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Pealkiri: Looduskosmeetika Eestis viimase 100 aasta jooksul 

Lehekülgi: 48     Jooniseid: 14     Tabeleid: 3 Lisasid: 3 

Osakond: PKI botaanika 

Uurimisvaldkond: Looduskosmeetika 

Juhendaja(d): lektor Marika Kose ja dotsent 

Malle Leht 

Kaitsmiskoht ja aasta: Tartu 2016 

 

Töö autor tutvustab põgusalt looduskosmeetika olemust, selle seost ravimtaimedega ning 

tänapäeva looduskosmeetika tarbimisharjumusi. Viimasel aastakümnel on avaldatud palju 

raamatuid, mis õpetavad looduskosmeetikat valmistama. See andis aluse uurida kui levinud 

on tänapäeval koduse kosmeetika valmistamine.  

 

Autor uuris kvalitatiivse meetodi põhjal, millised taimseid ja loomseid komponente on 

viimase 100 aasta jooksul naisteajakirjades „Eesti Naine“ ja „Maret“ soovitatud  kasutada 

kosmeetilisel eesmärgil. Töö eesmärk on teada saada, kas inimesed ka tänapäeva ühiskonnas 

loomseid ja taimseid komponente kosmeetilisel eesmärgil kasutavad ning kas see ühtib 

ajakirjanduse soovitustega.  

 

Ajakirjade andmete töötluse käigus selgus 189 komponenti, millest viis enam soovitatud oli 

sidrun, muna, kummel, mesi ja oliiviõli. Autor koostas pilootküsitluse, mille käigus selgus, et 

inimesed tunnevad ja teavad isevalmistamistatud kosmeetika eeliseid, kuid ise valmistavad 

vähesel määral. Pigem ostetakse mugavuse tõttu kosmeetikat siiski kauplusest. Looduslikke 

komopnente kasutati kõige enam Nõukogude ajal. Küsitluses osalenute põhjal selgus, et 

viimase kümne aasta jooksul looduskosmeetikat valmistama õpetavate raamatute arvukus ei 

mõjuta looduskosmeetika tarbimisharjumusi.  

Märksõnad: kosmeetika, taimekosmeetika, loodus, ravimtaimed 
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In the thesis author give a brief overview of the nature of natural cosmetics, its connection 

with herbs and today's consumption habits of the natural cosmetics. Over the past decade 

there have been published many books that teach how to make natural cosmetics yourself. 

It gave rise to the investigation how widespread is making the home cosmetics today.  

 

In the thesis author investigated on the basis of the qualitative method, which herbal and 

animal components have been suggested to use for cosmetic purpose for the past 100 years 

by the women's magazines "Eesti Naine" and "Maret". The aim of the thesis was to find out 

whether people in today's society use animal and plant ingredients for cosmetic purposes 

and whether it corresponds with the recommendations of the press.  

 

The processing of the magazines' data revealed 189 components, of which five the most 

recommended were lemon, egg, chamomile, honey and olive oil. Author compiled the pilot 

survey, which revealed that people are familiar with and know the benefits of the 

handmade cosmetics, but seldom prepare it themselves. Because of the convenience the 

cosmetics is rather purchased from store instead. Natural components were most used 

during the Soviet era, when there was nothing in the store. It turned out that in the last 

decade the multiplicity of books that teach how to make natural cosmetics do not affect the 

consumption patterns of natural cosmetics. 

Keywords: cosmetics, herbal cosmetics, nature, herbs 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti loodus on mitmekesine, siin leiab puutumatut loodust ja kohtab palju erinevaid 

taimeliike. Taimi on tarvitatud toiduks, raviks, kasutatud iluaedades ja kosmeetikaks. 

Taimedest on saanud suur potentsiaalne allikas kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses  (Joshi 

2012). Tarbijate nõudlus turvalise ja puhta kosmeetika järele on kasvav, mistõttu on 

looduskosmeetikast saanud teine alternatiiv tavakosmeetika kõrval (Armstrong 2009 - 

viidatud Yaran et al. 2014 kaudu). 

 

Joshi & Pawar (2015) toovad esile taimede kasutamise olulisuse kosmeetilisel eesmärgil ja 

selle kasutuse eelised sünteetiliste ainetega võrreldes. Maailmas on arvukalt taimi, mida 

kasutatakse kosmeetika valmistamiseks naha- ja juustehoolduses (Joshi & Pawar 2015). 

Loodusest on kättesaadav peaaegu kõik, mida inimesed naha ja juuste eest hoolitsemiseks 

vajavad. Tunnustatud arst Harri Jänes soovitab: „Kasutage vahendeid, mida pakub teile 

loodus” (Jänes 1991 lk 5). 

 

Looduslike vahendite kasutamine kosmeetilisel eesmärgil on ka Eestis jätkuvalt populaarne 

ning viimasel aastakümnel on ilmunud mitmeid raamatuid kosmeetika valmistamisest, mis 

näitab, et valdkonna vastu  tuntakse kasvavat huvi (lisa 3), mis andis aluse uurida kui levinud 

on tänapäeval koduse kosmeetikat valmistamine. Põgusalt on tänapäevaseid ja sajanditaguseid 

kosmeetikanippe puudutanud Anneli Aasmäe (2014) raamatus: „Vana aja nipid: üle 300 

eestiaegse nõuande perenaistele.“ Käesoleva lõputöö uurimisvaldkond lähtub tänapäeval 

aktuaalsest teemast, mida eelnevalt sellisel meetodil ei ole uuritud. Töö autor uurib 

ajakirjanduse põhjal, millised taimsed ja loomsed komponendid on olnud viimase 100 aasta 

jooksul kosmeetilisel eesmärgil populaarsed ning kas tänapäeval ka neid komponente 

kasutatakse. Käesolev töö annab ülevaate looduskosmeetika olemusest, selle seostest 

ravimtaimedega ning tänapäeva looduskosmeetika tarbimisharjumustest. 

 

Looduskosmeetika on siiani vähe uuritud valdkond ning lõputöö püüab määratleda täpsemini 

looduskosmeetika olemust. Lõputöö võib osutuda kasulikuks loodus- ja ökospaadele, kes 

saavad uusi ideid, milliseid looduslikke komponente oma protseduurides rakendada. 
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Küsimused, millele uurimustöö vastuseid otsib: Mida tänapäeval looduskosmeetika all 

mõistetakse? Missuguseid taimseid ja loomseid komponente on Eesti naisteajakirjades 

soovitatud kasutada viimase 100 aasta jooksul? Kas ka tänapäeval valmistatakse looduslikest 

komponentidest enda tarbeks kosmeetikat? 

 

Hüpoteesid:  

1. Tänapäeva inimesed eelistavad looduskosmeetikat tavakosmeetikale. 

2. Eesti naisteajakirjades on looduskosmeetikat ning looduslikke naha ja juuste 

hooldusvahendid ning -võtted  kajastatud läbi aegade. 
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1. LOODUSKOSMEETIKA 
 

1.1. Kosmeetika ajaloost 

 

Esimene teadaolev kosmeetikat käsitlev kirjutis on Ebersi papüürus, mis koostati Egiptuses 

umbes 1500 eKr (Tarmak 1978). Vanad egiptlased tarbisid India õlisid ja vürtse, mida 

peamiselt kasutati meditsiinis ja toiduvalmistamises, parfümeerias, kosmeetikas ning üldises 

majapidamises. Egiptlaste kasutuses leidus mitmekesiseid taimse ja loomse päritoluga 

vahendeid. Ilumaskide valmistamiseks kasutati salve, õlisid, lõhnaessentse (McHoy & 

Westland 2008). Egiptlased kasutasid iluravivahendina tänapäeva toitekreemides hinnatud 

koostisainet lanoliini. Lisaks sellele oli hinnas hennapulber, mida kasutati punase värvaine 

saamiseks. Erinevate kehaosade jaoks kasutati võidmisõli, mis koosnes mürri, kalmuse, 

oliiviõli ja kaneeli segust (Tarmak 1978). 

 

Vanas-Kreekas kasutati naha puhastamiseks mitmete taimeõlide segusid nagu näiteks 

mandliõli, kuhu lisati roosilehti, datleid, loorberilehti. Kasutati ka mett ja munakollast 

kortsude vähendamiseks. Roosiõli oli peamine õlide ja salvide koostisosa. Samuti oli 

mürrivaik väga väärtuslik iluravivahend, mida kingiti isegi kuningatele. Vanas- Kreekas 

segasid salve ja õlisid orjad, keda nimetati kosmeetideks, millest hiljem tekkis kreeka keelne 

sõna kosmètikè ehk kaunistuskunst. Sellest pärineb tänapäevane mõiste kosmeetika (Tarmak 

1978; Hanniotti 1963).  

 

Iluideaalid on aastatuhandete jooksul muutunud usu, ühiskonna ja moe tõttu. 16.-17. sajandil 

kujunes kosmeetikast omaette haru. 1930-ndatel aastatel kogusid populaarsust hormoonid, 

vitamiinid, kalaõli. Võeti kasutusele esimesed päikesekaitset pakkuvad ja pruunistumist 

soodustavad ained. Pärast Teist maailmasõda 1950-ndatel ja 1960-ndatel  aastatel  võeti 

kasutusele nahka stimuleerivad ained nagu aminohapped ja taimeekstarktid. 1980-ndatel 

hakkas valdkonnas esile kerkima „roheline looduskosmeetika“ (Raipala-Cormier 2011). Leiti, 

et ravimtaimedes leiduvaid toimeaineid saab kodustes tingimustes kosmeetilisel eesmärgil 

edukalt kasutada. Sõltuvalt taimeosas sisalduvatest ainetest tarvitati taimede lehti, õisi, pungi, 

vilju, juuri ning ka koort (Tarmak 1978). Taimed on olnud olulisel kohal nahahoolduses kuna 

nahahaigused olid sel ajal üpris tavalised. Ravimtaimi segati kümblusvette ja kasutati saunas 

vihana (Raipala-Cormier 2011). 
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1.2. Looduskosmeetika olemus 

 

Tänapäeval reguleerib kosmeetikatoodete valdkonda Euroopas Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ ning Eestis rahvatervise seadus (Terviseamet 2014a). 

