena. Halva lahustuvuse tõttu põhimassi vajatakse 

erinevaid „broomilahusteid“, näiteks kastoorõli. 

Pärlmuttervärvid 

Varem kasutati pärlmuttervärvide saamiseks kalasoomusejahu ja merekarpide siseosa. Tänapäeval 

valmistatakse pärlmuttervärvid erinevatest sünteetilistest läikeainetest, muuhulgas näiteks 

vismutkloriidist. Mingil määral kasutatakse ka erinevaid värvilisi ja fosforiseeruvaid läikeaineid. 

Pärlmutterosakeste suurus määrab pärlmutri kvaliteedi: suured osakesed annavad metalse värvi, 

väikesed osakesed aga kerge läike.  

Värvide kasutamine: 

VALGED VÄRVID 

- titaandioksiid – kasutatakse küünelakkides, puudrites, jumestuskreemides, 

päikesekaitsekreemides; 

- Bolus alba (valge savi) - kasutatakse päikesekaitsetoodetes; 

- talk;  

- magnesium-, kaltsium- ja alumiiniumstearaat (rasvhape). 

 

PRUUNID VÄRVID 

- umbra (raudoksiid) - kasutatakse puudrites ja juuksevärvides. 

 

ROHELISED VÄRVID 

- klorofüll (leheroheline) – kasutatakse maskides, juuksevärvides, kreemides, deodorantides; 

- rohelised kroomoksiidid. 

PUNASED VÄRVID 

- eosiin (broomhape) - lahustub vees ja alkoholis; kasutatakse küünelakkides, 

jumestuskreemides, huulepulkades, puudrites; 

- karmiin - saadakse košellitäidest; kasutatakse huulepulkades, puudrites, hambapastades; 

- aniliin (mürgine) - lahustub vees, alkoholis, eetris; kasutatakse küünelakkides, 

huulepulkades, puudrites, näovetes, seepides; 

- safraniin – kasutatakse puudrites; 

- alkanna (alkaniin) – kasutatakse huulepulkades, puudrites; 
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- alisariin - valmistatakse sünteetiliselt; kasutatakse jumestuskreemides, puudrites, 

hambapastades; 

- henna - saadakse hennapõõsa lehtedest; kasutatakse juuksevärvides, nahamaalingutes. 

 

SINISED VÄRVID 

- atsuleen (siniõli) - saadakse kummelist, ei kasutata värvainena, kuid annab tootele sinaka 

värvuse; 

- ultramariin – kasutatakse puudrites, küünelakkides; 

- indigokarmiin – kasutatakse puudrites. 

 

KOLLASED VÄRVID 

- sieena – kasutatakse puudrites; 

- karotiin – kasutatakse juuksehooldustoodetes; 

- kaadium – kasutatakse puudrites, küünelakkides; 

- kurkum – kasutatakse puudrites ja ka toiduainetetööstuses. 

 

Näited värvidest: 

Karamell INCI: CARAMEL 

Roheline INCI: CI 10006 (green) 

Roheline INCI: Bromocresol green  

Punane INCI: CI 12120 (red) 

Valge INCI: BARIUM SULFATE (white) 

Kuld INCI: GOLD 

Punapeet INCI: BETA VULGARIS 
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UV-kiirgus ja päikesekaitsetooted 

Laenates sõnu Noel Cowardi laulust „Mad Dogs and Englishmen“: „Ainult hullud koerad ja inglased 

lähevad keskpäeval päikese kätte!“ 

Päikese ultraviolettkiirgus on hinnatud täielikult kantserogeenseks, lisaks tekitab UVK ka naha 

enneaegset vananemist. UV-kiirguse kahjulike mõjude eest saab end kaitsta püsides varju all ja 

kasutades kaitsvat riietust ning päikesekaitsekreeme. Päikesekaitseained jagatakse keemiliselt 

toimivate ja füüsikaliste filtrite ning mõjuspektri järgi UVA- ja UVB-filtriteks. 

Keemilised päikesekaitsefiltrid takistavad kiirte toimet neid absorbeerides. Füüsikalised kaitseained 

toimivad naha pinnal kilbina, peegeldades kiiri tagasi või muutes need soojuskiirteks.  

Inimese päevitumisvõime on kaasa sündinud ja seega väga erinev. Pärilikku melaniinipigmenti on 

kahte sorti: eumelaniini (pruun ja must) esineb juustes, nahas, rinnanibudes – see määrab juuste ja 

silmade värvuse; feomelaniin (roosast punaseni) esineb juustes ja nahas – seda pigmenti kannavad 

punapead. Feomelaniin võib muutuda kantserogeenseks. Hästi päevituvate inimeste melaniin on 

eumelaniin ja halvasti päevituvate ja kergesti päikesepõletuse saavate inimeste melaniin on 

feomelaniin. Feomelaniin ei kaitse peaaegu üldse päikesepõletuse eest ja seega kuuluvad sellise 

pigmendiga inimesed nahavähi haigestumise riskirühma. Inimese organismis leidub veel ka 

kolmandat melaniini – neuromelaniini, mis on mustjaspruun pigment, mida leidub aju mõne 

piirkonna ganglionirakkudes, silmas ja keskkõrvas.  

Päikesest tulevat kiirgust nimetatakse üldkiirguseks ja selle hulka kuuluvad:  

- 50% infrapunane kiirgus;  

- 40% nähtava valguse kiired;  

- 10% ultraviolettkiirgus.  

Nahka jõudev ja seda läbistav kiirgus: 

UVA: 

- läbistab sarvkihi;  

- filtreerub 60% limaskestades;  

- 40% jõuab dermisesse.  

UVB filtreerub: 

- 70% sarvkihis;  

- 20% limaskestades; 

- 10% dermises. 

Naha loomulik kaitse: 

- higistamine (urokaanhape higis); 
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- naharasu; 

- str corneum’i paksenemine; 

- melaniini moodustumine ehk päevitumine; 

- naha oma ensüümne parandusmehhanism – nn repair-süsteem.  

Päikesekaitsekreemidest saadud kaitse sõltub osaliselt ka kreemikihi paksusest. Juhul kui kreemi 

kasutatakse vähem kui kaitsefaktoritestis - 2 mg/cm2 (see on u 36 g) keskmise täiskasvanu kohta -, 

võib saadav kaitse jääda vaid murdosa suuruseks sellest, mis ilmnes katsetel. Näiteks võib SPF 20 

kreemi antud UVB kaitse tegelikkuses olla vaid neljandik või viiendik lubatust. See ei anna piisavat 

kaitset nahavähi vastu. Sellepärast tuleb nahale 15―30 minutit enne välja minemist kaitsekreemi 

rikkalikult levitada ja väljas olles peab 15―30 minuti pärast päikesele altidele piirkondadele kreemi 

uuesti lisama. Kreemi peab alati lisama ka peale ujumist.  

Meelespea! 

- ultraviolettkiirgus on nahavähi ja naha vananemise tähtsaim põhjus; 

- päevitamise vältimine ja kaitsva riietuse kandmine on head abinõud naha kaitseks liigse UV-

kiirguse eest; 

- päikesekaitsekreemide kasutamine on turvaline viis täiendada muid kaitsemehhanisme; 

- kaitsekreeme tuleb kasutada piisavalt ja ka lisada piisavalt tihedalt; 

- päikesekaitsekreemid peaksid kaitsma nii UVB- kui UVA-kiirte eest. 

Euroopa Liidu kosmeetikadirektiivis on lubatud UVK vastaste kaitseainetena kasutada 28 ainet, kuid 

tegelikkuses kasutatakse nendest vaid osasid. Enamasti kasutatakse mitmeid aineid samas tootes 

koos, kuna sünergias toimides tagavad nad parema kaitsva tulemuse. 

Näiteid päikesekaitsefiltritest: 

Bentsoefenoon–3 INCI: Benzophenone-3 

Bentsoefenoon-3 (keemiline valem C14H12O3) on kreemikas kuni valge pulber, mis annab nahale 

kaitse UVA- ja UVB-kiirguse eest. Katsetulemused on näidanud allergilisi reaktsioone ja 

vastunäidustusi.  

SCCP (Scientific Committee on Consumer Products) hinnangul ei kujuta see aine kuni 6%-lisena 

ohtu, välja arvatud allergikud, kellel ei ole ainega kokkupuuted soovitatavad. 

See on ainuke aine, millel on sotsiaalministri määruse järgi toote pakendil nõutud hoiatussilt: 

sisaldab ainet bentsoefenoon-3 (oksübensooni). Teavet ei ole vaja esitada, kui oksübensooni 

sisaldus on 0,5% või väiksem või kui ainet kasutatakse ainult toote kaitsmise eesmärgil. 
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Butüülmetoksüdibentsoüülmetaan INCI: BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE 

Keemiline valem C20H22O3. Omadustelt hele-punakaspruun kristalne pulber, mis annab kaitse UVA-

kiirguse eest. Tootes võib maksimaalselt sisalduda 5% butüülmetoksüdibentsoüülmetaani. Aine mõju 

inimorganismile ei ole piisavalt uuritud. Võib tekitada silmade ja naha ärritust. 

 

Oktokrüleen INCI: OCTOCRYLENE 

Keemiline valem C24H27NO2. Omadustelt selge, kollane viskoosne vedelik, mis kaitseb UVA- ja UVB-

kiirguse eest. Väidetavalt võib tekitada naha ja silmade ärritust ning ladestuda organismi. Toode 

võib oktokrüleeni sisaldada kuni 10% (väljendatud happena). 

Titaandioksiid INCI: TITANIUM DIOXIDE 

Keemiline valem TiO2. Valge, lahustumatu pulber, mis kaitseb UVB-kiirguse eest. Kasutusel ka 

värvainena CI 77891. SCCP on oma uurimuse kokkuvõttes hinnanud tooted, mis sisaldavad kuni 25% 

titaandioksiidi kasutajatele täiesti ohutuks. 

