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Juukse- ja nahahooldus – ohud ja 

võimalused 



Enesehügieen 

Meie igapäevaelu 

lahutamatu ja 

loomulik osa on 

enesehügieen. Siia 

kuuluvad ka juuste- 

ja nahahooldus.   

 

 Millest lähtume oma valikute tegemisel 

toodete ostmisel? 

 Milline on tarbija teadlikkus toodete 

koostisosade kohta? 

 Kui palju mõjutavad inimese organismi 

tooted, mida kasutatakse naha või juuste 

hoolduseks?  

 

 



Kui palju mõjutavad inimese organismi tooted, 

mida kasutatakse naha või juuste hoolduseks?  
 

• Paljud meist kasutavad igapäevaselt šampoone ja dušigeele, mis sisaldavad tundlikku 

nahka ärritada ja kuivatada võivaid kemikaale. Kui kahjulike ainetega puututakse 

kokku regulaarselt, imenduvad need läbi naha meie organismi. Mida rohkem 

kemikaale imendub, seda tõenäolisemalt avaldavad need mõju meie tervisele.  

• Nahk on inimese kõige suurem organ, mis kaitseb meid nii füüsikaliste kui ka 

keemiliste mõjude eest. Kui kriimustus meie nahal on koheselt märgata ja tunda, 

siis ohtlikest kemikaalidest tulenevad mõjud ei pruugi enamikele meist olla 

koheselt tuntavad või silmaga märgatavad. Kuid sellegipoolest imenduvad toodetes 

sisalduvad kemikaalid läbi naha meie organismi, ladestuvad seal rasvkoes ning 

põhjustavad erinevaid terviseprobleeme. 

• Šampoonide ja dušigeelide valikud poeriiulitel võtavad silme eest kirjuks ning 

koostisosade lugemine etiketilt on aeganõudev töö. Esiteks peab teadma, millised 

koostisosad on kahjulikud meie tervisele. Teiseks on etiketid tihtilugu väikese kirja 

tõttu raskesti loetavad.  

 

 

 



Ohtlikud kemikaalid (INCI* nimetus) Otstarve Võimalik mõju tervisele 

Parabeenid (nt metüülparabeen, butüülparabeen, 

propüülparabeen) 

Säilitusained Östrogeenne mõju, kahjustab hormoonsüsteemi, 

tekitab tundlikkust. 

Fenoksüetanool Pikaajalise kokkupuute korral ärritav, 

neurotoksiline, allergeenne mõju. 

Kloroheksidiin, diglükonaat või tsetüülpüridiinkloriid Ärritav, võib põhjustada allergiaid ja muuta 

hammaste värvust. 

Formaldehüüdid ja formaldehüüdi vabastavad ained* 

(nt bensüülhemiformaal, 2-bromo-2-nitropropaan-1,3-

diool, 5-bromo-nitro-1,3-dioksaan, diasolidinüül 

uurea, imidasolidinüül uurea, kvaternium-15, DMDM-

hüdantoiin) 

Ärritab limaskesti ja nahka, võib põhjustada 

ülitundlikkust, kantserogeenne (ninakaudne). 

Triklosaan Säilitusaine, 

antiseptik 

Võib põhjustada allergiaid ja bakteriaalset 

resistentsust. 

Naatriumlaurüülsulfaat (SLS, samuti tuntud 

nimetustega naatriumdodetsüülsulfaat, väävelhape, 

mono-dodetsüülester, naatriumsool; väävelhappe 

naatriumsool, väävelhappe naatriumsoola 

monododetsüülester), Ammooniumlaurüülsulfaat 

(ALS), Naatriumlaurüüleetersulfaat (SLES), 

kokamidopropüülamiin-oksiid 

Pindaktiivsed 

ained, pesuained 

Ärritab ja kuivatab nahka. 



Ohtlikud kemikaalid (INCI* nimetus) Otstarve Võimalik mõju tervisele 

Etüleenoksiid, 1,4-dioksaan (etüleenoksiidi  

kõrvalsaadus, märgitakse sageli ka järgmiste 

liidetega „müreet“, „oleet“, „laurüül“, „tseteareet“, 

„polüetüleen“, „polüetüleenglükool“ (PEG), 

„polüoksüetüleen“, „oksünool“)  

  Tõenäoliselt inimestele kantserogeenne, toksiline mõju 

ajule ja kesknärvisüsteemile, neerudele ja maksale. 