Määruse kohaselt on kosmeetikatoode „aine või segu, mis on ette nähtud kokkupuuteks 

inimese keha välispinna osadega (nahk, juuksed, näo- ja ihukarvad, küüned, huuled ja välised 

suguelundid) või hammaste ja suuõõne limaskestadega ainult või peamiselt nende 

puhastamiseks, lõhnastamiseks, nende välimuse muutmiseks, nende kaitsmiseks, heas 

seisundis hoidmiseks või ihulõhnade parandamiseks” (Terviseamet 2014b).  

 

Looduskosmeetika mõistet ei esine kosmeetikatoodete määruses, mistõttu konkreetset 

definitsiooni looduskosmeetika kohta ei eksisteeri (Iluguru 2016). Seega võib määratleda 

looduskosmeetika definitsiooni erinevate isikute arvamuste põhjal. Loodustoote definitsioon 

Ain Raali (2005) sõnul kirjeldab autori arvates looduskosmeetika põhiolemust:„ Loodus-

toode on taimse või loomse päritoluga toode, mis on tootja poolt ette nähtud välispidiseks 

kasutamiseks ja mille toimet organismile ei ole kliiniliste uuringutega tõestatud (Raal 2005 lk 

18).“ Loodus-toote koostisesse kuulub ka taime-droogidest valmistatud aineosad, millel 

puuduvad haigust parandavad omadused (Enkovaara 2007; Raal 2005).  

 

Looduskosmeetika pooldaja Ene Lill peab tõeliseks looduskosmeetikaks kodus valmistatud 

kosmeetikat. Lill (2011) arvates koosneb looduskosmeetika baasõlist (nt. avokaado- ja  

mandliõli) ja eeterlikust õlist. Koostisse kuulub ka emulgaator, mida on vaja selleks, et 

koostisained üksteist seoksid. Eestis on selleks kasutatud põhiliselt mesilasvaha ja lanoliini 

(Lill 2011).  

 

Looduskosmeetika põhialus on soodustada looduse taskaaalu tooraine valiku kaudu, kus ei  

kasutata geneetiliselt töödeldud tooraineallikaid, õlideks on taimeõlid ning säilitusained on 

samad, mida kasutatakse toiduainetööstuses (Raipla-Cormier 2011). Reeglina koosneb 

looduskosmeetika bioaktiivsetest komponentidest, mille eesmärgiks on pakkuda 

kehahooldust, et tulemuseks oleks terve nahk ja tugevad juuksed (Mahe-Eesti 2016). 

  

Kauplustes müügilolevast kosmeetikast võib looduskosmeetikat olla üsna keeruline märgata. 

Looduskosmeetikat eristab tavakosmeetikast ainete sisaldus (vt. tabel 1). „Naturaalne“ ja 

„looduslik“ on kirjas väga paljudel kosmeetikatoodetel, mille hulgas on ka tavakosmeetika 

koostisega tooteid, seda seetõttu, et toodete koostise vastavust reklaamile ei kontrollita. Tootja 
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võib kasutada toote peal kirjet „100% looduslik“ sõltuvalt sisetundest ja reklaami eesmärgist 

(Iluguru 2016; Pilter 2014; Velsker 2013). Tarbija peab ise olema väga teadlik, et teha vahet 

loodus- ja tavakosmeetikal (Lill 2011). 

 

Tabel 1. Looduskosmeetika ja tavakosmeetika koostise erinevused (koostatud Allikmaa 2009 ja 

Mikelsaar 2012 põhjal). 

 

 Looduskosmeetika Tavakosmeetika 

Aktiivained Taimeõlid ja vahad ning taimedest 

alkoholi või õlide põhjal saadud 

tõmmiseid. 

Mineraalõlid ja silikoonid. 

Õlid Kasutatakse taimeõlisid ja nende 

tõmmised, mis imenduvad paremini 

nahka. 

Valdavalt mineraalõlidel põhinevaid 

(nt. vaseliin, Paraffinum liquidum) 

või silikooni sisaldavaid aineid (nt. 

ingl k. Cyclomethicone). Need ained 

on odavad ja lõhnatud, ei lase nahal 

hingata.  

Emulgaatorid Kasutatakse vee ühtlaseks sidumiseks 

näiteks taimset letsitiin (saadakse munast 

ja sojast) või kookosõlist saadud ühendeid 

(nt. ingl k. Glyceryl stearate, Glyceryl 

laurate). 

Tavakosmeetikas on 

emulgaatoriteks naftaproduktidest 

saadud PEG- ühendeid (nt. ingl k. 

Polyethylene glycol, Propylene 

glycol). 

Säilitusained Eeterlikud õlid, antioksüdantide rikkad 

taimed, taruvaik või alkohol.  

Parabeenid (nt. butüül-, metüül-, 

etüülparabeen). Parabeenid võivad 

põhjustada allergiat ja nahaärritust. 

Lõhna-ja 

värvained 

Naturaalseid eeterlikke õlisid ning  

värvainetena loodusest saadud taimseid, 

loomseid või mineraalseid pigmente. 

Sünteetilised lõhna- ja värvained. 

Üldiselt ei nõuta vahetegemist, kas 

kosmeetikumis on sees eeterlik õli 

või sünteetiline lõhnastaja - kõik 

need kannavad ühist nime, 

lõhnaainet (Parfume). Värvained 

kannavad tähist CI ehk Colour 

Index. 

 

Üldjuhul on kõik kosmeetikas sisalduvad ained kemikaalid, ainuke vahe on ainete looduslikus 

või sünteetilises päritolus. Looduskosmeetikaks nimetatakse tooteid, mis on valmistatud 

enamasti taimsest toorainest (Uustal 2010). Termin “looduslik“ väljendab küll loodusest pärit 

koostisosa, kuid tegelikult ei saa olla kindel, et see on kasvatatud looduslikult ehk 

sünteetikavabalt. Orgaaniline ehk mahe toode on kasvatatud sünteetilise keemiata, kus on 

kasutatud looduslikke väetisi (Link 2014). 

 

Kosmeetikatoodete ohutust ja märgistamist käsitleb kosmeetikatoodete määrus nr 

1223/2009/EÜ (Euroopa Parlamendi...2009). Alates 1998. aastast on kohustuslik kosmeetika 
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tootjatel esitada koomeetikatoodete pakendil täpne koostisainete loetelu, mida määruses 

artikkel 33 järgi peab tootja märkima tootel vastavalt rahvusvahelisele koostisainete 

klassifikatsioonile The International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) (Raipala-

Cormier 2011; Oit 2008). INCI-i nimetused on tavaliselt märgitud toote pakendile inglise 

keelsete ja taimede ladinakeelsete liiginimedena. INCI aineosade loetelu sisaldab kosmeetikas 

lubatuid keemilisi ühendeid ning taimseid ja loomseid komponente. Nimekirja uuendatakse 

igal aastal ning eemaldatakse ka kahjulikuks osutunud ained (Raipala- Cormier 2011). INCI 

nimekiri on mõeldud tarbijale, kuid tegelikult keerulised ladinakeelsed nimed ei anna 

objektiivset hinnangut toote koostisele (Allikmaa 2009). Link (2014) väidab, et ladinakeelsete 

taime nimede toote pakendile märkimine nimekirja esimeses pooles annab tarbijale suurema 

kindluse, et koostis on looduslikku päritolu. 

1.3. Looduskosmeetika Eestis 

 

Tänavu on Eesti turule tekkinud kehahooldusvahendeid aina rohkem ja poelettidele tekib 

tooteid üha juurde. Eesti kosmeetika tootjatele ei kehti kindlat määrust, mis kehtestaks, kui 

palju kasutatakse eestimaist toorainet. Seetõttu on toodete eestimaise tooraine sisaldus 

ebaselge (Orav-Kotta 2013). 2015. aastal ilmus looduskosmeetika turule bränd „Sõsar“, kelle 

kõige populaarsemad tooted on muda- ja turbamaskid. Ettevõtte turundusjuhi Triin Mägi 

(interneti põhine intervjuu 14.10.2015) sõnul on üldiselt kõik Eesti looduslik tooraine ka 

ökoloogiliselt puhas, kuid seda saab väita vaid juhul, kui tootja omab ökomärgist, mis aga 

enamusele Eesti väikeettevõtetest on kättesaamatu. Turundusjuht väidab, et Eesti tooraine on 

väga kvaliteetne, mida on aga raskem kasvatada ning mis on seetõttu ka kallim. Välismaalt 

importitud toorainel ei ole mingeid eeliseid, peale odava hinna. Samuti ei saa välismaa 

tooraine puhul kontrollida, kuidas seda kasvatatakse. Lisaks sellele saastab tooraine trantsport 

teisest maailma otsast siia ka loodust. Inimese organismile on alati parim just see, mis kasvab 

temaga samas keskkonnas. Seega on kookosrasv ja sheavõi kindlasti hea Aasias elavatele 

inimestele, kuid eestlastele sobib paremini näiteks kohalik mesilasvaha (Triin Mägi 2015.a. 

suulised andmed). 

 

Täiendavaks informatsiooniks koostas autor intervjuu Eesti Looduskosmeetika Liiduga, kelle 

ülesandeks on mõjutada tarbijaid kasutama naha- ja keskkonnasõbralikemaid tooteid. Asutus 

teeb koostööd Tarbijakaitseameti, Terviseameti ja Tartu Biotehnoloogia Keskusega. Autor 

uuris tänapäeva looduskosmeetika olukorda Eestis. Üks esimesi Looduskosmeetika tootjaid 
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oli Saaremaa seebitootja Goodkaarma, kes alustas tegevust 2004. aastal. Varem oli Eestis 

tootjaid, kes kasutasid ka looduslikke komponente, kuid ei määratlenud ennast 

looduskosmeetika tootjatena. Looduskosmeetika on viimaste aastatega Eestis jõudsalt 

populaarsust kogunud. Tänasel päeval on Eestis pakkujaid tõenäoliselt isegi rohkem kui 

tarbijaid ning Eesti turu piiratust arvestades on paljude nende pakkujate turul püsimine 

küsitav. Turul jäävad püsima ja edasi arenevad mitmekülgse ja oskusliku turunduse ja toote-

arendusega silmapaistvad ettevõtted. Samuti leidub Eesti tootjate seas tegijaid, kelle kuvand 

on loodusliku poole, kuid kes seda tegelikult ei ole (Eesti Looduskosmeetika Liidu 

koostööpartner Helen Orav 2016.a. suulised andmed). 