 

Etüülheksüülsalitsülaat INCI: ETHYLHEXYL SALICYLATE 

Keemiline valem C15H22O3. Värvitu kuni kollane vedelik, mis kaitseb UVB- kiirguse eest. SCCP on oma 

uurimuse kokkuvõttes hinnanud tooted, mis sisaldavad seda ainet kuni 5% kasutajatele ohutuks. 

Väidetavalt on üks uuring näidanud allergilise reaktsiooni esinemise riski.  
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Polüvinüülühendid  

Siin on tegemist erinevatest vinüülühenditest polümeerimise teel valmistatud suurmolekuliliste 

ainetega. Mitmed vinüülrühma ühendid liituvad kokku pikaks ketiks, kaotades samal ajal molekulist 

ühe kaksiksideme. 

Polüvinüülatsetaadid on vaigutaolised ained, mille kõvadus sõltub polümeriseerumisastmest. Neid 

kasutatakse peamiselt juukselakkides kelmemoodustajatena. 

Polüvinüülalkohol (PVA) - INCI: POLYVINYL ALCOHOL  

Polüvinüülalkohol on homopolümeer, mida valmistatakse polüvinüülatsetaadist seebistamisprotsessi 

abil. Kasutatakse juuksevedelikes fiksaatorina ja koorimistoodetes kooriva aineosana. 

Funktsioon: moodustab juustele, nahale või küüntele kaitsva kelme, reguleerib toote viskoossust. 

Polüvinüülpürrolidoon (2-Pyrrolidinone) – INCI: PVP 

PVP on homopolümeer, mis moodustub vinüülpürrolidoonist polümeerumise teel. Selle molekulimass 

on väga varieeruv. PVP on mingil määral hügroskoopne ja tugevdab juukseid ning naha sarvkihti. 

Samuti vähendab see ärritavate ainete toimet ning mõnede ainete mürgisust. Kosmeetikatööstuses 

kasutatakse PVP-d kätekreemides, juuksehooldustoodetes, juukselakkides, hambapastades ja ka 

after shave-vetes. PVP moodustab kompleksühendeid värvainetega ja seetõttu lisatakse seda 

juuksevärvidesse. See stabiliseerib ka vesinikperoksiidlahuseid ning on seetõttu kasutusel juukseid 

pleegitavates ainetes.  

Funktsioon: antistaatiline; koostisosi omavahel siduv; suurendab emulsiooni stabiilsust ja pikendab 

toote säilivusaega; moodustab juuksekarvale, nahale või küüntele kaitsva kihi; aitab säilitada 

soengut; reguleerib toote viskoossust. 

Siia rühma kuuluvad akrüülhappe CH2-CHCOOH polümeerid – polüakrülaadid -, mida kasutatakse 

kelmemoodustajatena juukselakkides ja soenguvedelikes ning viskoossuse lisajatena erinevates 

toodetes. 

Siin käsitletud polüvinüülühendite näited on sellest laiast ainerühmast väga väike osake. 

Keemiatööstuses kasutatakse neid lähteainena paljude derivaatide valmistamisel, mida on 

lugematul hulgal ja mida pidevalt uute ja parematena juurde valmistatakse.  
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Geelistusained  

Paljud geelistavad ained toimivad ka antioksüdantide ja säilitusainetena. Nad mõjuvad nii tänu oma 

suutlikkusele siduda ja muuta kahjutuks metalliioone, millel muidu oleks negatiivne mõju. 

Antioksüdatsiooni puhul toimivad ioonid vabade radikaalide protsessi katalüsaatoritena. Nende 

elimineerimisega paraneb antioksüdantide mõju. 

Säilitamisel muudavad vabad ioonid parabeenide tasakaalu aktiivsest mitteaktiivseks oluliselt 

väiksema pH juures. Selle tulemusel muutuvad ligi pooled parabeenid pH 8 asemel passiivseks juba 

pH 5 juures. 

Geelistusainete kõige olulisemaks kasutusalaks on nende võime tõhustada enamiku säilitusainete 

mõju. See toimub tänu sellele, et geelistusaine eemaldab mikroobide rakuseintest metalliioonid. 

Nõrgenenud rakuseinad võimaldavad biotsiidil siseneda ja mikroorganismi hävitada. 

Näide: 

Etüleendiamiin tetra-atsetaathape INCI: EDTA 

Kõige olulisem geelistav aine, mis on sagedamini tuntud lühendina EDTA. Esineb vabahappe ja selle 

erinevate sooladena - kõige tavalisem on naatriumsool, kuid saada on ka TEA-, ammoniaak-, 

kaalium- ja kaltsium-dinaatriumsoolad. Kuna EDTA on praktiliselt vees lahustumatu, on soolad 

eelistatum kuju. Igas soola aatomis on iga naatriumimolekuli kohta ka üks veemolekul.  

Optimaalne kogus säilivuse parandamiseks on 0,2% dinaatriumsoola, mis võrdub 0,1% vabahappega.  

Viimasel ajal on EDTA ja selle soolad sattunud äärmiselt piiratud biolagunemisvõime tõttu EU-s 

rünnaku alla.  

Funktsioon: geelistav aine. 

 

  



 

 148 

Kordamisküsimused 

 

1. Kuidas jagunevad emulgaatorid? 

2. Mida tähendab „kare vesi“? 

3. Milliseid puhastatud vee liike esineb? 

4. Nimeta vee põhiomadused. 

5. Millised on kosmeetikumides alkoholi funktsioonid? 

6. Milliseid toote aineosasid mõjutavad säilitusained? 

7. Milliseid toote aineosasid mõjutavad antioksüdandid? 

8. Mis on kontaminatsioon? 

9. Mis mõjutavad säilitusainete valikut, kontsentratsiooni ning kogust? 

10. Kuidas toimib fenoksüetanool? 

11. Kui kõrge võib olla formaldehüüdide vabastajate maksimaalne kontsentratsioon tootes? 

12. Mis põhimõttel kasutatakse formaldehüüdi vabastavaid säilitusaineid? 

13. Milliste bakterite ja teiste mikroobide vastu toimib metüülkloroisothiazolinoon? 

14. Kuidas nimetatakse salitsüülhappesoolasid? 

15. Millistes taimedes leidub bensoehapet? 

16. Nimeta erinevad parabeenid. 

17. Milliseid mikroobe parabeenid hävitavad? 

18. Mida võib liigne antioksüdantide hulk tootes tekitada? 

19. Nimeta sünteetilised antioksüdandid. 

20. Milliste bakterite vastu toimib usiinhape? 

21. Kui pikk on kosmeetikumi säilivusaeg, kui pakendil on märge „parim enne“? 

22. Mida tähendab avatud kreemipurgi sümbol tootel? 

23. Milliseid tooteid „avatud kreemipurgi sümbol“ ei hõlma? 

24. Kuidas toimub ekstraheerimine? 

25. Mis on enfleurage? 

26. Kuidas saadakse iirisejuureõli? 

27. Kuidas saadakse bensoed? 

28. Mis on ambra? 
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29. Millistelt loomadelt saadakse muskust? 

30. Kuidas saadakse tsiibeti lõhnaainet ja kus seda kasutatakse? 

31. Kuidas tähistatakse kosmeetikumis värvainet(-aineid)? 

32. Milliseid anorgaanilisi pigmente saab loodusest? 

33. Milline värv on ultramariin? 

34. Kuidas saadakse pärlmuttervärve? 

35. Nimeta kosmeetikatööstuses kasutatavad valged värvid. 

36. Millist melaniinipigmenti esineb inimese organismis? 

37. Mis on üldkiirgus ja mis selle hulka kuulub? 

38. Milline on naha loomulik kaitse UVK eest? 

39. Kui palju päikesekaitsekreemi tuleb keskmise täiskasvanu kohta kasutada? 

40. Mida tuleks päevitades meeles pidada? 
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ERINEVAD KOSMEETILISED-, JUMESTUS- JA HÜGIEENITOOTED 

Koostise järgi jagatakse kreemid nelja rühma: lipiididerikkad (rasvased) kreemid, emulgeeritavad 

kreemid, emulsioonid ja lipiididevabad (rasvatud) kreemid. 

Rasvased kreemid 

Need tooted sisaldavad ainult rasvu või rasvalaadseid aineid. Sellised tooted on nt puhastusõlid ja -

kreemid, kaitsekreemid, massaažikreemid ja -õlid, päikesekreemid ja -õlid , juukseõlid jne. 

Emulgeeritavad kreemid 

Emulgeeritavad kreemid on samuti veevabad ja sisaldavad eelkõige rasvataolisi aineid. Erinevus 

eelmise rühmaga on selles, et nad sisaldavad palju emulgeerivaid aineid või emulgaatoreid. 

Emulgaatorite rohkus aitab kokkupuutel veega moodustada emulsioone. Emulgeeritavaid kreeme on 

kerge nahalt või juustelt maha pesta. Koostises sisaldub veel alkohole, vahasid, polüoole (hea 

emulgeerumisvõime). Emulgeeritavaid kreeme kasutatakse põhimõtteliselt samade toodetena kui 

rasvaseid kreeme. Hea emulgeeritavus ja kerge pesemine soosib nende kasutamist juuste ja 

peanaha hooldustoodetena. 

Emulsioonkreemid ja –piimad 

Emulsioone kasutatakse igat tüüpi nahahooldustoodetes. Kergema koostisega kreemid ja kõik piimad 

on tavaliselt õli-vees emulsioonid. Lipiididerikkamad öö- ja hoolduskreemid on enamasti vesi-õlis-

tüüpi tooted. 