1,4-dioksaan on üks peamisi põhjavee saasteaineid. 

Lõhnaaine, muskuseühend, parfüüm, aroomiaine, 

aroom 

Lõhnaained Allergiaoht, ärritab nahka, koguneb keskkonda, 

organismi ja rinnapiima, mõni võib kahjustada 

hormoonsüsteemi. 

NB! Juhul, kui need ühendid ei ole looduslikku päritolu, 

võivad nad sisaldada lahusteid ja denaturantaineid, 

näiteks ftalaate, mida ei ole kohustuslik sildile märkida. 

Sellised ained kahjustav 

ad hormoonsüsteemi ning võivad tekitada tundlikkust.  

Vedel parafiin, vaha Mineraalõlid Inimorganism neid ei lagunda. Kogunevad kopsudesse, 

maksa ja lümfisõlmedesse. 

EDTA (dinaatrium-EDTA) Kelaativad 

ained 

Koguneb organismi ja keskkonda. 



Kuidas siis šampooni või dušigeeli valida?  

 
 Valige tooteid, milles on vähem koostisosi.  

 Vältige eriti ärritavaid ja pindaktiivseid aineid nagu 
naatriumlaurüülsulfaat ja kokamidopropüülamiin-oksiid. 

 Vältige tooteid, mis sisaldavad potentsiaalselt probleemseid 
säilitusaineid nagu parabeenid. 

 Enamlevinud lõhnaained, mida peaks vältima on amüültsinnamaal, 
tsinnamaal, heksüültsinnamaal, limoneen, linalool. 

 Eelistage toodet, millel on peale kirjutatud  „Lõhnaainevaba 
(Frangrance free)“ või „Ei sisalda parabeene“. 

 Toode sisaldab vähem ohtlikke aineid, kui tal on mõni rahvusvaheliselt 
tunnustatud ökomärgis.  

 Suhtuge kriitiliselt erinevate tootjate avaldustesse. Kui miski on 
„looduslik“, siis see ei tähenda, et inimestel ei teki selle suhtes 
allergilist reaktsiooni. Ka looduskosmeetikas võidakse kasutada 
sünteetilisi aineid! 

 



BIONEERI KATSE: Supermarketis ohutuma 

šampooni jahil  

 Kas šampoonil ja šampoonil on vahet? 

 Potentsiaalselt ohtlikeks nimetatud aineid on šampoonides ju ainult 

natukene, alla me neid ei neela, šampooni loputame maha. Miks siis 

üldse neid aineid jälgima peab? 

 Mida tähendab ainete järjekord etiketil? 

 Kas on üldse reaalne oodata, et ohtlike aineid poleks? 

 Olukorrast ülevaate saamiseks külastas Katrin Jõgisaar Tallinnas kolme 

suurt kaubanduskeskust: Ülemiste Rimit, Sikupilli Prismat ja Järve 

Selverit. Valikusse jäid šampoonid, mida soovitasid kaupluste esindajad, 

mis olid märgistatud kui ohutum valik (keskkonnasõbralik, 

parabeenivaba, SLS-vaba, allergikute toode, säilitusaineteta, ökotoode 

vms) ja mida müüdi eraldi loodustoodete osakonnas. 



Tulemused 
 Eksperimendi eesmärgiks sai võetud ohutuma šampooni leidmine. 

Paraku ei õnnestunud Bioneeri toimetajal  "ideaalset" šampooni 
leida.  
 

 Ilma ühegi potentsiaalselt ohtliku aineta šampooni supermarketites 
müügil polnud, ent olukord ei ole lootusetu. Müügil on mitmed 
šampoonid, milles tervisele ja keskkonnale ohtlikumad koostisosad 
on asendatud leebematega. 

 Olgem ausad, on üsna naiivne loota, et kuude kaupa poeriiulil 
seisev ja meie niiskes vannitoas kasutust leidev toode saaks olla 
lõpuni leebe koostisega. Sel juhul hakkaksid tootes vohama ka 
kõikvõimalikud mikroorganismid. Ka juuksed tuleb puhtaks saada. 
Lahendus peitub pigem kompromissis.  