 

Eesti ettevõtte Lumi teeb väga tugevat tootearendust, et kõik tema koostisained oleksid 

ökosertifikaadiga või vähemalt looduslikud. Ettevõtte puhul on positiivne ka tõsiasi, et 

toodetes kasutatav kanepiõli on Eestist pärit. Kui tarbija soovib, et kogu toote sisaldus oleks 

kodumaine siis paraku on see võimatu missioon, kuna tootjal ei ole kohustust märkida tootel, 

millisest riigist on tooraine pärit (Eesti Looduskosmeetika Liidu koostööpartner Helen Orav 

2016.a. suulised andmed). 

 

Looduskosmeetika Liidu seisukoht on, et looduskosmeetikaks peaks nimetama  

kosmeetikatoodet, mille koostisosadeks on täielikult või vähemalt 95% ulatuses looduslikud 

ained. Samuti tõdeb koostööpartner, et täielik looduslik toode tõepoolest ei oma parimaid 

säilivusomadusi ning rikneb kiiresti. Eestil ei ole kosmeetika valdkonnas oma ökomärgist, 

kuigi selle loomisest on mitu aastat räägitud. Samuti ei ole Eesti ühelgi kosmeetikumil 

rahvusvahelist ökomärgist, mille üheks põhjuseks on sertifitseerimise kallidus (Eesti 

Looduskosmeetika Liidu koostööpartner Helen Orav 2016.a. suulised andmed). 

 

1.4. Rahvusvahelised looduskosmeetika ökosertifikaadid ja märgised 

 

Sertifitseermise eesmärk on kontrollida toote koostisosi, tootmise protsessi, tooraine 

ladustamist, pakendamist, märgistamist, energiaressursside kasutamist ja jäätmekäitlust, et 

tagada tootele vastav kvaliteet (Fonseca-Santos et al. 2015). Tarbija soovib, et loodus-tootes 

oleks piisavalt looduslikke koostisosi, mis oleksid taimse päritoluga (Ferre et al. 2012). Kuid 

maailmas ei ole kehtestatud ühtseid norme ja märgiseid kosmeetikavaldkonnas 

orienteerumiseks, olenevalt riigist kasutatakse erinevaid märgiseid (Link 2014; Lill 2011).  
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Saksa tööstus- ja äriettevõtete liit (BDIH) alustas Euroopas 2000ndate alguses esimesena 

kosmeetikatoodete sertifitseerimist. BDIH-i liit kehtestas kindlad nõuded toote koostisainete 

päritolule ja kvaliteedile ning kogu tootmisprotsessile (Allikmaa 2009). BDIH  ei ole 

kehtestanud orgaanilise ja looduslike ainete miinimummäära. Märgis toetub sellele, et tuleb 

kasutada looduslikke ja orgaanilisi aineid nii palju kui on võimalik (Cervellon et al. 2011). 

Eestis müüdavatest looduskosmeetikatoodetest kannavad BDIH-i logo (vt. joonis 1) 

looduskosmeetikafirmade nagu Weleda, Natura Siberica, Dr.Hauschka, Lavera, Argital tooted 

(Oit 2008).  

 

Tänu BDIH edukusele hakati looduskosmeetikat sertifitseerima ka teistes Euroopa riikides. 

Prantsusmaal tekkisid Cosmebio logod: Cosmetique BIO (vt. joonis 2) ja Cosmetique ECO 

logod, mis on esindatud Eestis Florame`i ja La Clarée toodetel (Allikmaa 2009). Cosmebio on 

kõige laialdasemalt kasutatav märgis kosmeetika toodetel, mis loodi Prantsusmaal. Cosmebio 

on keskendunud mahepõllumajanduslikult toodetud kosmeetikale.  Märgis näitab, et vähemalt 

10% toote koostisosadest peab olema orgaaniline ja 95% loodusliku päritoluga (Cervellon et 

al. 2011).  

 

 

 

 

 

 

Saksa looduskosmeetikafirmad (Weleda, Dr.Hauschka, Primavera, Lavera, Logona ja 

Santaverde) moodustasid mittetulundusühingu NaTrue, mille eesmärgiks on loodusliku ja 

orgaanilise kosmeetika täpsem määrtalemine (vt. joonis 3). Konkreetsema hinnangu 

andmiseks loodi kolme tärni süsteem sõltuvalt looduslike ja orgaaniliste koostisosade 

osakaalust:  

 NaTrue ühe tärniga logo märgistab, et keemiliselt tuletatud aineid on lubatud väikestes 

kogustes (Allikmaa 2009). 

 Joonis  1. BDIH ökomärgis 

(Jõgisaar 2013). 

Joonis  2.Cosmetique BIO 

ökomärgis (Cosmebio 2011). 
Joonis  3. NaTrue öko märgis 

(NaTrue 2016). 
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 NaTrue kahe tärniga märk tähistab, et toote koostises vähemalt 70% on 

mahepõllumajandusliku päritoluga. Looduslike koostisosade kasvatamisel ei ole 

kasutatud sünteetilisi väetisi ega  taimekaitsevahendeid (Allikmaa 2009).  

 NaTrue kolme tärniga näitab, et tegu on mahe- ehk ökokosmeetikaga. 95 % toote 

looduslikest koostisosadest  peab olema mahepõllumajandusest (Allikmaa 2009). 

Ecocert on sertifitseerimisasutus Prantsusmaal, mis lõi standardid naturaalsele ja 

orgaanilisele kosmeetikale. Ecocert toetab ja juhendab enam kui 1000 ettevõttet läbi 

sertifitseerimistegevuse (Ecocert 2016). Asutus tagab kogu tootmistegevuses 

keskkonnasõbraliku ning kvaliteetse looduslike materjalide kasutamise (Cervellon et al. 

2011). Naturaalse toote puhul peab olema 95% koostisosadest loodusliku päritolu ning 5% 

on lubatud sünteetilis aineid. Orgaanilises toote kõigist koostisosadest peab olema 

vähemalt 95% taimset päritolu ja 10 % kogu koostisainete massist peab tulema 

mahepõllumajandusest (Ecocert 2016). 

 

Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeerium United States Department of Agriculture 

(USDA)  on üks rangemaid ja nõudlikumaid  sertifitseerimisasutusi, mis on suunatud 

mahepõllumajanduslike toiduainete tootmisele, kuid sertifitseerib ka kosmeetika tooteid 

(Haute Nature 2016). USDA sertifitseeritud orgaanilise toote komponendid on valmistatud 

ilma sünteetiliste säilitusaineteta, naftakeemiata ja pestitsiide kasutamata. Eestis müügil olev 

kosmeetika sari John Masters Organics omab USDA Organic märgist (vt. joonis 5) (Link 

2014). USDA on loonud 3 riiklikku standardit orgaanilise toote märgistamisesks:  

 100% orgaaniline toode peab sisaldama ainult mahepõllumajanduslikku 

päritoluga koostisosi (USDA Organic Skincare 2016). 

Joonis 4. Ecocert ökomärgis (School 

of Natural Skincare 2016a) 
Joonis 5. USDA Organic  ökomärgis 

(School of Natural Skincare 2016b) 
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 Orgaaniline toode, mis peab sisaldama vähemalt 95% mahepõllumajandusliku 

toodetud koostisosi. Tooted ei tohi sisaldada sünteetilisi säilitusaineid ja 

naftaprodukte (USDA Organic Skincare 2016). 

 Toode, mis on valmistatud orgaanilistest koostisosadest, mis sisaldab vähemalt 

70% mahepõllumajanduslikke koostisosi (USDA Organic Skincare 2016).  

 

Iga sertifikaat on oma nõudmistelt pisut erinev, kuid üldjooned jäävad samaks. Põhiliselt 

peavad koostisained olema taimse päritoluga ning pärinema vabast loodusest või olema 

kasvatatud orgaanilisel viisil, kus ei ole lubatud geneetiliselt muundatud ega nafta baasil 

põhinevaid koostisosi. Samuti peab pakend olema korduvkasutatav või töödeldav (Velsker 

2013). Sertifitseeritud toode ei pruugi tagada, et toode on 100% looduslikku päritolu, kuid 

märgis annab tarbijale kindluse, et toote kasutamine ei tekita ohtu tervisele ega sisalda 

sünteetilisi abiaineid lubatust rohkem (Link 2014; Uustal 2010). 

 

Looduslikul päritoluga koostisosad on toonud kosmeetikasse rohkem ravimtaimedel 

baseeruvaid tooteid, mis võivad sisaldada mitmeid keemilisi toimeaineid teadmata täpselt, 

kuidas need tegelikult mõjuvad (Raipala-Cormier 2011). Loodustoodete reklaamides 

viidatakse tihti teaduslikele uuringutele, kuid tegelikult on loodustoodete kohta tehtud väga 

vähe uuringuid (Mahe-Eesti 2016; Pilter 2014; Raal 2010; Enkovaara 2007). Meie planeedil 

kasvab umbes 300 000 kõrgemate taimede liiki, kuid teaduslikult on uuritud vaid 5-6% (Raal 

2010). Seega ei ole kaugeltki kõik taimeliigid piisavalt uuritud, mida kosmeetikas 

kasutatakse. Taimekosmeetika kohta leidub teaduslikke uuringuid enamasti Indias. Suurel 

hulgal kosmeetikast on töödeldud, disainitud ja arendatud India taimede põhjal (Joshi & 

Pawar 2015; Shweta et al. 2011).  

 

1.5. Taimsed komponendid kosmeetikas 

 

Kosmeetikas kasutatakse naha või juuste hoolduseks sadu erinevaid taimeliike. Taimsed 

komponendid kuuluvad tänapäeval peaaegu igasse looduskosmeetika tootesse, mille 

omadused aitavad leevendada nahakahjustusi, sügelust, vistrikke, nahalööbeid jne. Taimi 

kasutatakse kosmeetikas just nende antioksüdantsete omaduste poolest (Kapoor 2005). Autor 

valis tutvustamiseks mõningad viimastel aastatel ja varem ilmunud teadusartiklitest välja 

toodud taimsed komponendid. Näiteks Indias looduskosmeetikas kasutatavate taimede uurija 
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Kapoor (2005) mainib taimi, mida kasutatakse naha- ja iluhoolduseks - näiteks küüslauk 

(Allium sativum L), mida kasutatakse nahakreemides ja hariliku papaia (Carica papaya L) 

piimjas mahl, mis on koostisosa näokreemides, muutes naha pehmeks. 