Rasvavabad/rasvatud kreemid 

Need tooted baseeruvad eelkõige veel, alkoholil, glütseroolil jne. Kreemjas želee saavutatakse 

agar-agari, pektiini, karboksimetüültselluloosi või muu pakse kolloidseid lahuseid moodustava aine 

abil. Selliseid tooteid nimetatakse geelideks ja neid kasutatakse palju.  

Näiteks: Pektiin INCI: PECTIN 

Funktsioon: seob omavahel koostisosi; stabiliseerib emulsiooni; kontrollib toote viskoossust. 

 

Kreemid 

Päevakreemid, niisutavad kreemid 

Päevakreemid on tavaliselt vesi-õlis emulsioonid, mis annavad nahale mati läiketa pinna, seega 

kasutatakse neid kreeme ka meigi alla.  
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Klassikalise päevakreemi koostis: 

- 10—20% steariinhapet (annab nahale mati pinna); 

- 0,5% naatriumhüdroksiidi (leelis); 

- 1—2,5% glütserooli; 

- 1% trietanoolamiini (emulgaator); 

- 60—80% vett; 

- lõhnaained; 

- säilitusained. 

Kandes sellist kreemi nahale haihtub kreemis olev vesi kiiresti ja järele jääb õhuke, nahapinda 

kattev, peamiselt steariinhappest moodustunud läiketa kelme.  

 

Niisutavates kreemides leidub 70—90% vett. Õlifaas koosneb peamiselt rasvhapete, vahade jm 

segust. Humektante on tavaliselt 5—10%, vahel lisatakse ka lanoliini või selle derivaate, õlisid vms. 

Niisutavad piimad erinevad kreemidest ainult selle tõttu, et sisaldavad rohkem vett, 80—90%. Peale 

vee haihtumist on järele jääv kelme nahapinnal vaid viiendik või isegi kümnendik algselt peale 

kantud tootest.  

 

Aluskreem e foundation cream on päevakreemi tüüp, mille vee sisaldus on väiksem, 50—70%. 

Vähema vee hulga tõttu on nahale jääv kelme paksem ja toode sobib paremini tugevama meigi alla 

aluskreemiks. Sageli sisaldavad need kreemid ka vähesel määral (3—5%) pigmenti, toonides sel viisil 

veidi nahka.  

 

Öökreemid 

Öökreemid on tavaliselt rasvarikkamad kui päevakreemid. Tüüpilise öökreemi põhja moodustab 

klassikaline cold cream. 

Klassikalise cold cream’i koostis: 

- 14% mesilasvaha (tänapäeval sageli sünteetilised/poolsünteetilised vahad, alkoholid); 

- 50% mineraalõli (tänapäeval asendatud taimse (või loomse, mis küll varsti keelatakse) õli või 

rasvaga); 

- 1% booraksit; 

- 35% vett; 

- erinevaid aktiivained; 

- lõhna- ja säilitusaineid. 
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Selline kreem on vesi-õlis-tüüpi emulsioon, mis tundub nahal rasvasena. Kasutatakse ka rasvavabu 

öökreeme, mille koostis meenutab niisutavaid kreeme. 

Õige kreemipõhja valimine on väga oluline. Kuivale nahale kasutatakse tavaliselt rasvasemat tüüpi 

tooteid kui rasusele nahale. Kui tootele lisatakse aktiivaineid, on väga oluline, et need lahustuksid 

vee- või õlifaasis. Kreemipõhja koostisest sõltub ka see, kas soovitud ained imenduvad naha sisse.  

 

Erihooldustooted 

Silma-, suuümbruse ja kaelakreemid ning -geelid 

Silma-, suuümbruse ja kaelakreemid ning -geelid ei erine põhimõtteliselt niisutavatest kreemidest ja 

päeva- ja öökreemidest. Tavaliselt on nad kergemini nahale levituvad ja nendes sisalduvad 

mõjuained on põhjalikult testitud. Nende toodete puhul on oluline, et nad ei sisalda silmi ja 

silmaümbruse nahka ärritavaid aineid, nt lõhna-, säilitus- ja värvaineid.  

Erihooldustooted sisaldavad erinevaid looduslikke õlisid, taimseid ekstrakte ja niisutavaid, 

trimmivaid ja turseid alandavaid aineid. Kuna silmaümbruse ja kaelanahk on õhuke, puudub sellel 

vajalik barjäär (moodustatakse sarvestunud keratinotsüütrakkudest ja rakkude vahel olevast 

rasvainest ning asetseb str. corneumi all). Barjääri ülesandeks on takistada niiskuse haihtumist ja 

kahjulike ainete sissetungi. Seega imenduvad nendes piirkondades ained kiiremini ja tõhusamalt. 

Eelmainitud tooteid leidub ka geelja koostisega. 

 

Massaažikreemid 

Massaaži pikkus, masseeritav piirkond ja masseeritava vanus esitavad massaažikreemidele erinevaid 

nõudmisi. Sageli täidab need nõudmised cold cream-tüüpi öökreem. Veevabadest kreemidest 

sobivad emulgeeruvad ja kergesti eemaldatavad kreemid. Massaažiks kasutatakse ka puhtaid õlisid. 

Oluline on, et valitud toode annab massaaži ajaks hea libisevuse. Sageli sisaldavad massaažikreemid 

ja –õlid palju mineraalõlisid ja vaseliini. Need ei imendu nahka ja tagavad hea libisemise kogu 

massaaži vältel. Masseerimiseks on kasutatud ka kakaovõid. 

 

Kätekreemid 

Ka kätekreemidena kasutatakse sageli cold cream-tüüpi kreeme (eriti ööseks), niisutavaid kreeme 

või emulsioone või ka rasvavabasid geele. Kätele mõeldud kaitsekreemid sisaldavad tavaliselt 

silikoone, mis moodustavad nahale vee ja mustuse eest kaitsva kelme.  
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Puhastustooted 

Puhastusemulsioonid ja –kreemid 

Veevabad puhastuskreemid baseeruvad eelkõige mineraalõlile, kuhu on lisatud ka vahasid jt aineid. 

Koostis sarnaneb emulgeeritavatele kreemidele. Cold cream-tüüpi puhastuskreemid sisaldavad 

peaasjalikult mineraalõli.  

Puhastuspiimad (emulsioonid) sisaldavad: 

- 70% vett; 

- 10—30% mineraal- või muud tüüpi õli, rasvhappeid, vahasid vms. 

 

Eelnevatele lisaks on olemas veel täiesti teist tüüpi puhastusemulsioonid: need on 

nahapesuemulsioonid, mille pH on u 3,5. Need emulsioonid sisaldavad tensiide, humektante, 

piimhapet (tagab happelise pH). 

Nahk taastab pH normaalsetes tingimustes 20—60 minuti jooksul, eriolukordades on taastusaeg 

pikem 1—2h. 

 

Antibakteriaalsed nahapuhastusemulsioonid sisaldavad põhimõtteliselt samu aineid kui 

eelmainitud tooted. Lisaks on neis, nagu nimigi ütleb, desinfitseerivaid aineid. 

 

Näoveed 

Lisaks veele sisaldavad näoveed sageli 15—20% alkoholi (lahusti). Üle 30% alkoholisisaldus mõjub 

nahka ärritavalt. Lisaks lahustile sisaldavad näoveed: 

- boorhapet; 

- alumiiniumsoolasid (ahendavad); 

- taimeekstrakte; 

- lisaaineid (hävitavad baktereid, osaliselt eemaldavad mustust). 

Enamasti on näovete pH happeline või neutraalne. Happelised näoveed aitavad naha pH 

tasakaalustada ja eemaldavad nahalt võimalikud seebijäänused. 

Kosmeetikaturul leidub ka nn alkoholivabu näoveesid, mis siiski sisaldavad mitmealuselisi alkohole, 

näiteks glütserooli, sorbitoli, isopropüülalkoholi jne. Alkoholid parandavad näovee leotus- ja 

puhastusvõimet. 
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Koorimistooted 

Erinevaid koorimistooteid kasutatakse surnud naharakkude naha pinnalt eemaldamiseks. Salongis 

kosmeetiku tehtava koorimise puhul on tegemist sarvkihi pealmise osa osalise eemaldamisega. 

Selleks kasutatakse keratolüütilisi ehk keratiini pehmendavaid või lahustavaid aineid. Keratiini 

lahustamine tähendab selle muutmist väiksemateks osadeks ning kergemat eemaldamist. 

Keratolüütliliste ainetena kasutatakse erinevaid keratiini lagundavaid ensüüme. Loomsed 

keratolüütilised ained on nt pepsiin INCI: PEPSIN (maomahla ensüüm), trüpsiin INCI: TRYPSIN 

(proteiine lõhustav kõhunäärmenõre) jne. Taimsed on papaiin INCI: PAPAIN ja bromelaiin INCI: 

BROMELAIN.  

Keemilise keratolüüdina kasutatakse näiteks 1% salitsüülhapet INCI: SALICYLIC ACID.  

 

Teine võimalus on lahustumatute koorivate osakeste kasutamine, mis mehaaniliselt hõõrudes 

eemaldavad surnud naharakud. Lahustumatute osadena kasutatakse nt räni INCI: SILICA, kaoliini 

INCI: KAOLIN, silikaate INCI: ALUMINUM SILICATE, peenestatud pimsskivi INCI: PUMICE, jahvatatud 

seemneid INCI: ACTINIDIA CHINENSIS SEED jne. Koorimisained sisaldavad ka tensiide, mis 

kiirendavad keratiini pehmenemist.  

 

Aknetooted 

Aknetoodete peamiseks ülesandeks on takistada ummistunud rasunäärmetes põletiku levimist. 

Käsimüügist saadavad tooted sisaldavad kloorheksidiini INCI: CHLORHEXIDINE (mikroobidevastane), 

alumiiniumkloriidi INCI: ALUMINUM CHLORIDE (ahendab, takistab higieritust), alkoholi INCI: 

ALCOHOL (ahendab, mikroobidevastane).  

