
  

TAIMNE PIDUSÖÖK 

KEHALE JA MEELTELE 
 



 

 

 MIS MEID INSPIREERIB… 

 
Veganlus on trend, mis valitseb järjest enam meie erinevaid eluvaldkondi. Alates 

köögist kuni moe ja kosmeetikani, veganlus pole enam ainult trend, vaid ka 

elustiil. Inimesed, kes lähevad üle taimetoidule, muudavad oma suhtumist 

kosmeetikasse. Inimesed eelistavad kaubamärke, millel on nendega sarnased 

väärtushinnangud. Nad soovivad looduslikku kosmeetikat, mis ei sisalda 

loomseid koostisosasid. 

 

Teise tugeva trendina ilu- ja heaolutööstuses on täheldatud isikupärastamist. 

Iluprotseduuride puhul pööratakse järjest enam tähelepanu õigete valmissegude 

tegemisele kliendi isiklikest vajadustest lähtuvalt, võttes nahaseisundi kõrval 

arvesse ka kliendi vaimset seisundit ja tuju. Kliendid vajavad lõõgastust rohkem 

kui iial varem, mida külastus salongi või spasse neile ka pakub. 



 

 

 

 

 

Pidades silmas kahte suurt trendi – veganlus ja isikupärastamine – on meie 

spetsialistid välja töötanud kehahooldustooted VEGAN NATURE. 

 

VEGAN NATURE on holistiline teraapia, mis võimaldab täielikku puhkust. 

Hoolitsuste ja kehamassaaži jaoks mõeldud kõrgekvaliteedilised valmissegud 

oma isikupäraste neljast elemendist inspireeritud aroomidega viivad iga inimese 

erakordsesse sügava lõdvestuse ja puhkuse seisundisse.  

 

Aromaatne kehahooldus, mis sobib  

naha tuju ja vajadustega 
  



 

 

100% taimset päritolu valmissegud 

kehahoolduse ja massaaži jaoks 

 
Looduslikud koostisosad 

vähemalt 90% ulatuses 

 

Lõhnaained 

inspireeritud 

elementidest: vesi, tuli, 

maa, õhk 



 

 

 

 

 

NÄIDUSTUSED:                                                                          

igale nahatüübile. Hooldus on soovituslik lõõgastust otsivatele väsinud ja kiire 

elutempoga inimestele, kes tunnevad, et neil pole energiat ning soovivad oma 

keha eest igakülgselt hoolt kanda. Suurepärane plaan näiteks enne tähtsat 

koosolekut, kus peame olema ainulaadses füüsilises ja vaimses vormis. 

 

 

 

Taimne pidusöök kehale ja meeltele 

 



 

                                                                                                                          

 

100% TAIMSET PÄRITOLU… 

VEGAN NATURE valmissegud on 100% taimset päritolu, koosnedes 

looduslikest koostisosadest, mis moodustavad vähemalt 90% valmissegudes 

kasutatavatest toorainetest: taimeõlid, mineraalid ja taimeekstraktid. Teised 

koostisosad pakuvad meeldiva tunnetusliku kogemuse ja annavad segudele pika 

säilivusaja. 

 

 



 

 

KOOSTAGE AINULAADNE HOOLDUS OMA KLIENDI 

LEMMIKUTE TOODETE JÄRGI… 

 

Usume, et kehahoolduse valmissegude lõhna valides on kliendi vajadused 

olulisemad, kui see, mida kosmeetik kliendile pakkuda soovib. Seetõttu teeb 

klient enne hooldust sellise lõhnatesti, mis võimaldab valida kõige sobilikuma 

neljast elemendi lõhnast inspireeritud aroomiõli, mis esineb kõikides hoolduse 

käigus kasutatud valmissegudes. 



 

 

  

                HOOLDUSEJÄRGSED TULEMUSED… 

 

 

 silendav ja värskendav; 

 prinkuse ja elastsuse taastamine; 

 naha toitmine ja niisutamine; 

 sensuaalselt lõhnav keha; 

 lõõgastunud ja puhanud enesetunne. 

 

 

 



 

 

KUIV KEHAKOORIJA 
NÄIDUSTUSED: igale nahatüübile naha koorimiseks ja silendamiseks ning naha ettevalmistamiseks 

protseduuri järgnevateks etappideks. 

 

IDEAALNE IGA KEHAHOOLDUSE JAOKS. 

 

TOIMEAINED: suhkru ja soola kristallid, makadaamiapähkli koore 

osakesed, pronks-lutiklille õli, magusa mandli õli, vetikaekstrakt, E-

vitamiin. 

 

90% ULATUSES LOODUSLIKKE KOOSTISOSASID 

SISALDAV KEHAKOORIJA 

ÜHENDAB SOOLA-, SUHKRU- JA ÕLIKOORIJA EELISED. 