 

Taimedel baseeruv kosmeetika nõudlus maailamaturul on üha kasvav ning seda peetakse 

looduse poolt väärtuslikuks kingituseks (Guatam et al. 2012). Joshi (2012) leiab, et 

taimekosmeetika eelis peitub selles, et see on keskkonnasõbralik ja taskukohane. India doktor 

Joshi aravates on tavalised taimsed droogid, mida kosmeetilisel eesmärgil on lihtne kasutada: 

harilik kollajuur (Curcuma longa), sandlipuu (Aantalum abum), safran (Corcus sativus), 

harilik sidrunipuu (Citrus limon), harilik mandariinipuu (Citrus reticulata), vooljas pargitatar 

(Andrographis paniculata).  

 

Taimekosmeetika ülevaateartiklis (Joshi & Pawar 2015) käsitletakse erinevaid taimseid 

kehahooldusvahendeid, millest populaarseim on kookosõli, mida kasutatakse naha niisutaja ja 

pehmendajana. Kookosõli saadakse kookospalmist (Cocos nuciflera). See on valmistatud 

kookospähkli kuivatatud, purustatud tuumast, milles on 60-65% õlisisaldust (Joshi & Pawar 

2015). Seda õli on tuntud juustehoolduses, see soodustab loomuliku juuste kasvu ning 

niisutab kuivi juukseid (Guatam et al. 2012). 

 

Päevalilleõli on saadud korvõieliste (Asteraceae) sugukonda kuuluva hariliku päevalille 

(Helianthus annuus) seemnetest. Päevalilleõli sisaldab letsitiini, tokoferooli (E-vitamiini), 

karotenoide (kollakas v punakas pigment) ja vaha. Õlil on siidised omadused ja vistrikke 

vältiv  toime. See õli on efektiivne, hästi tuntud ja testitud erinevate generatsioonide poolt  nii 

näo- kui kehahoolduses (Joshi & Pawar 2015).  

 

Mandliõli saadakse harilikust mandlipuu (Prunus dulcis) viljadest, mis sisaldab umbes 78 % 

rasva. See õli sisaldab väga väikeses koguses küllastumata omega-3 rasvhappeid. See on väga 

toitev ning pehmendab ja tugevdab juuksed. Mandliõli on kasutatud sajandeid, isegi enne seda 

kui sellest õlist sai kaubanduslik põllumajandustoode (Patel et al. 2013).  

 

Jojobaõli on saadud kõrbes kasvavas jojoba põõsa (Simmondsia chinensis), sugukond 

(Simmondsiaceae) seemnete vedelast vahast. 50% jojobaseemne kaalust moodustub õli (Eesti 

Kosmeetika 2011). Jojobaõli kasutatakse tihti kosmeetikas niisutajana ja eksootilise 

lõhnastajana. Jojobaõli on inimese naharasule väga sarnane, mis  tasakaalustab naha ja juuste 

loomuliku pH-d (Joshi & Pawar 2015). 
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Looduskosmeetikasse on ilmunud järjest uued komponendid nagu näiteks Pinhão seemned, 

inglise keeles (Pinhão seed), mis on pärit Brasiilias kasvavalt brasiilia araukaarialt (Araucaria 

angustifolia). Seeme sisaldab kahte komponenti, millest saab arendada uusi looduskosmeetika 

tooteid: Pinhão tärklis ja Pinhão seemnekesta ekstrakt. Sensoorse analüüsi põhjal selgus, et 

Pinhão on uus koostisosa geelides ja emulgelides, millel on head omadused, mis ei tekita naha 

ärritust ega muuda naha pH-d (Daudt et al. 2015). 

  

1.6. Droogide kasutusviisid 

 

Ravimtaimena kasutatakse enamust maitse- ja lõhnataimi. Neid kasutatakse aga mitte otseselt 

taime kujul, vaid droogina. “Droog“ on üldiselt traditsiooniline eestikeelne apteekrite termin 

(Raal 2005). Vastavalt ravimiseadusele (RT I 2005, 2) on „droog kuivatatud või värsked, 

terved või peenestatud taimeosad, vetikad, seened, samblikud töötlemata kujul.“ Taimseid 

drooge kasutatakse naturaalsel kujul või preparaatide tootmiseks: eeterlikud õlid, rasvõlid, 

mahlad, palsamid, salvid jms (Raal 2005). 

 

 Salv on pehme määre, mis on mõeldud välispidiseks kasutamiseks. Salvi koostisesse 

võib kuuluda searasv, lanoliin jpt. Salvil on kaitsev, kooriv, põletikuvastane toime 

(Varrak 1995). Selle valmistamiseks sulatatakse madalal temperatuuril rasvaine, mille 

sisse puistatakse värskeid ürte või taimemahla. Segul lastakse taheneda ja surutakse 

seejärel läbi marli või linase riide. Salv pannakse suletavasse anumasse, soovitatavalt 

tumedasse klaaspurki. Salvile võib lisada ka ravimtaime tinktuuri, sel moel 

aurutatakse piiritus 40-50 kraadi juures. Salvi tuleb säilitada alla +5 temperatuuril 

(Kolmann 2013). 

 Mähiste tegemise jaoks kasutatakse mitmekordselt puhtaid riidelappe, kuhu võib 

pressida ravimtaimedest pressitud massi (Kolmann 2013). 

 Tõmmis koosneb taimede eeterlikest õlidest või lõhnaaineid sisaldavatest taimede 

vee- või piiritusleotisest (Kaevats 1996). Tõmmise tegemiseks lastakse ürtidele ja 

õitele peale kas keev vesi või külm vesi. Segul lastakse tõmmata soojas vähemalt 15 

minutit. Kuna tõmmise seismise aeg ei ole kindel, võib lasta seista ka kauem (Karjus 

2013; Kolmann 2013). 

 Ekstrakti valmistatakse tõmmisena (Naan 1987). Võetakse peenestatud taimi, millele 

kallatakse vett (temperatuuril 30-50). Kahe päeva jooksul segatakse ja hoitakse segu 
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samal temperatuuril pimedas ruumis ning hiljem valmimisel kurnatakse läbi puhta 

riide (Kolmann 2013). 

 Tinktuuri tegemiseks võetakse 1/3 osa taimematerjali ja 2/3 alkoholi. Soovitatavalt 

võiks segu seista 2-4 päeva soojas kohas (Makko ja Lumiste 2013). Vastav segu peab 

valmima suletud nõus. Hiljem tuleb segu kurnata ja kaitsta nii valguse kui ka õhu eest. 

Segu hoitakse 1-2 nädalat toatemperatuuril ning säilitatakse pimedas ja jahedas ruumis 

(Kolmann 2013). 

 

2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Uurisin looduskosmeetika tarbimisharjumusi Eestis viimase saja aasta jooksul kvalitatiivse 

meetodi abil. Andmeid kogusin ajakirjadest „Maret“ ja „Eesti Naine“ (lisa 1) ja 

küsitlusuuringu abil (lisa 2). Ajakirjade läbitöötamisega soovisin teada saada, milliseid 

looduslikke vahendeid soovitasid kosmeetilisel eesmärgil kasutada läbi aegade populaarsed ja 

enne televiisorit pea ainukesed infokanalid. Ankeetküsitlusega soovisin välja selgitada, mida 

inimesed looduskosmeetika all mõtlevad, kas ja kui palju inimesi üldse looduslikke vahendeid 

kasutavad ning kas ajakirjades soovitatu kajastub ka inimeste tegevuses. Uurimise meetod on 

autori ja juhendajate poolt väljatöötatud. 

 

Uurimiseks valisin ajakirjad, mis on ilmunud Eestis ja mõeldud naistele. Valisin ajakirjad 

„Maret“ (vt. joonis 6) ja „Eesti Naine“ (vt. joonis 7), kuna Eesti Naine on väga kõrge tiraažiga 

ehk trükiarvuga ning ajakiri „Maret“ on suunatud käsitöö nippidele, rohkete praktiliste 

nõuannetele, mis oli populaarseim meelelahutuslik naiste- ja koduajakiri. Ajakiri Mareti 

trükiarv oli 1939. aastal koguni 37 000 eksemplari (Kõnnussaar 2007). Ajakirju töötasin läbi 

Tartu Ülikooli Raamatukogus. Ajakirjast „Maret“ kogusin andmeid 9 saadaolevaist 

aastakäigust, aastast 1935 kuni 1940 ja 2013-2015. Ajakirja „Eesti Naine“ (aastatel 1952-

1989 nimega Nõukogude Naine) puhul vaatasin läbi 86 aastakäiku (1924-1939 ja 1945-2015). 

Käsitletud ajavahemiku jagasin viieks perioodiks kehtiva riigikorra, sõja perioodi ja valitseva 

majanduse põhjal: 
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·         1924-1940 (enne II Maailma sõda) 

·         1941-1945 (II Maailma sõja ajal) 

·         1946-1965 (nõukogude aeg pärast II Maailmasõda) 

·         1966-1990 (nõukogude aeg) 

·         1991-2015 (tänapäev) 

 

Koostasin tabeli Microsoft Excelisse, kuhu märkisin ajakirja, aastaarvu, loomse ja taimse 

materjali kasutusviisi ja otstarbe, nii iga aasta kohta eraldi. Tabelisse lisasin need 

komponendid, mis on mõeldud loodusest saadavast käsitsi valmistamiseks kosmeetilisel 

eesmärgil. Alustasin uuringut 2015. aasta novembris ning lõpetasin 2016. aasta märtsi kuus. 

Uurimine võttis aega 5 kuud. 

 

Andmetöötluseks koostasin uue tabeli (lisa 1), lisasin komponendid eraldi veergu, tabelis 

saadud arv näitab, mitu korda on materjal saanud ajakirjades soovitusi ning mille jaoks 

kasutatakse. Leidsin informatsiooni alates 1924-ndast aastast, mil ilmus esimene ajakiri  

„Eesti Naine“.  