 

Retseptiravimites leidub tunduvalt tugevama toimega aineid, näiteks tretinoiini ehk A-

vitamiinihapet INCI: RETINOIC ACID (ja selle soolasid), mida kosmeetikatööstuses on keelatud 

kasutada. Apteegiravimites leidub toimeainetena näiteks bensüülperoksiidi, klindamütsiini, 

erütromütsiini, isotretinoiini (Roaccutane) jt aineid. 

 

Näomaskid 

Maskid võib kasutamise järgi jaotada naha toiminguid elustavateks, poore ahendavateks, 

niisutavateks, rahustavateks, koorivateks jne. Maskides kasutatavad toimeained võib jaotada 

järgmiselt: 
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- kreemipõhjad ja emulgaatorid, mis koosnevad peamiselt rasvhapete ja 

rasvalkoholide derivaatidest, nt glütsiinmonostearaat, polüetüleenglükool-stearaat 

jne; 

- absorbeerivad ained, nt kaoliin, talk, tsinkoksiid, alumiinium- või magneesiumoksiid 

jne; 

- viskoossuse lisajad, nt karboksüülmetüültselluloos, lateks, želatiin, tärklis jne; 

- pindpinevust alandavad ained, erinevad tensiidid. 

Vastavalt maskitüübile on sellele lisatud aktiiv- ehk mõjuaineid, nt piimhape, atsuleen, 

hüaluroonhape, alumiiniumsoolad jne.  

 

Ampullid, kontsentraadid, seerumid 

Siia rühma kuulub mitmeid erinevaid aineid. Väikeses koguses (üks kasutuskord) toodet on 

pakendatud klaasist või plastikust ampullidesse või ühekordsetesse pudelitesse. Siia rühma 

kuuluvate toodete eripäraks on väike kogus, hea säilivus (vaakum) ja täpne kogus. Väikestesse 

annustesse on pakendatud nii vesi- kui rasvlahustuvaid aineid.  

 

Päikesekaitsetooted 

Koostise poolest sarnanevad päikesekaitsetooted niisutavate geelide, kreemide või emulsioonidega, 

kuigi niisutavate aineosade hulk võib olla väiksem.  

On olemas ka veevabu kreeme ja õlisid ning stick’e. Päikesekaitsetooted sisaldavad keemilist ainet, 

mis imab ehk absorbeerib valgusest UV-kiiri. Neid aineid nimetatakse filtriteks. Neid on väga palju 

erinevaid, nt bensoefenoon ja selle naatriumsool INCI: BENZOPHENONE-4; INCI: PEG-25 PABA; 

tsinnamaadid INCI: ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE; salitsülaadid: etüülheksüülsalitsülaat 

INCI: ETHYLHEXYL SALICYLATE, homosalaat INCI: HOMOSALATE. Eelmainitud ainete funktsioon on 

filtreerida ja absorbeerida UV-kiiri.  

Kui toode sisaldab UVK absorbeerivaid ja filtreerivaid aineid, talub nahk paremini päikest ja 

päevitus on ühtlasem. Päikesekaitsetooted sisaldavad ka füüsikalist kaitset. Need ained peegeldavad 

UV-kiirgust nahapinnalt tagasi või hajutavad seda. Sellised ained, nt kaoliin, talk, tsink- ja 

titaandioksiid jne, imenduvad nahapinnale (mitte naha sisse) ja seetõttu kaitsevad hästi nahka UV-

kiirte eest. 

Toodetes kasutatakse mitmeid UV-filtreid, mille abil kindlustatakse võimalikult hea kaitse 

ulatuslikul lainepikkustel. Tähelepanu peab pöörama toodete turvalisusele, kuna on tõdetud, et 

päikesekaitsetoodetes leiduvad filtrid ja absorbeerijad võivad tekitada allergiaid ja ülitundlikkust.  
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Isepruunistuvad tooted  

Need ained ei lisa nahale pigmenti, vaid värvivad naha pinnal keratiini. Kõige sagedamini kasutatav 

aine on dihüdroksüatsetoon (DHA) INCI: DIHYDROXYACETONE, mida saadakse glütseroolist. DHA-d 

lisatakse tootele 3—4% protsendilisena. Veel sisaldavad tooted erinevaid rasvaineid, vett, 

emulgaatoreid, taimeekstrakte ja niisutavaid aineid. 

Isepruunistuv toode võib olla vee-alkoholi segu või piimjas emulsioon. Päevituse saamiseks kulub 

mõni tund kuni toimub keemiline reaktsioon.  

Kosmeetikaturul leidub ka seespidiselt kasutatavaid tablette, mis värvivad nahaalust rasvkude 

selliselt, et see kumab läbi epidermise ja annab kauni jume. Päevitust tekitav aine on sageli 

karoteen.  

Isepruunistuvad tooted ja tabletid ei kaitse nahka päikese eest! 

 

Nahka pleegitavad ained 

Ammusest ajast on nahka püütud pleegitada ja selleks on kasutatud nt sidrunimahla, arbutiini INCI: 

ARBUTIN (leidub ka pohlas) või teisi happelisi aineid, nt vesinikperoksiidi INCI: HYDROGEN 

PEROXIDE. Paraku pole alati saavutatud soovitud tulemusi. Paremad tulemused ilmnevad, kui 

kasutatakse aineid, mis takistavad melaniini moodustumist. Tuntumad nendest on elavhõbedakloriid 

ja selle derivaadid ning hüdrokinoon INCI: HYDROQUINONE ja selle derivaadid. Mõlemad 

ainerühmad on tugevatoimelised ja nendega võivad kaasneda kõrvalnähud, nt elavhõbe on mürgine. 

Kui toode sisaldab hüdrokinooni, peab sellel olema vastav märge (sisaldab hüdrokinooni). 

Hüdrokinooni ei või kasutada alla 12-aastastele lastele. Hüdrokinooni sisaldavad tooted lagundavad 

juba olemasolevat melaniini, kuid kahjuks on seda toimeainet sisaldavad tooted sageli allergiat 

tekitavad ja seetõttu neid palju ei kasutata. Tootes ei või hüdrokinooni sisaldus olla üle 2%. 

Kuid tootes on elavhõbedat alla 5% ja kui seda ei kasutata vigastatud nahale, loetakse see toode 

turvaliseks. Allergilised reaktsioonid elavhõbeda suhtes on suhteliselt harvad. Pleegitavaid tooteid 

kasutades tuleb järgida kasutusjuhendeid. 

Naha pleegitamiseks kasutatakse ka erinevaid AHA-happeid.  

 

Kehahooldustooted 

Kehahoolduseks kasutatakse peamiselt niisutavaid emulsioonkreeme. Kuiv nahk (talvel, peale 

päevitamist või solaariumi) vajab selliseid tooteid, mis sisaldavad palju humektante. Oma koostise 

poolest ei erine kehahooldustooted palju näohooldustoodetest. Teine kehahooldustoodete rühm on 

erinevad kehaõlid, mis on valmistatud nii taimsetest õlidest kui ka mineraalõlide põhjal. 
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Jumestustooted 

Tolmpuuder 

Tolmpuuder sisaldab peamiselt pigmente või on neile haakumise parandamiseks ja ühtlasema pinna 

saamiseks lisatud näiteks steariinhapet, vaha vms. Tüüpilised valged pigmendid, mida kasutatakse 

puudrites jt jumestustoodetes, on: 

- kaoliin INCI: KAOLIN ehk kolloidne savi on alumiiniumsilikaat; 

- talk INCI: TALC on magneesiumsilikaat; 

- titaandioksiid INCI: TITANIUM DIOXIDE, mis on väga hea peiteomadusega. Toode võib 

sisaldada maksimaalselt 25% titaandioksiidi; 

- tsinkoksiid INCI: ZINC OXIDE; 

- magneesiumstearaat INCI: MAGNESIUM STEARATE, millel on ka niisutav toime;  

- alumiiniumstearaat INCI: ALUMINUM STEARATE.  

Kasutades eelmainitud pigmente, valmistatakse sobiv puudrimass, mis seejärel värvipigmentidega 

värvitakse. Värvipigmentidena kasutatakse peamiselt sünteetiliselt valmistatud raua ja teiste 

metallide oksiide. Kasutatakse ka nn maavärve, peamiselt raudoksiide, ookerit ja sieenat, kuigi 

nende värvitoonid võivad sõltuvalt valmistuspartiist olla erinevad. Sõltuvalt puudri katvusest 

sisaldavad need 1—5% värvipigmente. 

Kompaktpuuder 

Kompaktpuudrid koosnevad põhimõtteliselt samadest pigmentidest, mis tolmpuudrid. Puudrit 

valmistades pressitakse pigmendikübemed kokku ja seetõttu pole kompaktpuuder nahale kandes 

kunagi nii peene tekstuuriga nagu seda on tolmpuuder. 

Parema kompaktsuse saavutamiseks lisatakse puudrimassile sideaineid, mis võivad sisaldada nt 

lanoliini, glütseriinmonostearaati ja karboksimetüültselluloosi. Sideaineid ei või liiga palju lisada, 

sest muidu muutub puuder liiga kõvaks ja seda pole võimalik nahale kanda.  

Jumestuskreemid 

Vedelad jumestuskreemid sisaldavad palju pigmente. Näide koostisest: 

 - 10―15% rasvhappeid, estreid, lanoliini, vahasid vms; 

 - 5―10% glütserooli, humektante; 

 - 1% karbometüültselluloosi (CMC), tselluloosiderivaati; 

 - 10―25% pigmente; 

 - 55―80% vett; 

 - emulgaatoreid, parafiini, säilitusaineid. 