 

TULEMUSED: naha puhastamine, surnud naharakkude 

eemaldamine, naha silendamine ja pinguldamine, naha 

ettevalmistamine protseduuri järgnevateks etappideks ning järgnevate 

valmissegude koostisosade parem imendumine naha sisse. 

 

 

                                               MAHT: 600 g 



 

                               

 

                                                                

 

 
MASSAAŽIÕLI KEHALE 

NÄIDUSTUSED: igale nahatüübile, sh tundlikule ja õrnale 

nahale, keha masseerimiseks. Soovituslik on kasutada kas 

eraldiseisva tootena või aroomiteraapia baasõlina. 

Valmissegu võib kasutada ka näomassaaži tegemiseks. 

 

IDEAALNE IGA KEHAHOOLDUSE JAOKS. 

TOIMEAINED: buriti õli, avokaadoõli, magusa mandli 

õli, merevetikaekstraktide taimsed ühendid. 

 

MASSAAŽIÕLI SISALDAB 98% ULATUSES  

LOODUSLIKKE KOOSTIOSASID. 

 

TULEMUSED: taastamine, marrasknaha uuenemise 

stimuleerimine, marrasknaha niisutamine ja toitmine, naha 

prinkuse ja elastsuse parandamine. 

  

 

  

MAHT: 500 ml 

  



 

 

 

 

NIISUTAV JA TAASTAV VEEPÕHINE KEHAVAHT 

NÄIDUSTUSED: igale nahatüübile, eelkõige kuivale, dehüdreeritud ja tundlikule nahale, mis 

vajab taastamist ja toitmist. 

 

ÜLIKERGE KOOSTIS JA PIKAAJALINE 

NIISUTATUSE TUNNE. 

 

TOIMEAINED: merevetikaekstrakt, meremineraalsoolad, E-vitamiin. 

 

VEEPÕHINE KEHAVAHT SISALDAB 94% ULATUSES LOODUSLIKKE 

KOOSTISOSASID. 

VAHT IMENDUB KIIRESTI, JÄTMATA NAHALE RASVAST TUNNET. 

 

TULEMUSED: intensiivne ja pikaajaline niisutus, tõkestades transepidermaalset veekadu 

marrasknahast, naha silendamine ja elastsuse parandamine, ärrituste ja pinguloleku leevendamine, 

naha kaitsebarjääri taastamine ja tugevdamine, naha vastupanu suurendamine negatiivsete väliste 

tegurite suhtes, naha välimuse ja seisundi parandamine. 



 

 
 

 

MITMEOTSTARBELINE SILENDAV JA PINGULDAV KEHAPALSAM 

NÄIDUSTUSED: igale nahatüübile, eelkõige lõdvale nahale, mis ei ole prink ega pingul. 

 

KAHESUGUNE KASUTUSVÕIMALUS: VALMISSEGUNA HOOLDUSE 

LÕPETAMISEKS JA/VÕI KEHAMASKINA. 

 

TOIMEAINED: merevetikaekstract, kofeiin, Aasia vesinaba (Centella Asiatica). 

 

MITMEOTSTARBELINE KEHAPALSAM SISALDAB 92% 

ULATUSES 

LOODUSLIKKE KOOSTISOSASID. JÄTAB NAHALE PEHME 

JA SAMETISE TUNDE. 

 

TULEMUSED: naha pinguldamine ja elastsemaks muutmine, nahk on 

optimaalselt niisutatud ja toidetud, marraksnaha aktiivne taastamine, 

naha pehmuse ja siidise tunde taastamine, naha välimuse ja seisundi 

parandamine.  

 

MAHT: 600 g 

 



 

 

   

 

 

                                                              

AROMAATSED LÕHNAÕLID 

NELI ELEMENTI 

NÄIDUSTUSED: lõhnaõlid 

baassegudega kokku segamiseks – 

koorija, massaažiõli, veepõhine vaht, 

mitmeotstarbeline palsam. Aromaatseid 

lõhnaõlisid võib kasutada ka kaminate 

lõhnastamiseks. 

 

KOOSTAGE HOOLDUS OMA 

KLIENDI EELISTUSTE JA TUJU 

JÄRGI



 

AROOMIÕLI                                         

NELI ELEMENTI – MAA 

 

 

AROOM: märgatavate taimenootidega aromaatne 

kombinatsioon puidust ja lillest koos pomerantsi, vaarika, 

gardeenia, neroli ja halli merevaiguga*, millele on lisatud 

patšulit, seedrit ja sandlipuud, mis lisavad õlile erakordset 

elegantsi. 