 

 

 

 

  

 

 

Küsitlusuuringu viisin läbi selleks, et uurida tänapäeva inimeste looduskosmeetika tarbimis- 

ja käitumisharjumusi. Koostasin 9 valikvastuste ja avatud vastustega küsimust (lisa 2) 

kasutades mugavusvalimit. Koostasin küsimustiku internetipõhiselt Connect.ee - keskkonnas. 

Küsimustikule vastati anonüümselt. Küsitluse saatsin laiali 2016. aprillis.  Küsimustiku 

kokkuvõte on tehtud aprillis 2016. 

Joonis  6. Ajakirja Maret 1939.aasta 

esikaas  (Digar 2016).                                

Joonis  7. Ajakirja Eesti Naine 

1945.aasta esikaas (autori pildistatud). 
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3.TULEMUSED 

3.1. Ajakirjade uuringu tulemused 

Ajakirjades oli looduslikku kosmeetikat ja iluvahendeid soovitatud läbi kogu 

ilmumisperioodi. Lisas 1 annab ülevaate, mis perioodidel erinevaid looduslikke koostisaineid 

on soovitatud, näha on ka aja jooksul toimunud muutused ja trendid. Taimseid ja loomseid 

komponente on neis kahes ajakirjas aastatel 1924-2015 nimetatud kokku 189. Sõjajärgne 

periood ei ole töö eesmärkidele vastamiseks piisava materjalihulgaga. 

 

Tabel 2. Ajakirjade „Eesti Naine” ja „Maret” 5 enim viidatud ja kajastust saanud taimset ja loomset 

komponenti kosmeetilisel eesmärgil (autori koostatud). 
 

 

Uuringu tulemustest selgus, et taimsest materjalist kõige sagedamini soovitati kasutada 

sidrunit (77 korda). Kõige enam soovitatud või reklaamitud loomsed kosmeetikumid on 

munakollane ja -valge, mida viidati ajakirjades kokku 68 korda (vt. tabel 2). 

 

 

Taimne materjal 
Viidatud/Soovitatud 

(kordi) 
 Loomne materjal 

Viidatud/ 

Soovitatud 

(kordi) 

Sidrun (mahl, õli) 77  Muna (kollane, valge) 68 

Kummel (tõmmis) 60  Mesi 50 

Õlipuu (õli) 47  Piim 22 

Kaer (helbed, jahu, 

kliid) 
30 

 

Kohupiim 
18 

Piparmünt 28  Rõõskkoor 14 

1924-1940 1941-1945 1946-1965 1966-1990 1991-2015

Viited 73 2 142 508 478
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Joonis 8.  Looduskosmeetika viidete arv perioodil 1924-2015 (autori koostatud). 
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Ajakirjade uuringust selgus, et ajavahemikul 1924-1940 soovitati ajakirjades „Maret“ ja 

„Eesti Naine“ looduslikke vahendeid iluhoolduseks 73 korral (vt. joonis 8). Sõja ajal (1941-

1945) kajastati looduskomeetikat vähesel määral, kõigest 2 korda. Nõukogude aja 

algusperioodil (1946-1965) oli ajakirjades soovitusi kokku 142. Iluvahendite kasutamise huvi 

suurenes järgmisel perioodil (1966-1990), mil leidsin looduslikele kosmeetikavahenditele 508 

viidet, mis on 100 aasta jooksul looduskosmeetikat kõige rohkem kajastatud ajajärk. 

Tänapäeva perioodil (1991-2015) on looduskosmeetika alane huvi jätkunud, kuid seda 

kajastavaid viiteid on pisut vähem, 478.  

 

Kokkuvõttest (lisa 1 ja tabel 2) selgub, et aastatel 1924-1940 soovitati kasutada kõige enam 

sidrunit. II Maailmasõja ajal (1941-1945) olid soovitatavateks komponentideks kibuvits ja 

munakollane- ja valge. Aastatel 1946-1965 soovitati kasutada munakollast ja -valget. 

Hilisemal ajal (1966-1990) oli kõige rohkem soovitatud kummelit. Tänapäeval aga (1991-

2015) on ajakirjades soovitatud kõige enam sidruni kasutamist. Selgus, et kõige rohkem 

andsid ajakirjad soovitusi naha eest hoolitsemiseks, samuti juuste ning käte ja küünte 

hooldamiseks.  

 

Tabel 3. 8 populaarsema looduskosmeetika tooraine soovituste muutused ajavahemikul 1924-

2015 (Lisa 1 põhjal). 

 

Taimne/loomne 

komponent 

1924-

1940 

1941-

1945 

1946-

1965 

1966-

1990 

1991-

2015 

Soovitused/Viited 

Kokku 

Sidrun (mahl, õli) 10   16 24 27 77 

Muna (kollane, valge) 6 1 20 24 17 68 

Kummel (tõmmis) 5   9 33 13 60 

Mesi 5   7 17 21 50 

Õlipuu(oliiviõli) 4   7 13 23 47 

Kaer (helbed, jahu, 

kliid) 1   4 9 16 30 

Piparmünt     1 13 14 28 

Kurk (mahl) 4   2 16 5 27 
 

Kummel muutus Nõukogude ajal (1966-1990.a.) väga soositud vahendiks, mille soovituste 

arv pärast II Maailmasõda (1946-1965.a.) kasvas oluliselt. Tänapäeval (1991-2015) on 

kummelit mainitud 13 korral (vt. tabel 3). Õlipuu (st. oliiviõli) kasutamist soovitati aastatel 

1966-1990 13 korda. Tänapäeval (1991-2015.a.) on aga viiteid 23. Samuti populaarne 

kosmeetikum on  kaer, mida Nõukogude ajal soovitati  9, tänapäeval (1991-2015) 16 korral. 
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Kurgi kasutamise retseptide arv ajakirjades aastatel 1966-1990 oli 16, kuid tänapäeval (1991-

2015) on kasutada soovitatud 5 korral. 

 

Aastatel 1991-2015 on ajakirjade veergudele ilmunud mitmeid uusi komponente,  mida varem 

ei olnud kordagi nimetatud (lisa 1). Uued kasutusele võetud taimed on: rosmariin, 

jojoobipõõsas, greip, sheapuu, argaaniapuu, astelpaju, avakaado, basiilik, bergamot jpt. 

Viimasel perioodil ei ole aga ajakirjades tähelepanu pööratud mitmetele taimedele nagu 

näiteks: riitsinus, pärm, naistepuna, pärn, takjas, metsmaasikas, angervaks, hapukapsas, 

kapsas, rukkilill, leeskputk ning kondiüdi ja searasv jpt. Ka varem mainitud, kuid just 

viimasel ajal oluliselt populaarsust kogunud komponendid on: porgand, roos ja lavendel (lisa 

1). 

 

3.2. Ankeetküsitluse tulemused 

 

Uuringust võttis osa 50 inimest, 47 naist ja 3 meest. Vastajate keskmine vanus oli 23,3 aastat. 

 

 

Joonis 9. Vastajate arusaam looduskosmeetikast (n=50). 

 

Kõige suurem hulk vastajatest oli arvamusel, et looduskosmeetika on 100% loodusliku 

sisaldusega poest ostetav toode (vt. joonis 9). Teisele arvamusele jäi 17 inimest (34%), kes  

vastasid, et looduskosmeetika on toode, mida valmistatakse ise taimsetest ja loomsetest 
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komponentidest. Väiksem osa vastajatest (8%) vastas, et looduskosmeetika on poest ostetav 

kosmeetika toode, mis sisaldab looduslikke komponente, kuid teatud määral ka sünteetilisi 

aineid. Vastajatest (2%) ei osanud küsimusele vastata ja 3 inimest valisid vastuse „Muu“: nii 

esimene, kui ka teine punkt valikust; 100% loodusliku sisaldusega kas poest ostetav või ise 

valmistatav kosmeetiline toode; nii poest ostetav kui ise tehtud looduslikke (vajadusel ka 

tehislikke) koostisosasid sisaldav kosmeetikatoode. 

 

 

Joonis 10. Vastajate kosmeetika toodete eelistus (n=50). 

 

Kõige suurem hulk vastajatest eelistab kasutada nii loodus- kui tavakosmeetika tooteid, 33 

inimest (66%). Vaid 16% eelistab tarbida looduskosmeetika tooteid. Veidi väiksem hulk 

küsitletuid eelistas tavakosmeetikat, millele vastas 12% uuringus osalenutest. Uuringus 

küsitletutest 6% ei kasuta kosmeetikat (vt. joonis 10). 

 

Joonis 11. Taimsete ja loomsete komponentide kasutamine tänapäeval (n=50). 
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Küsitluses on pakutud vastajatele valik looduskosmeetikas kasutatavatest loomsetest ja 

taimsetest koostisosadest, mis olid ajakirjanduse uuringust tulenevalt enim kajastatud (lisa 1). 

Lisaks olid vastajatel võimalus lisada omapoolset infot. Vastajad kasutavad kosmeetilisel 

eesmärgil kõige rohkem kurki, 68% vastanutest (vt. joonis 11). Mett eelistas vastajatest 64%. 

Oliiviõli on kasutanud vastajatest 58%. Muna on kasutatud 48% vastajatest. Kummelit on 

kasutanud 46%. Sidrunit on kasutatud 30%. 6% ei ole kasutanud ühtegi pakutavast 

komponendist. 28% vastajatest vastas „Muu“ vastusega: kookosõli vastati 8 korral. Lisaks 

sellele mainiti argaaniaõli, kohvipuru, teepuuõli, palmirasva, õunaäädikhapet, kaerahelbed, 

karripulbrit, pajuoksi (tõmmise tegemiseks).  

 

Enamus vastajatest soetab kosmeetikat kauplustest, millele vastas  98% vastanutest ning vaid 

1 vastaja (2,3%) valmistab looduslikku kosmeetikat ise (lisa 2). Vastajatest 31 inimest (62%) 

arvavad, et ise valmistatud kosmeetikal on eelis poest ostetud tavakosmeetika või 

looduskosmeetika ees. 19 inimest (38%) seda ei arva. Vastajad peavad ise valmistatud 

kosmeetika eeliseks, et selle puhul saab olla kindel, mida toode sisaldab. Nimetatakse ka, et 

isevalmistatud kosmeetika on odavam, värskem ja tervislikum.  