Vahel sisaldavad need kreemid palju mineraalõlisid, isegi kuni 30%. Veelgi rohkem pigmente, kuni 
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30%, sisaldavad jumestuskreemid, mis on paksema konsistentsiga. Sellised tooted ei sisalda 

niisutavaid, vaid rasvataolisi aineid.  

Värvi-stick’id põhinevad tavaliselt riitsinusõlil, mesilasvahal, mineraalõlidel või -vahadel ja 

sisaldavad umbes 30% pigmente. 

Põsepunad 

Tahkete ja kreemjate põsepunade valmistamisel jälgitakse samu põhimõtteid kui samalaadsete 

puudrite valmistamisel. Kreemjate põsepunade puhul tuleks mainida, et üldiselt ei sisalda need 

valgeid pigmente ja seetõttu on ka värviliste pigmentide hulk märgatavalt väiksem, u 3—5%. Vahel 

sisaldavad need tooted ka vesilahustuvat värvainet ja kogu kreemimass värvub ühtlaselt. 

Geeljad jumestuskreemid põhinevad näiteks karboksimetüültselluloosi, želatiini või muu sarnase 

aine ja vee abil tehtud želeetaolisele läbipaistvale kreemile. Ka nendes jumestuskreemides 

kasutatakse vesilahustuvaid värve. Need tooted tekitavad nahale väga õhukese kihi ja kerge 

värvitooni. 

Silmameigid 

Silmameigi toodetele esitatakse teatud nõudeid, mis eristavad neid teistest jumestustoodetest. 

Väga oluline on, et sellised tooted ei ärritaks nahka ega tekitaks allergiat, sest tooted võivad kokku 

puutuda väga tundlike piirkondadega, näiteks silmamunad, silmade limaskestad ja õhuke 

silmalaugude nahk. 

Ripsmetušš 

Ripsmetuši puhul on oluline, et tahke ripsmetuši koostisosad ei lahustu vees. Hea haakumine on 

samuti tähtis. Põhimassina kasutatakse steariinhappe derivaate, mesilas- ja karnaubavaha, parafiini, 

lanoliini, õlisid ja trietanoolamiini. Neile ainetele lisatakse sageli 10—20% vett ja valmistatakse paks 

peaaegu tahke emulsioon. Kui vett ei lisata, on toode tahke. Lisaks kasutatakse ripsmetušis 5—10% 

pigmente. Musta pigmendina kasutatakse nõge (black carbon). 

Tavaliselt on vedelad ripsmetuššide pigmendid suspenseeritud õlipõhistesse paksudesse vedelikesse. 

Kõige tavalisem õli mida kasutatakse, on riitsinusõli, mida võib olla isegi 85%.  

Kosmeetikaturul on pakkuda ka veepõhiseid vedelaid ripsmetušše, mille puhul valmistatakse 

suspensioon, kus on üle 80% vett, 15% nõge ja pisut lisaaineid. 

Lauvärvid 

Puudritaolised lauvärvid põhinevad samadele ainetele ja valmistusmeetoditele kui tavalised 

puudrid. Toote värv saadakse kas värviliste pigmentide abil või käsitletakse valgeid pigmente 

värvainetega.  

Kreemjad lauvärvid põhinevad sageli vaseliinil, mida võib olla isegi 50%. Veel leidub tootest vahasid, 

lanoliini ja erinevaid orgaanilisi ühendeid, mis on üldiselt samad, nagu kreemide juures juba juttu 

oli. Pigmente ja värvaineid leidub lauvärvides tavaliselt 10—20%. Veel üks võimalus on valmistada 

lauvärv samal viisil kui huulepulk ehk siis pulgana. 

Vedelad lauvärvid põhinevad päevakreemitaolistele kreemidele. Parema kinnitumise tagamiseks 

lisatakse vahest neile toodetele vaseliini (25%), mis loomulikult muudab toote rasvaseks. 
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Silmalainer 

Silmalaugude esiletoomiseks kasutatakse nn eye liners (silmalainer) tooteid, mis võivad olla tahked 

(cake liner) või vedelad (liquid liner). Koostise poolest meenutavad need vastavalt tahket või 

veepõhist vedelat ripsmetušši.  

Silmalainerid ja -pliiatsid meenutavad oma põhimassilt huulepulga koostist. Pehmemaid pliiatseid 

nimetatakse kajal-pliiatsiteks. 

Huulepulgad 

Huulepulgamassi tähtsaimad aineosad on vaha (nt mesilasvaha), mis parandab sitkust ja haakumist, 

ning õli (nt riitsinusõli), mis toimib värvide lahustina. Erinevate huulepulkade retseptidest võib 

leida:  

- 5―10% mesilasvaha; 

- 3―6% karnaubavaha, mis annab huulepulgale tugevust ja lisab läiget; 

- 3―10% osokeriiti, mis lisab massi võimet õli siduda ja hoiab ära toote "higistamise“; 

- 5—10% lanoliini, mis seob ja annab huultele pehme tunde (piltlikult öeldes tekib n-ö kleepuv 

tunne); 

- 1—3% stearüülalkoholi (INCI: STEARYL ALCOHOL), mis lihtsustab toote levitust; 

- 2—6% kakaorasva, mis oli varem huulepulkade põhiline koostisosa. Lihtsustab samuti toote 

levitust; 

- 30—60% riitsinus- või muud õli, mis lihtsustavad levitust ja toimivad värvainete lahustitena; 

- õlilahustuvaid värvaineid. 

Huulepulkade koostisosad ei tohi eelkõige olla mürgised. Need peavad olema meeldiva maitsega ja 

ei tohi tekitada ärritust, sest puutuvad kokku suu ja selle limaskestaga. Huulepulga retsepti 

valmistades tuleb tähelepanu pöörata selle sulamistemperatuurile, mis peab olema 50º C või 

kõrgem, levitamisele, haakumisele, välispinnale jne.  
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Parfüümid 

Parfüümide kokku segamine on tõeline kunst, mille eelduseks on koostisosade põhjalik tundmine. 

Kuid samuti tuleb teada erinevate ainete koostoimet ja -mõju. Hea lõhnatajuga ja asja lähemalt 

tundvaid inimesi kutsutakse nimega „big nose”. Parfüümõli eesmärgiks on, et selle eri osad 

haihtuksid ühtlaselt - vastasel juhul muutuks parfüümi lõhn kogu aeg. Peale erinevate koostisosade 

sisaldab segu ka fiksatiivi ehk kinnitajat, mille ülesandeks on takistada lõhna liiga kiiret haihtumist.  

Parfüümõlidest valmistatakse parfüümi ehk lõhnaõli, lahustades seda puhtas 96%-ses või absoluutses 

100%-ses alkoholis. Lõhnaõlid sisaldavad parfüümõli 12—20%. Kui kasutatakse lahjemat 

parfüümõlilahust, nt 3—8%-st, võib lahustina kasutada 80%-st etüülalkoholi. Sellise toote kohta 

öeldakse Eau de Parfum ehk parfüümvesi. 

Eau de Cologne ehk kölnivesi on vana traditsiooniline nii naiste kui meeste poolt kasutatav 

lõhnatoode. Kölnivee puhul on 80%-sse alkoholi lahustatud 4—6% parfüümõli, selle tüüpilised 

lõhnaandjad on bergamoti-, sidruni-, neroli- ja lavendliõlid.  

Kui lõhnaõli valmistatakse rohkem lillelõhnalisena, on selle nimetus Eau de Toilette ehk tualettvesi. 
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Deodorandid, antiperspirandid 

Deodorantide ja antiperspirantide ülesandeks on ära hoida higistamisest tekkivaid probleeme. 

Deodorandid vähendavad ebameeldivat higi lõhna, peites seda toote meeldiva lõhna abil ja 

vähendavad bakterite hulka nahal. Antiperspirandid takistavad higi eritumist. 

Deodorante ja antiperspirante valmistatakse erineval kujul: pulgad ehk stickid (läbipaistvad või 

läbipaistmatud); roll-on-tooted, mis võivad olla erineva koostisega, näiteks läbipaistvad, geeljad, 

emulsioonitaolised, veevabad, silikoonipõhised; spreid; aerosoolid; nn kristallkivid 

(antiperspirantkivi); tuubis geelid ja pehmed pastad; puudrid. 

Deodorantides kasutatav toimeaine on teatud tüüpi desinfitseeriv aine, mis takistab bakterite 

toiminguid ja ebameeldiva higilõhna tekkimist. 

Aerosooltoodete lahustina kasutatakse sageli alkoholi, losjoonides on lahustiks alkohol või vesi, 

kõige sagedamini aga vee-alkoholisegu. Pulkade (stick) põhikoostis on sama mis losjoonil, kuid see 

on muudetud tahkemaks lisades nt vaha, suuremolekulilisi alkohole, seepi vms. Kui deodorandipulk 

sisaldab suures koguses alkoholi, võib selle aurustumine ka pulka väiksemaks muuta. 

Deodorantpuudrite põhikoostis on samasugune nagu tavalistel tolmpuudritel. Deodorandid on sageli 

tugevasti lõhnastatud. 

Laiatarbeturul olevate antiperspirantide koostis sarnaneb paljuski deodorantide omale. Ka 

antiperspirandid sisaldavad desinfitseerivat ainet, mis takistab bakterite tegevust. Põhilise 

mõjuainena kasutatakse antiperspirantides (orgaanilisi) alumiiniumühendeid. Alumiiniumühendid 

koaguleerivad higinäärmete rakkude proteiine, mis ummistavad higijuhad ja takistavad seeläbi higi 

eritumist. 

Eraldi antiperspirantide rühma moodustavad apteegitooted, mis sisaldavad ravivaid ained. Tooteid 

leidub erinevalt pakendatuna: tilkadena, roll-on-pudelites, spreidena jne. Need tooted sisaldavad 

propanteliinbromiidi - ainet, mis närvisüsteemi kaudu takistab higinäärmetele antava käsu 

kohalejõudmist. Eriti raskete juhtumite tarbeks määravad arstid retseptiravimeid. Tänapäeval on 

levinud ka botoksi süstide tegemine higinäärmetesse. 