 

 

Sensuaalne ja tugev aroom, mis viib keha ja meele 

puhkeseisundisse. 

 

 

                          lõõgastumine 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

* ei ole looduslike vastete zoonootiline aseaine    



 

                                          

                                                                                                                                                                                                                                        

AROOMIÕLI 

NELI ELEMENTI – VESI 

 

 

AROOM: aromaatne kombinatsioon värske mere ning 

puuvilja- ja lillearoomi nootidest koos iseloomuliku seedri, 

muskuse* ja halli merevaigu akordiga, mis lisab õlile 

ahvatlevat magusust. 

 

 

Värskendav keha ja hinge aroom, mis stimuleerib 

ja parandab heaolu. 

 

 

     

                              Stimulatsioon  



 

  

 

 AROOMIÕLI 

NELI ELEMENTI – TULI 

 

 

AROOM: ainulaadne, aromaatne, meeli stimuleeriv lille- 

ja puuviljalõhnade kombinatsioon koos roseepipraga, mida 

täiendavad patšuli-, halli merevaigu* ja muskuse* noodid. 

 

 

Aroomidega meelte stimuleerimine loob rahuliku 

meeleolu ja täieliku lõõgastustunde. 

 

 

               

                                     kergendus 

 

 

 

 

 

 

*  ei ole looduslike vastete zoonootiline aseaine



 

AROOMIÕLI 

NELI ELEMENTI – ÕHK 

 

 

AROOM: veepõhiste lõhnade kombinatsioon koos meelte 

stimuleerimisega lootose õie ja roheliste viljade akordi 

abil, mille vahele on pandud eukalüpti õrna ja 

värskendavat aroomi. 

 

 

Värskendav aroom, mis teravdab meeli 

ja annab energiat. 

 

 

                                  

                                     Energia 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

HOOLDUSE ETAPID: 

1. Lõhnatest – hoolduse kohandamine kliendi eelistuste ja tuju järgi. Lubame kliendil 

valida lõhnad, mis esinevad igas hoolduse käigus kasutatud valmissegus. Võite valida 

4 aromaatse lõhnaõli vahel, mis on inspireeritud neljast elemendist: maa, tuli, vesi, 

õhk. 

 

2. Pange umbes 60 g kuiva kehakoorijat klaaskaussi, lisage 5 tilka kliendi valitud 

aromaatset lõhnaõli ning segage hoolikalt. Kandke koorija niiskele nahale ja 

masseerige õrnalt. Neile, kes eelistavad õrnalt lihvivat toimet, tuleks koorija 

valmistada koos massaažiõliga. Peske koorija maha duši all või kasutades niiskeid 

sooje mähiseid. 

 

3. Valage umbes 30 ml massaažiõli klaaskaussi, lisage 5 tilka kliendi valitud aromaatset 

lõhnaõli ning segage hoolikalt. Tehke üks lõõgastav kogu keha massaaž, pöörates 

tähelepanu ka jalgadele, kätele ja peale. Täieliku lõõgastuse pakkumiseks tehke 

massaaž ka näole. Näomassaaži puhul kasutage õli, millesse pole lisatud aromaatset 

lõhnaõli. Pärast massaaži lõpetamist peske üleliigne õli maha soojade ja niiskete 

mähistega ning kuivatage nahk. 

 

4. Hoolduse lõpus kandke kliendi nahale valmissegu, mis sobib kõige paremini tema 

naha vajadustega. Kuiva, dehüdreeritud, tundliku ja taastamist vajava naha puhul 

kasutage veepõhist kehavahtu. Lõdva naha puhul, mis ei ole prink, elastne ega 

pingul, kasutage mitmeotstarbelist kehapalsamit. Pange umbes 20 g valitud 

valmissegu klaaskaussi, lisage 5 tilka kliendi valitud aromaatset lõhnaõli ning segage 

hoolikalt. Masseerige naha sisse ja laske sel sisse imenduda. 



 

 

SARJA VEGAN NATURE EELISED:  

 viimastele ilutrendidele ideaalselt vastav sari: 

veganlus ja isikupärastamine; 

 100%-lise taimse päritoluga segud; 

 looduslikud koostisosad vähemalt 90% ulatuses; 

 baassegud – koorija, massaažiõli, veepõhine vaht, 

mitmeotstarbeline palsam – ilma lõhnaaineteta; 

 isiklik hoolduse lõhna valimine kliendi vajaduste ja 

eelistuste kohaselt; 

võimalus luua ainulaadne ja erakordne kehahooldus, mis 

sobib kliendile kõige rohkem. 

 

 

 

 



 
 

TÄNAN TEID TÄHELEPANU EEST! 

 

LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O. 

UL. JUGOWICKA 10C, 30 - 443  KRAKÓW 