 

 

Joonis 12. Vastajate looduslike komponentide kasutamise eesmärk (n=50). 

 

Eelnevas küsimuses (vt. joonis 11) komponente on kõige enam kasutatud naha hooldamiseks, 

millele vastas 50-nest vastajast 90%. 72% kasutati eelmainituid komponente juuste 

hoolduseks. Käte- ja küüntehoolduseks kasutati 26% vastanutest. Muu vastusega vastati 8% 

vastajatest (vt. joonis 12). 
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Joonis 13. Vanemate inimeste (ema, vanaema, vanatädi) soovitused välimuse eest hoolitsemisel (n 

=50).  

 

Kõige rohkem on välimuse eest hoolitsemiseks vanemate inimeste poolt soovitatud mett -

46% vastajatest (vt. joonis 13). Muna ja kurki on soovitatud 40le protsendile ning pisut 

vähem, kummelit 34 protsendile. Oliiviõli on soovitatud 14 protsendile. Sidrunit on 

soovitatud vanemate inimese poolt välimuse eest hoolitsemiseks kõige vähem, 8 protsendile. 

Vastajatest 26% ei ole soovitusi välimuse eest hoolitsemiseks vanemate inimeste poolt 

saanud. Muu vastusega vastas 14 % vastajatest. Muu vastuse all nimetati: riitsinusõli, 

kookosõli, leib, kase leotise vesi, nõgese vesi, kohvipaks, aaloe, nõges, kibuvits, pärnaõis, 

naistepuna. 

 

 

Joonis 14. Looduslike komponentide kasutamine vastajate poolt (n=50).  

Uuringus osalenutest 56% vastasid, et kasutavad komponente mõnikord. 30% vastanutest 

vastasid, et ei kasuta eelmainitud komponente välimuse eest hoolitsemisel. Kõigest 14% 

vastasid, et kasutavad eelmainituid komponente ka praegu (vt. joonis 14). 
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4. ARUTELU  

 

Käesoleva lõputöö teoreetilises osas antud ülevaade selgitab, et päris ühest mõistet ja 

definitsiooni Eestis looduskosmeetika jaoks ei kehti, pigem on see tunnetuslik ja soovituslik 

(Iluguru 2016; Lill 2011). Pilootküsitlusest selgus, et vastanutest pisut üle poole arvab, et 

looduskosmeetika on 100% loodusliku sisaldusega poest ostetav toode, mis on üllatav. 

Järelikult vastajad eeldavad, et saavad poest ka reklaamile vastava toote. Samas on ka 

ökomärgisega looduskosmeetika tootel teatud määral sünteetilised ained lubatud. Kosmeetika 

tootjad võivad tootel oma äranägemise järgi reklaamida end looduslikuna kuigi ise seda 

tegelikult olemata. Looduskosmeetika Liidu seisukohalt on looduskosmeetika  koostises 

vähemalt 95% ulatuses looduslikke ained (Eesti Looduskosmeetika Liidu koostööpartner 

Helen Orav 2016, suulised andmed). Seega 5% toote koostisest koosneb ikka sünteetilisest 

ainetest.  

 

Eelistuse kohta selgus, et suuresti tarbitakse mõlemaid nii tavakosmeetika kui ka 

looduskosmeetika tooteid. Seega ei leia kinnitust sissejuhatuses püstitatud hüpotees, et 

tänapäeval inimesed eelistavad looduskosmeetikat tavakosmeetikale. See väide ei pruugi olla 

küll kõigi eestlaste tarbimisharjumust kajastav, kuna osalejate arv jäi väikeseks ja keskmine 

vanus oli 23,3 aastat. Samas näitab see tulemus selle vanuserühma kosmeetika 

tarbimisharjumusi. Tarbimise osas on üldse reklaamil suur jõud, mida võib ka siin põhjuseks 

pidada, miks ei eelistata looduskosmeetikat või tavakosmeetikat vaid tarbitakse mõlemaid. 

Põhjus võib olla ka inimeste teadmatuses tavakosmeetika sisaldusest või ei ole see inimeste 

jaoks oluline. Kui teadlikkust tõsta siis ehk inimesed eelistaksid ka rohkem 

looduskosmeetikat.  

Samuti selgus, et looduskosmeetikat soetatakse üldiselt kauplusest, seda vastas 97,9% 

vastajatest. Enda tarbeks looduslikest komponentidest kosmeetikat üldjuhul ei valmistata, mis 

annab vastuse ka sissejuhatuses püstitatud küsimusele. Samas ei saa ka seda täielikult 

välistada kuna küsitlusele vastajatest 1 inimene seda siiski väitis. Kui inimesel ikkagi vajadus 

tekib on tal võimalik käepärastest vahenditest kosmeetikat valmistada. Ise valmistamine 

nõuab aega ja rohkem teadmisi. Teoreetilises osas kirjeldatud mähiste ja salvide tegemine on 

üsna aeganõudev, mis tõenäoliselt tänapäeva kiire elutempoga ühiskonnas ei ole inimeste 

jaoks otstarbekas. Lisaks võib olla põhjuseks tooraine kättesaadavus, alati ei pruugi taimed ja 

õlid ning muu materjal kodus olemas olla. Kuigi kvaliteedi suhtes oldi seda meelt, et 
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isevalmistatud kosmeetikal on eeliseid poest ostetavate toodete ees. Olen ka ise seda meelt. 

Ise valmistades saan valida parima tooraine vastavalt vajadusele ning toode on seetõttu 

minule sobivaimate koostisainetega. Kaldun arvama, et isevalmistamine on rohkem aktuaalne 

nendes peredes, kus poekosmeetika tekitab teatud allergilist toimet. Isevalmistatud 

kosmeetikast peetakse küll lugu, kuid ise seda kuigi tihti ei valmistata ning minnakse ikkagi 

pigem kauplusest ostma. Olulist rolli mängib siin kindlasti mugavus. Järelikult ka viimase 

aastakümne jooksul looduskosmeetika valmistamisele suunatud kirjanduse arv (lisa 3) ei 

mängi olulist rolli, et inimesed tänapäeval valmistavad looduslikest komponentidest 

kosmeetikat. Pigem kasutatavad paljud vastajatest mõnikord kosmeetilisel eesmärgil üksikuid 

komponente, mis ilmnes ankeetküsitluse põhjal.  

 

Looduslike komponentide kasutamine iluravi eesmärgil on naistele mõeldud ajakirjades 

viimase 100 aasta jooksul olnud läbiv ja pidev. Mõningal määral on kajastus periooditi olnud 

erinev, eriti sõjaajal, kus teemat puudutavad artiklid enamasti puudusid. Kõige suurem arv 

artikleid kosmeetilisel eesmärgil looduslike komponentide soovitustest oli alates Nõukogude 

aja teises pooles, mistõttu võib väita, et sellest perioodist algas suurem looduslike kosmeetika 

komponentide kasutamine. Eesti naisteajakirjades on 100 aasta jooksul kõige rohkem 

kosmeetilisel eesmärgil soovitatud kasutada võrreldes teiste komponentidega 5 komponenti: 

sidrun, muna, kummel, mesi, oliiviõli. Järelikult olid need vahendid inimestele viimase 100 

aasta jooksul kättesaadavaimad. Saab väita, et Eesti naisteajakirjades on looduskosmeetika 

ning looduslikke naha ja juuste hooldusvahendeid ning- võtteid kajastatud läbi aegade, mida 

tõestavad (lisa 1) uurimusest saadud andmed ning mis samuti minu teist hüpoteesi toetavad. 

Uurimustöö tulemus oli minu jaoks üllatav laialdaste ja rohkete artiklite arvu tõttu. Ajakirjade 

soovituslike nõuannete järgi võib järeldada, et viimase 100 aasta jooksul on Eesti naised 

kosmeetilisel eesmärgil looduslike komponentide kasutamise nippidest pidanud väga lugu, 

sest muidu ei oleks avaldatud artiklite hulk niivõrd suur.  

 

Tulemustest selgus, et ajakirjanduse põhjal kõige populaarsemaks soovitatud vahendiks 

osutunud sidrun aga küsitletute hulgas võrreldes teiste komponentidega kuigi palju tähelepanu 

ei pälvinud. Enim kasutatavad on kurk, mesi ja oliiviõli. Järelikult minu küsitluses osalenud 

tunnevad ja kasutavad neid komponente ning sidrunit enam iluvahendina väga ei tunta. Samas 

ankeetküsitluse põhjal siiski selgus, et kõiki viite komponenti (sidrun, muna, kummel, mesi, 

oliiviõli) on vanemad inimesed soovitanud kasutada ja neid kasutatakse vähesel määral ka 

tänapäeval ning ilmselt kasutavad neid komponente ka järeltulevad põlved. Järelikult ei ole 
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sidrun enam populaarne kosmeetiline komponent ning ilmselt kasutatakse seda muuks 

otstarbeks või on leitud selle asemele lihtsamini kasutatav või parema toimeainega vahend. 

Nagu näiteks suurt populaarust kogunud kookosõli, mida avaldati teadusartiklis ja ka 

uuringus osalejad vastasid sellele 8 korral. Järelikult on tekkinud palju moodsaid komponente, 

kuid ajakirjade andmetöötluse  ja ankeetküsiltuse põhjal võib öelda, et nendel viiel looduslikul 

komponendil on oma koht inimeste kosmeetika tarbimisharjumustes olemas veel 

tänapäevalgi. 
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KOKKUVÕTE 

Looduskosmeetika tooted on valmistatud taimsetest ja loomsetest koostisosadest, mida on 

võimalik nii ise valmistada, kui ka soetada kauplusest. Viimase võimaluse puhul peab tarbija 

ise olema teadlik, millised on taimsed ja sünteetlised koostisosad.  

 

Käesoleva bakalaureusetöö autor uuris naisteajakirjade “Eesti Naine“ ja “Maret“ põhjal, 

milliseid looduslikke komponente on viimase 100 aasta jooksul kosmeetilisel eesmärgil 

soovitatud kasutada. Uurimise tulemusena selgus 189 komponenti. Lisaks koostas autor 

pilootküsitluse, millega kontrollis, kas ajakirjades soovitatu ühtib sellega, mida inimesed 

tegelikult kasutavad.  