 



Osalenud šampoonisarjad 
 Avalon Organics šampoonid (palju lõhnaaineid) 

 Biopha Organic šampoonid  

 La Coupe Orgnx šampoonid  

 Natura Siberica šampoonid  

 Puhas Loodus šampoonid (heas mõttes üllataja) 

 LV šampoon (allergikute toode) 

 Neutral šampoonid (allergikute tooted) 

 Baikal Herbals šampoon 

 Puhas Limpa šampoonid  (soodsaim valik) 

 Down Under Natural's NUDE šampoonid 

 Himalaya šampoonid  

 Naobay šampoon (kalleim toode) 

 Nokkos ürdišampoon  

 DKS oliivišampoon  

 Mediterraneo šampoon (palju lõhna- ja värvaineid) 

 



Lõhnavaba šampooni tuleb otsida tikutulega 

 
 Allergikutele ja tundlikuma nahaga inimestele valmistavad tihtilugu 

probleeme lõhnaained. Valitud šampoonides leidus 20 erinevat 
potentsiaalselt ohtlikku lõhnaainet.  
 

 Ökošampooni ostmine ei tähenda koheselt, et lõhnaaineid pole, pigem 
neid on. Ökošampoonides on lihtsalt osad koostisained mahedad. 
 

 Paljude šampoonide etikettidel on märge „parfum“, „aroma“ või 
„fragrance“, mis tähistab lõhnaainet. Paraku ei selgita selline märge, 
millist konkreetset lõhnaainet kasutatakse. Bioneer soovitab olla 
ettevaatlik kõikide šampoonide suhtes, kus koostisaineid lahti ei 
seletata. Üldmõistet lõhnade kohta ei kasutanud Avalon Organics. 

 Lõhnaained ei ole šampoonides hädavajalikud koostisosad, seetõttu 
tasub nende osas jääda kriitiliseks. Lõhnaaineid lisatakse, et saavutada 
meeldivam lõhn ning muuta toode ostjatele ihaldusväärsemaks. 

 



 
Parabeenivaba ei tähenda säilitusainetevaba 

 

 Säilitusained on vajalikud, et pärssida bakterite, seente ja muude 
mikroorganismide vohamist kosmeetikatoodetes. Kosmeetikatootjate väitel 
oleks ilma säilitusaineteta kosmeetikatoodete realiseerimisaeg vaevu mõne 
kuu pikkune ja selle ajaga tooteid turustada ning ka ära kasutada on sageli 
võimatu. Kuni tarbijad ei hoia oma kosmeetikatooteid külmkapis, kasutavad 
kosmeetikakompaniid säilitajaid edasi. 

 Oma tervise säästmise nimel, tasub tarbijatel eelistada leebemaid ja 
uuritumaid säilitajaid sisaldavaid tooteid. Säilitusainetest tasub 
vältida parabeene, kuna selle ohtlikkuse või ohutuse osas pole veel 
üksmeelele jõutud. 

 Leebemad asendajad parabeenidele on greibiseemneekstrakt (grapefruit seed 
extract), fenoksüetanool (phenoxyethanol), kaaliumsorbaat (potassium sorbate), 
naatriumbensoaat (sodium benzoate), alkohol (alcohol) jne. Ükski šampoon 
parabeene ei sisaldanud. Enamik šampoone kasutavad leebemaid säilitajaid.  

 



 Kuigi kõik 40 šampooni olid parabeenivabad, leidus šampoonide 

koostises muid säilitusaineid, millest soovitatakse hoiduda 

(methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, salicylic acid, benzyl 

alcohol). 

 Nimetatud nelja säilitusainet sisaldavad Avalon Organics, 

Natura Siberica, Baikal Herbals, Himalaya, LaCoupe Orgnx ja 

Neutral sarjad. 

 Potentsiaalselt ohtlikke säilitusaineid ei sisaldanud LV 

šampoon ja Nokkos ürdišampoon. 

 Enim säilitusaineid sisaldas Avalon Organics YLANG YLANG 

Shine Shampoo (4). 