Mõningaid näiteid deodorantides ja antiperspirantides kasutatavatest mõjuainetest: 

Alumiinium klorohüdraat INCI: ALUMINUM CHLOROHYDRATE 

Funktsioon: vähendab higistamist; ahendab poore; vähendab või varjab keha ebameeldivaid lõhnu. 

Alumiinium sulfaat INCI: ALUMINUM SULFATE 

Funktsioon: vähendab higistamist; ahendab poore; vähendab või varjab keha ebameeldivaid lõhnu. 

Alumiinium tsitraat INCI: ALUMINUM CITRATE 
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Funktsioon: vähendab higistamist; ahendab poore; vähendab või varjab keha ebameeldivaid lõhnu. 

Triklosaan INCI: TRICLOSAN 

Funktsioon: vähendab või varjab keha ebameeldivaid lõhnu; toimib ka säilitusainena. 

Farnesool INCI: FARNESOL 

Funktsioon: vähendab või varjab keha ebameeldivaid lõhnu; toimib lõhnaaine ja lahustina; rahustab 

nahka.  

Bensetooniumkloriid INCI: BENZETHONIUM CHLORIDE 

Funktsioon: mikroobidevastane; vähendab või varjab keha ebameeldivaid lõhnu; on säilitusaine ja 

pindaktiivne aine. 
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Kordamisküsimused 

 

1. Loetle klassikalise päevakreemi koostis. 

2. Mitu protsenti vett sisaldavad niisutavad kreemid? 

3. Mida tähendab aluskreem? 

4. Kirjuta klassikalise cold cream’i koostis. 

5. Mis on oluline massaažikreemide puhul? 

6. Miks sisaldavad käte kaitsekreemid silikoone? 

7. Mida sisaldavad nahapesuemulsioonid? 

8. Mida sisaldavad näoveed? 

9. Milleks kasutatakse papaiini ja bromelaiini? 

10. Kuidas jaotatakse maskide toimeaineid? 

11. Millised ained peegeldavad UVK nahapinnalt tagasi? 

12. Mis on DHA ja milleks seda kasutatakse? 

13. Mida peab teadma, kui kasutatakse hüdrokinooni sisaldavat toodet? 

14. Milliseid valgeid pigmente kasutatakse puudrites? 

15. Milliseid aineosi võivad sisaldada vedelad jumestuskreemid? 

16. Millist ainet kasutatakse ripsmetuššides musta pigmendina? 

17. Millele baseeruvad kreemjad lauvärvid? 

18. Milliseid koostisosi võib huulepulgas leiduda? 

19. Mis on fiksatiiv? 

20. Mis on deodorandi ülesanne? 

21. Mis on antiperspirandi ülesanne? 

22. Millisel kujul valmistatakse antiperspirante ja deodorante? 
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MÕISTED 

absorbeerima – imama; 

Alcohol denat. - alkohol (etanool), mis on segatud denaturandiga; 

antiperspirant – vähendab higistamist; 

amfifiilne – mõiste pärineb kreeka keelest ja tähendab mõlemalembest, st nii hüdrofiilset kui ka 
lipofiilset. Amfifiilse aine molekulis on polaarne (hüdrofiilne) ots ja hüdrofoobne (lipofiilne, 
rasvalembene) rühm või ahel. 
 
bakteriostaatiline – bakterite kasvu takistav; 
 
bakteritsiidne – baktereid tappev; 
 
CAS registri number - unikaalne identifitseeriv number, mille Chemical Abstracts Service (USA 
keemiaühingu osakond) annab igale kemikaalile, mida on kirjeldatud avalikus teaduskirjanduses 
(hetkel kuuluvad nende hulka ained, mida on kirjeldatud alates 1957. aastast kuni tänaseni) ja mille 
hulka kuuluvad elemendid on lihtained, isotoobid, orgaanilised ja mitteorgaanilised koostisosad, 
organometallid, metallid, sulamid, mineraalid ja soolad; samamoodi ka standardsed segud, 
koostisained, polümeerid; bioloogilised ühendid, mis sisaldavad proteiine ja nukleiinhappeid; 
nukleaarosakesed ja struktureerimatud materjalid.  
CAS registri number on sidekriipsude abil jagatud kolme ossa, millest esimene koosneb kuni 7 
numbrist, teine kahest ja kolmas ühest numbrist, mis toimib ühtlasi kontrollnumbrina. 
 
Dalton – täpselt 1 aatomimassi ühik ehk nt 1/12 süsiniku massist, mille aatomimass on 12. Seega on 

polümeeri, mille molekulaarkaal on 10 000 aatomimassiühikut, mass 10 000 daltonit. 

denaturaat – annab kosmeetikumile ebameeldiva maitse. Lisatakse peamiselt toodetele, mis 
sisaldavad etüülalkoholi. 

degradatsioon – mingi omaduse järkjärguline langus, halvenemine, lagunemine; näiteks ühendi 
lõhustumine lihtsamateks osadeks. 

desmosoom – kaht epiteelrakku ühendav side, milles õhukest rakuvaheruumi täidab mõlema raku 

toese kiududest koosnev plaat ja veidi paksenenud rakukest. 

esterdamine – estri tekkimise reaktsioon; 

esterifikatsioon - happe muutumine estriks; 

glükoproteiin – valk, kus on süsivesinikerühm; 
 
Gram’i värvimine - antud värvimismeetod põhineb bakteriraku seina ehitusel. Selle järgi jagunevad 
bakterid kahte gruppi: grampositiivsed (g +) ja gramnegatiivsed (g-). Grampositiivsed bakterid 
värvuvad violetseks (siniseks), gramnegatiivsed bakterid värvuvad punaseks (roosaks). 
 
granuleerida – moodustada sidekude; 
 
Fentoni reaktsioon – reaktsiooni tulemusel tekib üliaktiivne hüdroksiidradikaal, mis kahjustab 
rakkudes nukleiinhappeid ja proteiine. Fentoni reaktsioon kulgeb vaba Fe2+ olemasolul rakus. 
Reaktsiooni vältimiseks on oluline kontrollida rakusisest O2 ja Fe ioonide kontsentratsiooni. 

 
fermentatsioon – käärimine; tooraine töötlemise biokeemiline protsess, mis toimub fermentidega 

mõjustamise abil. 

fotosensibilisatsioon – tundlikkus/allergia UVK suhtes; 

homogeenne süsteem - ainult ühest faasist koosnev süsteem; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts_Service
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heterogeenne süsteem  - mitteühtlane, vähemalt kahest faasist koosnev süsteem. Heterogeenset 

süsteemi moodustavad komponendid on põhimõtteliselt üksteisest mehaaniliselt eraldatavad. 

homeostaas (homöostaas) – organismi sisekeskkonna püsiv tasakaal; 

hüdrofiilne – veesõbralik; 

hüdrofoobne – vett tõrjuv; hüdrofoobsed materjalid võivad olla oleo- või silifiilsed. 

hüdrogeenitud (tahkestatud) õli – tahkestatud õli saamiseks tuleb rafineeritud (puhastatud) õli 

töödelda ja küllastada puhta vesinikuga. Hüdrogeenimise eesmärgiks on õli aktiveerimine.  

hüdroksülatsioon – keemilisele ühendile on liidetud hüdroksüülrühm (-OH). 

hüdrolüüsimine - lihtsamateks keemilisteks ühenditeks lõhustamine sobiva töötluse abil veega ja 

vajadusel ensüümide või happe/alusega. 

isomeeria – erineva molekulaarstruktuuri esinemine samadest aatomitest koosnevatel ainetel. 

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry – rahvusvaheline puhta ja 

rakenduskeemia liit; 

kofaktor - metalliioon või koensüüm, mis “aktiveerib” ensüümi. Võib osaleda vahetult reaktsioonis 

või muuta proteiini konformatsiooni. 

kohesioon – ainemolekulidevaheline jõud; 

kontaminatsioon – saastumine; 

kovalentne side – keemiline side, mis tekib kahe mittemetalli või metalli ja mittemetalli aatomite 
vahele. Kovalentse sideme korral tekib ühe tugevusega aatomite vahele ühine elektronpaar. 
Kokkuvõtvalt: kovalentne side on aatomitevaheline keemiline side, mis tekib ühiste elektronpaaride 

moodustumisel.  

Les Unsaponifiables - mitteseebistuvad koostisained. 
Rasvad on 95-97% ulatuses kolmealuselise alkoholi (glütserooli) ja rasvhapete estrid, ülejäänud osa 
nende koostisest moodustavad vabad rasvhapped ja kõrvalained. Leelisega toimimisel estrilised 
sidemed lagunevad, glütserool vabaneb ning rasvhapped (nii eelnevalt triglütseriidide koostisse 
kuulunud kui ka vabad rasvhapped) moodustavad leelismetallidega soolad (seebi). Niisiis saab seep 
tekkida ainult rasvhapetest, teised rasva koostises olevad ained ei seebistu. Need kõrvalained on 
olemuselt rasvataolised (nt sitosterool, hormoonid jm) või mittelipiidsed (nt pigmentained, 
mitmesugused vitamiinid, provitamiinid jm). Rasvade peamise mitteseebistuva osa moodustavad 
rasvataolised lisandid ehk steroolid ja nende estrid rasvhapetega. Need estrid leeliste toimel ei 

lagune ehk ei seebistu. 

metaboliit - on organismis metabolismi tagajärjel tekkinud aine, mis võib olla bioloogiliselt aktiivne 
või passiivne.  