 

Pilootküsitluse tulemusel ei leidnud kinnitust väide, et tänapäeval inimesed eelistavad 

looduskosmeetikat tavakosmeetikale, kuid samas väljendab tulemus vaid küsitletud inimeste 

eelistusel, mille põhjal ei saa teha laiemaid üldisusi. Ajakirjanduses soovitatu ühtib inimeste 

kosmeetika tarbimisharjumustega vähesel määral, sest inimesed on muutunud mugavamaks 

ning pigem ostetakse kosmeetikat kauplusest, kuid üsna paljud vastajad on kosmeetilisel 

eesmärgil kasutanud üksikuid komponente.  

 

Ajakirjade andmetöötluse käigus selgus, et viimase 100 aasta jooksul on populaarseimateks 

osutunud viis komponenti, milleks on sidrun, muna, kummel, mesi ja oliiviõli. Küsitlusele 

vastanud inimesed sidrunit igapäevaelus kosmeetikas ei tarvita. Samuti selgus, et viimase 

kümne aasta jooksul avaldatud looduskosmeetikat valmistama õpetavate raamatute 

väljaannete arv ei mõjuta küsitlenute põhjal looduskosmeetika tarbimisharjumusi. 

Isevalmistatud kosmeetikat, küsitluses osalenute põhjal küll väärtustatakse, kuid ise ei 

valmistata looduslikest komponentidest kosmeetikat nagu seda tehti Nõukogude ajal. Uuringu 

käigus leidis kinnitust hüpotees, et Eesti naisteajakirjades on viimase 100 aasta jooksul 

looduskosmeetika ning looduslikud naha ja juuste hooldusvahendid ning erinevad võtted 

kajastust leidnud läbi aegade.  

 

Antud lõputööst tulenedes võiks looduskosmeetika teematikat uurida taasiseseisvumisajal 

ilmuma hakanud arvukate naistele suunatud ajakirjade ja suurema küsitletavate valimi põhjal. 
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Nii saab uurida kõiki uusi trende, mida oleks võimalik vanema ajakirjandusega võrrelda. 

Samuti võiks uurida tarbijate teadlikkust looduskosmeetika valdkonnas ning kuidas tooraine 

kasvatamine üldiselt keskkonda mõjutab. 
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SUMMARY 

Natural Cosmetics in Estonia during the last 100 years 

 

Natural beauty products are made from herbal and animal ingredients that people can prepare 

themselves or buy in a shop. In the latter case, the consumer must be aware, which are natural 

herbal and which synthetic ingredients. 

 

The author of the present Bachelor’s thesis investigated what natural ingredients have been 

recommended during the last 100 years for cosmetic purposes, based on the two Estonian 

women’s magazine Eesti Naine and Maret. The results of the research identified 189 

components. In addition, the author compiled a pilot survey, which examined whether the 

recommendations in the magazines were in line with what the surveyed were actually using. 

 

The pilot survey found no confirmation of the claim that nowadays people prefer natural 

cosmetics to ordinary cosmetics. However, the results reflected only the preferences of the 

surveyed people, from which wider generalizations cannot be made. Recommendations in the 

magazines agree only slightly with people’s consumption habits regarding cosmetics, because 

they would rather buy cosmetics in shops, which may be due to convenience. At the same 

time, there was quite a large number of the surveyed, who had used individual components, 

recommended for cosmetic purposes in the two magazines.  

 

In the process of data processing of the two magazines, it became clear that over the past 100 

years, five components have proven to be the most popular ones, namely lemon, eggs, 

chamomile, honey and olive oil. The surveyed claimed they do not use lemon for daily 

cosmetic purposes. Homemade cosmetics products were valued by the surveyed, but they 

claimed they do not prepare them from natural components, like it was widely done in the 

Soviet period. It was also found out that the number of books that teach how to prepare 

natural beauty products, published over the past decade, do not affect the consumption of 

natural cosmetics. The research confirmed the hypothesis that for the past 100 years, the 

Estonian women’s magazines have published information on natural cosmetics, and natural 

skin and hair care products, as well as on different techniques for using them.  
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Based on the research findings, it is advisable to explore the topic of natural cosmetics using 

numerous magazines targeted at women, which started to emerge in the period of the 

restoration of Estonia’s independence, as well as on the basis of a wider sample of surveyed 

people. One could explore all new trends, which could then be compared to the ones in some 

older publications. One could also examine the awareness of consumers in the field of natural 

cosmetics, and how cultivation of raw materials in general can affect the environment. 
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TÄNUAVALDUSED 

 

Soovin tänada juhendajaid, kes mind lõputöö kirjutamisel aitasid. Soovin tänada ka 

looduskosmeetika ettevõtteid,  kes leidsid aega minuga vestlemiseks. Samuti tänan oma 

perekonnaliikmeid ja tuttavaid, kes olid mulle suureks toeks ja abiks sellel teekonnal. Suur 

aitäh teile! 
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LISA 1. Ajakirjades „Eesti Naine“ ja „Maret“ kosmeetilisel eesmärgil soovitatud loomsete ja taimsete 

komponentide leotelu aastatel 1924-2015 

  
Taimne/loomne 

komponent 

1924-

1940 

1941-

1945 

1946-

1965 

1966-

1990 

1991-

2015 

Viited/ 

Soovitused 

 

 

Nahk 

 

Juuksed 

 

Küüs/Käed 

 

Ripsmed  

Tedretähnide 

pleegitamine/eemaldamine 

1 Sidrun (mahl, õli) 10   16 24 27 77 * * *   * 

2 Muna (kollane, valge) 6 1 20 24 17 68 * *       

3 Kummel (tõmmis) 5   9 33 13 60 * * *   * 

4 Mesi 5   7 17 21 50 * *     * 

5 Õlipuu (oliiviõli) 4   7 13 23 47 * * *     

6 
Kaer (helbed, jahu, 

kliid) 
1   4 9 16 30 *         

7 Piparmünt     1 13 14 28 *         

8 Kurk (mahl) 4   2 16 5 27 * * *   * 

9 
Kibuvits/Roos (vesi, 

õli) 
2  1   9 13 25 *         

10 Petersell     1 17 6 24 * *     * 

11 Porgand 1   3 9 10 23 * * *     

12 Piim 3   4 9 6 22 * * *   * 

13 Aed-maasikas (mahl) 2   1 12 5 20 *       * 

14 Päevalill (õli)     5 8 6 19 * *       

15 Kohupiim     4 7 7 18 *         

16 Mais (õli, jahu, tärklis)       12 6 18 * * *     

17 Mandel (jahu, õli) 2   5 4 7 18 * * *     

18 Salvei       9 8 17 *         

19 Lavendel 1     1 13 15 *         

20 Saialill       7 8 15 * * *     

21 Nisu (jahu, kliid) 1     8 5 14 *       * 

22 Rõõskkoor 1   3 9 1 14 *       * 

23 Kartul (jahu, tärklis) 1   3 5 4 13 *   *     



 

 

 
40 

24 Mänd (kasvud,okkad) 1     9 3 13 *         

25 Riitsinus (õli) 2   5 5   12 * * * *   

26 Tomat 1   3 7 1 12 *   *     

27 Õun       6 6 12 *         

28 Apelsin     1 6 4 11 *         

29 Pärm 1   6 4   11 *       * 

30 Aaskannike       9 1 10 * *       

31 Hapukoor     1 6 3 10 *   *   * 

32 Kamajahu       4 6 10 *         

33 Kask (lehed, mahl)       8 2 10 * *       

34 Naistepuna       10   10 * *       

35 Nõges/Kõrvenõges       9 1 10 * *       

36 Pärn     3 7   10 *         

37 Vaarikas     1 7 2 10 *         

38 Eukalüpt       1 8 9 *         

39 Põldosi       8 1 9 *         

40 Kookospalm (õli, rasv)     3   5 8 * *       

41 Nõmm-liivatee       7 1 8 *         

42 Rosmariin         8 8 * *       

43 Takjas (juureõli)     1 7   8 * *       

44 Jojoobapõõsas (õli)         7 7 * * *     

45 Sibul 2   2 2 1 7   *     * 

46 Viinamari       2 5 7 *         

47 Greip (seemneõli, mahl)         6 6 *         

48 Humal       5 1 6 * *       

49 Jõhvikas       4 2 6 *         

50 Kadakas (õli, mari)       1 5 6 *         

51 Mädarõigas 1     3 2 6 *       * 

52 Rukkileib/leib/must leib     1 4 1 6 * *       

53 
Sheapuu (võiseemnik) 

õli 
        6 6 *         

54 Aaloe 1   1 1 2 5 * *       
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55 Keefir       3 2 5 * *       

56 Metsmaasikas     1 4   5 *       * 

57 Oder (jahu)       2 3 5 *         

58 Sool 1       4 5 *   *     

59 Tamm (koor) 1   1 2 1 5 *         

60 Angervaks       4   4   *       

61 Aprikoos       2 2 4 *         

62 Argaaniapuu (õli)         4 4 * * *     

63 Banaan       1 3 4 *         

64 Hapukapsas     1 3   4 *         

65 Jogurt (maitsestamata)         4 4 *         

66 Kakaopuu (pulber,või) 1       3 4   *       

67 Kapsas     2 2   4 * *       

68 Köömen (seemned)       3 1 4 *         

69 Meliss       3 1 4 *         

70 Mustsõstar       1 3 4 *         

71 Paiseleht       3 1 4 * *       

72 Rukkilill     1 3   4 * *       

73 Suhkur (lisaaine)         4 4 *   *     

74 Astelpalju         3 3 *         

75 Avokaado         3 3 * *       

76 Basiilik (õli)         3 3 *         

77 Bergamot (õli)         3 3 *         

78 Hobukastan       2 1 3 *         

79 Hõlmikpuu         3 3 *         

80 Ingver         3 3 *         

81 Kondiüdi       3   3 *         

82 Küüslauk       2 1 3 * *       

83 Leeskputk       3   3 *       * 

84 Lina (seemned)       1 2 3 *         

85 
Hariklik mandlipuu 

(magus mandel) 
        3 3 *         
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86 Nisu (iduõli)         3 3 *         

