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KOSMEETIKATOODETE
kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine,
muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine.
Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle veidi nõu:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tutvu enne kosmeetikatoote ostmist märgistusel oleva infoga
Küsi vajadusel müüjalt kosmeetikatoote kohta lisainfot  
Veendu et kosmeetikatoote säilimisaeg ei ole möödas
Ole teadlik oma allergiatest, jälgi kas kosmeetikatoode sisaldab sinu jaoks allergilisi
või muid ohtlike ained. Märgistusel on kohustuslik tuua välja allergiat tekitavad ained
kui nende olemasolu kosmeetikatootes on üle 0,01 % maha loputatavates toodetes
ja üle 0,001 % peale jäetavates toodetes. Allergiliste ainete loetelu leiad terviseameti
veebilt.
Huvi korral uuri koostisosade funktsiooni kohta kosmeetikatootes ja kuidas on see
reguleeritud. CosIng andmebaas (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/
cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple)
Järgi kosmeetikatoote hoidmisel ja kasutamisel kasutusjuhiseid, hoiatusi ja
ettevaatusabinõusid
Pöördu kindlasti arsti poole kui kosmeetikatoote kasutamisega on kaasnenud
soovimatu mõju
Teata kosmeetikatoote kasutamisel tekkinud soovimatust mõjust kas toote levitajat,
toote maaletoojat või valmistajat või/ja terviseametit: http://www.terviseamet.ee/
kemikaaliohutus/toodete-ohutus/kosmeetikatoodete-soovimatud-mojud.html
Jäta meelde, et kosmeetikatootel ei saa olla ravivaid omadusi ega
meditsiinilisi näidustusi ja seepärast suhtu kriitiliselt toodetesse, millele
omistatakse omadusi või toimet, mis aitavad leevendada või ravida
haigusi.

Rohkem infot www.terviseamet.ee
märksõna alt “Toodete ohutus”.

ILUPROTSEDUURID
aitavad lahendada välimusega seotud muresid.
Soov olla igavesti noor ja ilus survestab iluteenuste pakkujaid
otsima üha uusi teenuseid.
Enne valiku sooritamist jäta meelde mõned lihtsad nõuanded:
• Veendu protseduuri vajalikkuses. Vajadusel konsulteeri eelnevalt arstiga.
• Pea meeles, et ilusalongis on lubatud läbi viia üksnes neid protseduure, mis ei ole
seotud nahahaiguste ravimise ja kosmeetiliste vigade kirurgilise korrigeerimisega.
• Teenuseosutaja valikul lähtu eelkõige teenuseosutaja haridusest, väljaõppest ja eelnevatest kogemustest sind huvitavas iluvaldkonnas. Lase protseduur teha asjatundjal.
• Pea meeles, et keerulised noorendamise protseduurid (nagu näiteks ilusüstid,
mesoteraapia, keemiline piiling, mesoniidide paigaldamine, plasmalifting, laserseadmete kasutamine) eeldavad teenuseosutajalt vastavat meditsiinialast haridust.
Iluteenindaja tegevusluba ja õigust töötada tervishoiuteenuse osutajana on võimalik
kontrollida Terviseameti tervishoiuteenuse osutajate registrist (http://mveeb.sm.ee/
Tervishoiutootajad/? ja http://mveeb.sm.ee/Tegevusload/? ).
• Veendu teenuse sobivuses. Ilu protseduuriga võivad kaasneda ka mittesoovitavad
tulemused/ tüsistused või vastunäidustused. Seetõttu on äärmiselt oluline koguda
enne protseduuri teostamist võimalikult palju informatsiooni protseduuri käigu ning
kasutatavate preparaatide kohta.

• Informeeri teenuseosutajat oma terviseseisundist (allergiad, kroonilised haigused,
tarvitatavad ravimid jne).
• Teavita teenuseosutajat varem teostatud iluprotseduuridest ning neis kasutatud
toodetest.
• Kodudes pakutavatesse iluteenustesse suhtu ettevaatlikult –  koduteenuste kohta
puudub ülevaade teenuse nõuetele vastavuse ning teenindaja oskuste üle.
• Pööra tähelepanu salongi hügieenitingimustele:  tööpinnad peavad olema puhtad
ning vajadusel desinfitseeritud. Kõik teenindamisel kasutatav korduvkasutusega pesu
(käterätikud, salvrätikud, linad) tuleb vahetada pärast iga klienti.
• Kliendi teenindamine peab toimuma puhta ning asjakohaselt töödeldud instrumendiga. Korduvkasutusega instrumendid, mille kasutamisel tekib oht nahasekreedi ja
vere edasikandmiseks, tuleb steriliseerida.
• Iluteenuste reklaami suhtu ettevaatlikult: säilita selge mõistus sooduspakkumiste
osas, mis tunduvad liiga ahvatlevad. Selle taga võib olla reeglite eiramine või
teenindaja vähene kogemus.
• Suhtu kriitiliselt iluprotseduuri, millele omistatakse omadusi või toimet, mis aitavad
vältida või ravida haigusi.
• Teenuse kvaliteedi suhtes tekkinud kahtluste korral on sul õigus jätta teenus ostmata.

Rohkem infot www.terviseamet.ee märksõna alt “Teenuste ohutus”.