Oksütotsiin – naissuguhormoon, mis tekib ajus (hüpotalamuses); 

oleofiilne – õlisõbralik;  

oleofoobne – õli tõrjuv; olefoobsed materjalid võivad olla hüdro- või silifiilsed. 

Ongström (tähis on Å) – pikkusühik, mis võrdub ühe kümnendikuga nanomeetrist ehk 1/10 000 000 

000 meetriga ehk 1 ongström = 10-10m. 

parakriinne – omadus, mis iseloomustab rakusignaali. Rakk sekreteerib signaalainet ümbritsevasse 
keskkonda, naaberrakud võtavad selle vastu ja reageerivad sellele. 
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PEG - lühend polüetüleenglükoolist. Number nimes, näiteks PEG-200, näitab keskmist 

etüleenglükooli ühikute ehk monomeeride arvu. 

polümerisatsioon – molekulide keemiline ühinemine suuremateks tervikuteks; 

ppm (part per million) - kontsentratsiooni mõõtühik, miljondikosa; 

progesteroon ehk gestageen – naissuguhormoon, mis tekib munasarjades; 

proliferatsioon - teatud koe rakkude vohamine; 

propellant - aerosooli moodustav gaas; 

reoloogia (kr. rheos - vool, logos - mõiste, käsitlus) - teadus, mis uurib kuidas välispidised jõud 

mõjutavad vedelike voolamist ja tahkete ainete deformatsiooni. 

seebistamine - tavaliselt nimetakse nii protsessi, mille käigus triglütseriidid reageerivad naatrium- 
või kaaliumhüdroksiidiga, mille tulemusel tekib glütserool ja rasvhappesool, mida nimetakse 
„seebiks”. Lipiide, mis sisaldavad rasvhapete estrite ahelaid, on võimalik hüdrolüüsida. Selle 
reaktsiooni käivitab tugev alus või hape. Seebistamine on rasvhappe estrite aluseline reaktsioon. 
Seebistamine on protsess, mille käigus saadakse seepi, tavaliselt rasvadest ja leelisest. Tehniliselt 
öeldes toimub seebistamisprotsessi käigus aluse (tavaliselt seebikivi, NaOH ehk 
naatriumhüdrooksiid) hüdrolüüs triglütseriididega (rasvhapete estrid) ja moodustub naatriumisool 
karboksülaat. Lisaks seebile tekib sellise traditsioonilise seebistamisprotsessi käigus ka glütserool. 
“Seebistatavad ained” on ained, mida on võimalik muuta seebiks.  
 

siirutaja – vektor, aktiivainete transportija; 

silifiilne – silikoonisõbralik;  

silifoobne – silkooni tõrjuv; silifoobsed materjalid võivad olla hüdro- või oleofiilsed.  

sünerees – lahusti (solvendi) eraldumine geelist; 

süntetaas – ensüümid, mis moodustavad ATP (adenosiinmonofosfaat - energia talletaja ja 
ülekandja) või muu energiat vabastava aine abil kahe substraadimolekuli vahelisi sidemeid. 

tallus ehk rakis - on mõnede liikumatute organismide diferentseerumata vegetatiivne kude, näiteks 
puna- ja pruunvetikad. 

testosteroon – meessuguhormoon, mis tekib meestel munandites; naistel munasarjades ja 

neerupealistes. 

tiheliidus – epiteelrakkudevaheline rakuühendus, mis takistab ainete edasikandumist 

rakuvaheruumi.  

tretinoiin – A-vitamiinihape; 

viskoossus - vedeliku sisehõõrde mõõt. Selle abil mõõdetakse aine seesmist hõõrdumist ehk kuidas 

aine hakkab voolama.  

öströgeen – naissuguhormoon, mis tekib munasarjades. 

ümberesterdamine - katalüütiline protsess, mille käigus estri reageerimisel alkoholiga tekivad uus 

ester ja uus alkohol. 

  



 

 167 

KASUTATUD ALLIKAD 

Chelkowska, M., Arct, J., Kasiura, K. Alpha-Hydroxy Acids Constantly Up-To-Date. Step Exhibitions 

Formulation Guide, 2006 

Cosmetics & Toiletries: Cosmeceuticals Active Skin Treatment. Allured Publishing Corporation, 2002 

Cosmetics & Toiletries: Antiaging physiology to Formulation. Allured Publishing Corporation, 2006 

D´Amelio, Frank S. Botanicals A Phytocosmetic Desk Reference. CRC Press LLC, 1999 

Gorbunova, T. Ravimtaimeatlas. Tallinn, 1996 

Grace, U-M. Käytännön aromaterapiaa. Otava, 1998 

Gradzielski, M., Hoffmann, H., Oetter, G. Colloid & Polymer Science. Steinkopff, 1999 

Hanssen, H-P. Artikkel: Algae Extracts and Ingredients in Cosmetic Products. Raamat: Global 

Ingredients and Formulations Guide, 2010 

Henrich, E.H., Baumann, T. Identification of cosmetic ingredients in accordance with the INCI-

designations. 1. English edition, Verlag, 2002  

Luukkainen, S. Kosmeetikan perusraaka-aineita. Helsinki, 1990 

Maienschein, V. artikkel Natural Hyaluronic Acids and their Applications in Dermocosmetics. 

raamatust Global Ingredients and Formulations Guide, 2010 

Mitchell, L., Schlossman, B.A. The Chemistry and Manufacture of Cosmetics Vol III, Ingredients, Book 

One. Allured Publishing Corporation, 2002   

Raal, A. Farmakognoosia. Õpik kõrgkoolidele. Tartu Ülikooli kirjastus, 2010 

Raipala-Cormier, V. Luontoäidin kotiapteekki. WSOY, 1997 

Schueller, R., Romanowski, P.Beginning Cosmetic Chemistry. Allured Business Media, 2009 

Сикорская С. В , Сикорская А. В, Лечебная Косметология, Москва, Рипол Классик, 2008 г. 

Snellman, E., Rantanen, T. Aurinkosuojavoiteiden salat. Duodecim, 2004 

Steinberg, D. Preservatives for Cosmetics. AlluredPublishing Corporation, 2006 

Sullivan, K. Vitamiinit ja kivennäisaineet. Karisto OY, 1997 

Sun Products. Cosmetics & Toiletries. Vol 107, 1992 

Internet: 

Achillea Millefolium Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=74009  

Aesculus Hippocastanum Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=82461  

Aloe Barbadensis Leaf Extract. 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=54346  

http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+Gradzielski
http://www.springerlink.com/content/?Author=H.+Hoffmann
http://www.springerlink.com/content/?Author=G.+Oetter
http://www.springerlink.com/content/0303-402x/
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=74009
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=82461
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=54346


 

 168 

Althaea Officinalis Leaf/Root Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=54310  

Antiseptikumid ja desinfektandid. http://www.e-
ope.ee/_download/euni_repository/file/235/Antiseptikumid%20ja%20desinfektandid.pdf 

Arnica montana flower. 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=74322  

Benzalkonium Chloride. 

http://chemicalland21.com/lifescience/phar/benzalkonium%20chloride.htm 

Bernstein, F.E. Alpha Hydroxy Acid Peels. http://www.chemicalpeel.org/alphahydroxy.aspx  

Blanchard, G. Biotechnology & cosmetics: a green combination. 
http://www.specialchem4cosmetics.com/services/articles.aspx?id=384 

Brannon, H. Alpha Hydroxy Acids. http://dermatology.about.com/cs/skincareproducts/a/aha.htm 

BHA. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=215 

BHA and BHT. http://www.davidsuzuki.org/issues/health/science/toxics/chemicals-in-your-

cosmetics---bha-and-bhti/ 

BHT. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=476Lanigan RS, Yamarik 

TA.  

Bombeli, T.Oils & Waxes Used in Cosmetics. http://www.makingcosmetics.com/articles/18-oils-

waxes-in-cosmetics.pdf 

Brannon, H. Alpha Hydroxy Acids Treating Wrinkles with Alpha Hydroxy Acids. 

Calendula Officinalis Flower Extract Centaurea Cyanus Flower Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=55317 

Chamomilla Recutita Extract. 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=84933H
amamelis Virginiana Water. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=34184  

Chan, E., Elevitch, C. R. Cocos nucifera (coconut). http://www.agroforestry.net/tti/Cocos-

coconut.pdf  

Cinnamomum Camphora Bark Oil. 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=55455  

Glycerin. http://www.dermaxime.com/glycerin.htm 

Critical Micelle Concentration. http://www.attension.com/critical-micelle-concentration.aspx 

DMDM Hydantion. http://www.ewg.org/skindeep/ingredient.php?ingred06=702196# 

DMDM Hydantion. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=422 

Duclairoir, C., Orecchioni, A., Depraetere, M.P., Nakache, E. α-Tocopherol encapsulation and in 

vitro release from wheat gliadin nanoparticles. 