87 Pohl       1 2 3 *         

88 Sandlipuu         3 3 *         

89 Searasv     1 2   3 *         

90 Sidrunhein (õli)         3 3 *         

91 Teeleht       3   3 * *       

92 Teepuu (õli)         3 3 *         

93 Turvas         3 3 *         

94 Vanilje         3 3 *         

95 Virisk (õli)     4  2   6 *         

96 Võilill       2 1 3 *       * 

97 Arbuus       2   2 *         

98 Harilik pune       1 1 2 *         

99 Jasmiin         2 2 *         

100 Kanarbik       1 1 2 *         

101 Kaneel       1 1 2 * *       

102 Kohvipuu (kohvipuru)         2 2 *   *     

103 Käokannus         2 2         * 

104 Laukapuu (õied)       2   2 *         

105 Makadaamia (pähkliõli)         2 2 *         

106 Mandariin         2 2 *         

107 Melon     1 1   2 *         

108 Meresool         2 2 *         

109 Murakas         2 2 *         

110 Mustikas         2 2 *         

111 Must tee     1   1 2 *         

112 Pomerantsipuu (Neroli)         2 2 *         

113 Uba (jahu) 2         2 *         

114 Punane sõstar       2   2 *         

115 Redis 1     1   2         * 

116 Seeder         2 2 *         

117 Soja (õli)         2 2   *       
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118 Spinat 1   1     2   *       

119 Ženženn         2 2 *         

120 Valge ristik       2   2 *         

121 Ananass         1 1 *         

122 Arnika 1         1           

123 Bergeenia (lehed)       1   1         * 

124 Granaatõun         1 1 *         

125 Hanerasv     1     1 *         

126 Hapuoblikas       1   1 *         

127 Harakputk 1         1 *         

128 Harilik kikkaputk         1 1           

129 Henna       1   1   *       

130 Hiirekõrv         1 1 *         

131 Iisop         1 1 *         

132 Ilang (õli)         2 1 *         

133 India hobukastan (jahu) 1         1     *     

134 Kalamaksaõli     1     1 *         

135 Kalmus       1   1   *       

136 Kameelia (õli)         1 1 *         

137 Kardemon         1 1 *         

138 Kaaviar         1 1 *         

139 Kiinapuu       1   1   *       

140 Kirsipuu (vili) 1         1 *         

141 Koriander         1 1 *         

142 Kortsleht         1 1 *         

143 Kress       1   1 *         

144 Kukehari         1 1 *         

145 Kuningakepp (õli)         1 1 *         

146 Kuusk       1   1 *         

147 Küpress (õli)         1 1 *         

148 Leeder/Must-leeder       2   2 *         

149 Lodjapuu       1   1   *       
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150 Apelsin         1 1 *         

151 Majonees     1     1 *         

152 Majoraan         1 1 *         

153 Mango         1 1 *         

154 
Maruula-

elevandiõunapuu (õli) 
        1 1 *         

155 Muskaat         1 1 *         

156 Must pappel       1   1   *       

157 Must pipar         1 1 *         

158 
Mandlipuu 

(mõrumandliõli) 
1         1 *         

159 Mürr (mahl) 1         1 *         

160 Nulg         1 1 *         

161 Nurmenukk       1   1           

162 Nõiapuu (vesi)         1 1 *         

163 Paju/Raagremmelgas       2   2   *       

164 Pampel         1 1           

165 Papaia         1 1 *         

166 Patšuliõli         1 1 *         

167 Peet         1 1         * 

168 Pirn 1         1 *         

169 Pistaatsia (õli)         1 1 *         

170 Ploom       1   1 *         

171 Päevakübar         1 1 *         

172 Rabarber     1     1   *       

173 Raps (õli)         1 1 *         

174 Raudrohi       1   1 *         

175 Riis (kliid)     1     1 *         

176 Raudrohi       1   1   *       

177 Seesam (seemneõli)         1 1 *         

178 Seller 1     1   1           

179 Sinep       1   1   *       
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180 Sirel       1   1 *         

181 Šokolaad         1 1 *         

182 Želatiin       1   1 *         

183 Vahukoor         1 1 *         

184 Varemerohi         1 1         * 

185 Viigikaktus         1 1 *         

186 Viinamarjavein       1   1 *         

187 Viirpuu       1   1 *         

188 Viiruk         1 1 *         

189 Villavaha e. lanoliin         1 1 *         

Viidete/Soovituste 

arv kokku 
  73 2 142 508 478             
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LISA 2.  Ankeetküsiltus looduskosmeetika tarbimisharjumuste 

kohta 

 

Tere! Olen Eesti Maaülikooli Loodusturismi eriala III kursuse tudeng, Elis Liivaru. 

Käesolev küsimustik on abiks minu bakalaureusetöö „Looduskosmeetika Eestis viimase 

saja aasta jooksul“ koostamisel. Küsimustikule vastamine võtab aega kuni 5 minutit. 

Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada, mida inimesed mõtlevad looduskosmeetika all, 

milliseid loodusest saadavaid komponente kasutatakse kosmeetilisel eesmärgil ja kas 

inimesed valmistavad tänapäeval enda tarbeks looduslikest komponentidest kosmeetikat. 

Teie poolt esitatud andmeid kasutatakse uurimustöös anonüümsena. Tänan abi eest! 

 

1. Mida teie jaoks looduskosmeetika tähendab? 

 

2. Kas eelistate tava- või looduskosmeetika tooteid? 

 

3. Kas valmistate kosmeetikat ise või pigem soetate kauplusest? 

 

4. Kas teie arvates on ise valmistatud kosmeetikal eelis tavakosmeetika või poest         

ostetud looduskosmeetika kõrval? 

 

5. Kui vastasite eelmisele küsimusele “Jah“ siis palun täpsustage lühidalt, milles 

Teie arvates isevalmistatud kosmeetika eelis seisneb? 

 

6. Millised käepäraseid taimseid ja loomseid komponente olete kosmeetilisel  

eesmärgil kasutanud? 

 

7. Mille hoolduseks kasutasite? 

 

8. Missuguseid komponente soovitasid teile vanemad inimesed(ema, vanaema,   

vanatädi) oma välimuse eest hoolitsemisel? 

 

 

9. Kas kasutate neid ka praegu?
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LISA 3. Looduskosmeetikat kajastavad raamatud 

  
-1990ndad 2000ndad 2010ndad 

 

1.  Tirgo E. 1932. Tarvilikku nõu ja 

juhatust majapidamise, tervishoiu ja 

kosmeetika alal. Tartu. 94 lk. 

 

Lõuk E. 1998. Mesilasaadused 

arstimisel ja kosmeetikas. Valgus. 

Tallinn. 125 lk. 

 

2. Jänes H. 1991. Taimed 

kosmeetikas. EKP KK Kirjastuse 

trükikoda. Tallinn. 47 lk. 

 

3. Tarmak I. 1985. Kodune iluravi. 

Valgus. Tallinn. 177 lk. 

 

4. Lõuk E. 1988. Tiivuline sõber ilu 

ja tervise teenistuses: 

mesilassaaduste kasutamisest. Eesti 

NSV Aianduse ja Mesinduse Seltsi 

Pärnu osakond. Pärnu. 10 lk. 

 

5. Lõuk E. 1998. Mesilasaadused 

arstimisel ja kosmeetikas. Valgus. 

Tallinn. 125 lk. 

1. Tourles S. 2004. Kehahooldus 

taimede abil : juuksed,  nahk ja küüned 

terveks looduslikul teel. Odamees. 

Tallinn. 174 lk. 

 

2. Janssen M. 2006. Loomulikult 

terved juuksed : taimravi ja igapäevane 

hooldus jumalike juuste heaks. Ersen. 

Tallinn. 232 lk. 

 

3. Schouten I. 2000. Juuste ja suu 

hooldus loodusliku kosmeetikaga. 

Jakobi Terapeutikumi kirjastusgrupp. 

Tartu. 24 lk. 

 

5. Thomas T. 2000. 10-minutiline 

näohooldus : vananemise ilmingute 

vähendamine looduslike vahenditega. 

Sinisukk. Tallinn. 128 lk. 

 

6. Enkovaara A. 101 loodustoodet. 

2007. Medicina. Tallinn. 244 lk. 

 

7. McHoy P., Westland P. 2008. 

Maitse-, lõhna- ja ravimtaimed. 

Varrak. Tallinn. 224 lk. 

 

8. Breedlove G. 2006. Kodune spaa 

ravimtaimedega : looduslikult 

värskendavad mähised, emulsioonid, 

maskid, õlid, ja koorijad. Ersen. 

Tallinn. 272 lk. 

1. Karjus I. 2010. Metsamoori 

taimekosmeetika : pühendusega 

naistele, kes ju alati kaunist ihalevad. 

Tallinn. 117 lk.  

2. Koel J. 2012. Looduskosmeetika. 

Tallinna Raamatutrükikoda. Tallinn. 

101 lk. 

3. Cosima B. 2013. Looduskosmeetika : 

ise ja lihtsalt. Sinisukk. Tallinna 

Raamatutrükikoda. 143 lk. 

4. Kolmann K. 2015. Hea tervis ja särav 

välimus küpsemas eas : 

rahvaravivõtted, looduskosmeetika ja 

tervistav toitumine. Estada. Tallinn. 376 

lk. 

5. Kolmann K. 2013.Terve välimuse 

heaks : rahvameditsiini ravivõtted ja 

looduskosmeetika. Agitaator OÜ. 427 

lk. 

6. Tamme K. 2015. Alati ilus: 

soovitused ja nõuanded. Piret Marikiri 

Raamat. Tallinn. 192 lk. 

7. Puhak Õ. 2015. Sibul, küüslauk, 

ingver - kolm imeväega ravijuurikat. 

Tallinn. 126 lk. 

8. Sarendik K. 2014. Kaunimad aastad, 

ilu ja kortsud : rahvalik ilu- ja naharavi. 

Tartu. 142 lk. 

9. Lill E. 2013. Mahekosmeetika : 

pärimus ja teadus ehk Ürgse looduse 

seletamine moodsal moel. Lillelapsed. 

88 lk. 

10. Gilbert K. 2012 Looduslik 

kosmeetika: 35 sammsammulist 

juhendit koduse kosmeetika 

valmistamiseks. Harjumaa. 144 lk. 
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