 Tasub meeles pidada, et kaaliumsorbaat (potassium sorbate), mida 

kasutatakse leebema säilitusainena, ei pruugi sobida aspiriini suhtes 

allergilistele inimestele. Kas šampoonides on kaaliumsorbaati, seda 

võite uurida šampoonisarju tutvustavatest pikematest artiklitest. 



 Kõik 40 šampooni olid ilma puhastusaine naatriumlaurüülsulfaadi ehk 

SLSita. SLS on tuntud kui naha ja limaskestade ärritaja. 

 Osad šampoonid sisaldasid SLSi asemel ammooniumlaurüülsulfaati ehk 

ALSi (ammonium lauryl sulfate) või naatriumlaurüüleetersulfaati ehk 

SLESi (sodium laureth sulfate). Ainetel on enam-vähem sarnane mõju.  

 ALSi sisaldavad BioPha, Noabay ja Himalaya sarjade šampoonid.  

SLESi sisaldavad LV, Neutral, Naobay ja DKS šampoonid. 

 Mitmete šampoonide etikettideile on märgitud kolm PEG-ühendid. 

PEG-ühendid võivad olla saastunud 1,4-dioksaaniga, etüleenoksiidiga, 

plii või arseeniga, mistõttu võivad olla inimestele kantserogeensed ja 

toksilised. Häirivad naha loomulikku niiskustasakaalu.  

 PEG-ühendeid sisaldavad LV, Mediterraneo, DKS ja kõik Puhas 

Limpa šampoonid. 

 



Nahahooldus 

 

Nahk on Sinu keha kõige suurem ja nähtavam organ.  

Nahal peegeldub Sinu üldine tervislik seisund.  

Peale ilusa välimuse on nahal ka muid ülesandeid: 

 

     takistada bakterite ja mürgiste ainete sattumist kehasse 

     kaitsta Sinu keha keskkonna kahjulike mõjude eest 

     reguleerida kehatemperatuuri 

     kaitsta siseorganeid, kudesid ja lihaseid löökide eest 

     tunnetada temperatuuri, rõhku, valu, puudutusi jmt. 

Naha eest hoolitsemine on seega väga oluline.  

 



Liigne puhtus – on see tervislik? 

 Sagedasem viga, mida tehakse - liiga tugevate, 
kuivatava toimega puhastusvahendite kasutamine. 

 Liiga kuum vesi lahustab ära naha kaitseks vajaliku 
rasu. 

 Samuti räsib ja kriimustab nahka liigne hõõrumine. 

 Naharasu tekitab nahapinnale happelise keskkonna, 
mis ei meeldi mikroobidele. Sestap näiteks liigne 
pesemine halvendab naha kaitsefunktsiooni. 

 Imikule piisab vannitamisest üks kuni kaks korda 
nädalas. 

 

 



Isikupärased valikud 
 Saunaprotseduurid – meresool, aroomisool, mesi, muda, 

savi. 

 Naha koorimine, niisutamine, toitmine. 

 Vihtlemine – massaaž ja aurutamine koos. 

 Lavalt külma vette – šokiteraapia nahale. 

 Aroomiteraapia – aroomiõli leilivette. 

 Saunaskäimiseks võta aega, naudi protseduure ja lõõgastu. 

 Normaalsel nahal on korras poorid. Nahk on sile ja verega 
hästi varustatud. Puuduvad rasused ja kuivad piirkonnad. 
Normaalse naha hooldus on probleemsetest piirkondade 
puudumisest hoolimata oluline, et terve naha seisund püsiks. 



Kasutatud allikad: 

 http://www.bioneer.ee/tegutse/ohtlikud_ained_tarbetoode

tes/aid-16095/BIONEERI-KATSE%3A-Supermarketis-

ohutuma-%C5%A1ampooni-jahil 

 http://naine24.postimees.ee/668122/vale-hooldus-teeb-

naha-kiiremini-vanaks 

 http://www.balscand.ee/htdocs/?urlid=nahahooldus 

 https://www.dermoshop.com/ee/info/articles/beebi-

nahahooldus-valdi-liigset-pesemist-5225 
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Tänan tähelepanu eest! 