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/02652040110055207 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=54310
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/235/Antiseptikumid%20ja%20desinfektandid.pdf
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/235/Antiseptikumid%20ja%20desinfektandid.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=74322
http://chemicalland21.com/lifescience/phar/benzalkonium%20chloride.htm
http://www.specialchem4cosmetics.com/services/articles.aspx?id=384
http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=215
http://www.davidsuzuki.org/issues/health/science/toxics/chemicals-in-your-cosmetics---bha-and-bhti/
http://www.davidsuzuki.org/issues/health/science/toxics/chemicals-in-your-cosmetics---bha-and-bhti/
http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=476
http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=476
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yamarik%20TA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yamarik%20TA%22%5BAuthor%5D
http://www.makingcosmetics.com/articles/18-oils-waxes-in-cosmetics.pdf
http://www.makingcosmetics.com/articles/18-oils-waxes-in-cosmetics.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=55317
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=84933
http://www.agroforestry.net/tti/Cocos-coconut.pdf
http://www.agroforestry.net/tti/Cocos-coconut.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=55455
http://www.dermaxime.com/glycerin.htm
http://www.attension.com/critical-micelle-concentration.aspx
http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=422
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Duclairoir%2C+C.%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Duclairoir%2C+C.%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Depraetere%2C+P.%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Nakache%2C+E.%29
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/02652040110055207


 

 169 

Elmore, A. R. Final report of the safety assessment of L-Ascorbic Acid, Calcium Ascorbate, 

Magnesium Ascorbate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbate, and Sodium Ascorbyl 

Phosphate as used in cosmetics. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16154915/ 

Emulsioonid. http://www.ut.ee/ARFA/tehnol/emulsioonid.pdf 

Endea J. Curry; Erin M. Benzyl Alcohol Allergy: Importance of Patch Testing with Personal Products. 

http://www.medscape.com/viewarticle/521354 

Equisetum Arvense Leaf Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=33775 

Extended Opinion on the Safety Evaluation of Parabens 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_019.pdf  
Final report on the safety assessment of BHT(1). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12396675 

Final report on the safety assessment of Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, and Sodium Benzoate. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11766131 

Fioravanti, K. A. Closer look at Phenoxyethanol. http://personalcaretruth.com/2010/06/a-closer-

look-at-phenoxyethanol/ 

Fructose. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=1909 

Humulus Lupulus Flower 
Extract.http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=

83442  

Hypericum Perforatum Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=34557 

Jänes, H. Karotenoidid. http://www.kodutohter.ee/arhiiv/1104/main2.html 

Kokassaar, U. Kitiini mitu rolli. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9908/kitiin.html 

Kokassaar, U. Ksülitooli mitu ametit. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0111/urmas.html 

Kokassaar, U. http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0005/pihlakas.html  

Kokassaar, U. http://www.terviseleht.ee/200812/?gallup=tulemused  

Kokassaar, U. Tsiibetkassi haisumootor töötab tõrgeteta. 

http://www.loodusesober.ee/artikkel392_369.html 

Kosmeetikatoodetes kasutada lubatud UV-filtrid (määrus 21 Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende 

käitlemisele. https://www.riigiteataja.ee/akt/13310177/htmllisa/13310186 

Kosmeetikatoodete kasutajale. http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-

ohutus/kosmeetikatoodete-kasutajatele.html 

Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded. http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-
ohutus/kosmeetikatoodete-turule-toomine/kosmeetikatoodete-margistamise-nouded.html 

Kosmeetikatoodete säilivusaeg. http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-
ohutus/kosmeetikatoodete-kasutajatele/kosmeetikatoodete-sailivusaeg.html 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Elmore%20AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ut.ee/ARFA/tehnol/emulsioonid.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=33775
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_019.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12396675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11766131
http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=1909
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=83442
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=83442
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=34557
http://www.kodutohter.ee/arhiiv/1104/main2.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9908/kitiin.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0111/urmas.html
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0005/pihlakas.html%205.7.11
http://www.terviseleht.ee/200812/?gallup=tulemused
http://www.loodusesober.ee/artikkel392_369.html
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-ohutus/kosmeetikatoodete-kasutajatele.html
http://www.terviseamet.ee/kemikaaliohutus/toodete-ohutus/kosmeetikatoodete-kasutajatele.html


 

 170 

Lavandula Angustifolia Flower Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=57058 

Lemann, P. Water in Cosmetics. http://www.specialchem4cosmetics.com/services/formulation-

analysis.aspx?id=702 

Lintner, K. Peptides in Cosmetic Use. http://www.specialchem4cosmetics.com/markets/skin-
care/articles.aspx?id=6793 

List of Functions. 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=ref_data.functions 

Lithothamnium Calcareum - History and Effect. 

Mannitool. http://www.polyol.org/fap/fap_mannitol.html 

Martini, M-C. Nanoparticles 

http://www.specialchem4cosmetics.com/innovations/nanotechnology/articles.aspx?id=2877 

Methylchloroisothiazolinone. http://www.ewg.org/skindeep/ingredient.php?ingred06=703924 

Nanotechnology. http://www.colipa.eu/safety-a-science-colipa-the-european-cosmetic-cosmetics-

association/products-and-ingredients/nanotechnology-.html#10 

Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13308843/htmllisa/13308855 

Oats extract has great cosmetic benefit and even helps with pimples. 

http://www.dermaxime.com/oats.htm 

Opinion on Melatonin. 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_022.pdf 

Panax Ginseng Root Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=56922  

Parabens. http://www.colipa.eu/safety-a-science-colipa-the-european-cosmetic-cosmetics-
association/products-and-ingredients/-ingredients-under-discussion.html 

PEG-32. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=392 

Persea Gratissima (Avocado) Oil. 

http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=397 

Phenoxyethanol. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=516 

Pinus Sylvestris Leaf Oil 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=59498 

Preservatives. http://www.colipa.eu/safety-a-science-colipa-the-european-cosmetic-cosmetics-
association/products-and-ingredients/preservatives-.html 

Rosa Rugosa Flower Oil. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=83588 

Rosmarinus Officinalis Flower Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=59366  

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=57058
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http://www.polyol.org/fap/fap_mannitol.html
http://www.specialchem4cosmetics.com/innovations/nanotechnology/articles.aspx?id=2877
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Salvia Officinalis Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=80200 

Sea Buckthorn. http://floraleads.com/seabuckthorn/ 

Sorbic acid. http://chemicalland21.com/lifescience/foco/SORBIC%20ACID.htm 

Stearoxy Dimethicone. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=46 

Symphytum Officinale Root Extract. 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=84281  

Zilmer, M. Kokassaar, U. Looduslikud säilitusained. 

http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9709/konserv.html 

Zimler, M. Kokassaar, U. Pimedushormoon melatoniin. 

http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/98/02/08/teadus.htm 

Thymus Vulgaris Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=59746 

Tilia Cordata Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=80253 

Tocopherol. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=520 

Urtica Dioica Extract. 
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=80540 

Viola Tricolor Extract. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details&id=38887  

Vitamin C in cosmetics to protect the skin and help boost collagen. 
http://www.dermaxime.com/vitamin-c.htm 

Vitamin E (Tocopherol) in skin care products to help prevent premature aging. 
http://www.dermaxime.com/vitamin-e.htm 
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http://pharmalicensing.com/public/articles/view/1124121306_4300bada8254d/cosmeceuticals-

cosmetics-pharmaceuticals 

What Is Butylparaben? http://www.wisegeek.com/what-is-butylparaben.htm  

What is Formaldehyde? http://www.cosmeticsinfo.org/HBI/18/ 

What is Propylene Glycol? http://antiagingchoices.com/harmful_ingredients/propylene_glycol.htm 
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Lisa 1. Näide ülesandest õppimistulemuste kinnistamiseks 

„Kosmeetilise keemia õppematerjal kosmeetikutele“ ei sisalda ülesannetekogu. Õppematerjal 
võimaldab aineõpetajal valida teemakohaseid kosmeetilisi aineid, mille õpilased erinevatest 
kosmeetilistest toodetest üles otsivad ja mille kohta tabeli täidavad. Tabeli täitmisel saab eeskujuks 
võtta allpool toodud tabelit niisutavatest ainetest kosmeetilistes toodetes. 

Samalaadset ainete analüüsi saab kasutada peaaegu kõikide ainerühmade läbitöötamisel. 

Näide: niisutavad ained kosmeetilistes toodetes 

Nimi Tooraine algallikas Omadused Funktsioon Kasutamine Näide 
tootest 

Alfa-glukaan 
INCI: 
ALPHA-
GLUCAN 
 

saadakse 
tärkliseensüümi 
harunemisel 

tsükliline 
polüsahhariid 

humektant, aitab 
nahal püsida pehme ja 
siledana 

naha 
niisutamiseks; 
säilitab ja lisab 
niiskustaset 
nahas, on õhust 
vett absorbeeriv 
aine 

Biodroga 
Cleansing 
Foam 
Cream 
 

Glütserool  
INCI: 
GLYCERIN  
 

saadakse rasvade 
lõhustamisel 
naturaalsetest 
aedviljaõlidest või 
sünteetiliselt 
propüleenalkoholist  

kolmealuseline 
läbipaistev, 
magusa 
maitsega, 
viskoosne, 
värvitu või 
helekollane 
lõhnatu alkohol 

denaturaat, 
humektant, lahusti 

naha 
niisutamiseks; 
säilitab ja lisab 
niiskustaset 
nahas, on õhust 
vett absorbeeriv 
aine; hoiab 
rakusisest 
niiskustasakaalu; 
seepide, 
hambapastade, 
habemeajamis-
kreemide ning 
naha- ja 
juuksehooldus-
toodetes 

Herome 
Healing 
Foot 
Cream  
 

Glükoolhape 
INCI: 
GLYCOLIC 
ACID 
 

suhkruroog  alfahüdroksühape 
ehk puuviljahape 

stabiliseerib 
kosmeetilise toote 
pH-d, toimib 
keratolüütiliselt ja on 
niiskusesäilitaja; 
lisab kollageeni hulka 
nahas.  
 
NB! AHA-happed 
tekitavad 
ülitundlikkust UVK 
suhtes, seega tuleb 
kindlasti nahka 
päikesekaitsekreemiga 
kaitsta. 
 

naha karedus; 
ebatasasus; 
pigmendihäired; 
rasuse naha 
hooldamine;  
tasandab arme 
ja silub naha 
tekstuuri; 
niiskuse 
säilitajana 
kreemides, 
puhastusemul-
sioonides, 
toonikutes ja 
maskides; 
säilitab ja lisab 
niiskustaset 
nahas, on õhust 
vett absorbeeriv 
aine 

Sesvalia 

Hidroquin 

Skin 

Lightener 

Gel 

Forte, 

10% 

Glycolic 

Acid; 5 % 

Kojic 

Acid 

 

 


