
 

ARAABIA KAUNITARI IMELINE ILU-WEEKEND TALLINNAS 

 „Tallinnas tekkis mul tõsiselt küsimus: kas eestlannad on mashallah 

(Jumala tahtel) nii silmapaistvalt kaunid või on Eestis lihtsalt väga 
kõrge iluteenuste kvaliteet. Selle põhjal, mida ma Tallinna ilukliinikus 

ise kogesin, julgen ausalt tunnistada, et meie Bahreini salongid jäävad 
teie omadele alla,“ kiidab Araabia kaunitar Layla Abdul Ghani nii Eesti 

õrnema soo ilu kui ka siinseid iluspetsialiste.  

Araabia naised on tõelised ilusalongide 
fanaatikud ja erandiks pole ka esimest 
korda Eestit külastanud Bahreini 

koduperenaine, eduka ärimehe abikaasa ja 
nelja lapse ema Layla Abdul Ghani. 

Laylat, kelle abikaasa käivitab hetkel 

Londonis restoraniäri, huvitab 
professionaalne iluvaldkond ja selle 
moodsad läänelikud tehnoloogiad rohkem 

kui keskmist Bahreini koduperenaist, sest 
naise salaunistuseks on Bahreinis oma 
ilusalongi ning esimese meigikooli 

avamine. Sestap oligi Layla paaripäevase 
puhkuse peaeesmärgiks Tallinnas 

külastada parimaid iluspetsialiste ning 
mõnda moodsat ilukliinikut, mis oleks 
varustatud ka võimalikult innovaatiliste 

aparaatide ja know-how’ga. 

Põhjaliku näohoolduse ning sama põhjalikud vastused kõikidele oma 
iluküsimustele, saigi araablanna vipMedicumi Ilukliinikust, mis on 

esteetilise meditsiini- ja iluvaldkonnas kõige kaasaegsemat tipptehnoloogiat 

http://www.vipmedicum.ee/


kasutav ilukliinik Tallinnas, kus töötavad lisaks kosmeetikutele ka 

meditsiinilise kõrgharidusega erispetsialistid ja arstid. Uusimat teenust, 
laseriga tattoode eemaldamist, pakub kliinik ainsana Baltikumis.  

 

 

LUKLIINIK vipMedicum – moodsam kui Bahreinis 

Juba Kadrioru alguses, Raua tänaval asuvasse ilutemplisse sisenedes 
üllatas Laylat atmosfäär, mille sarnast võib tema sõnul Bahreinis kogeda 

vaid ülikallites, viietärni hotellides asuvates salongides: „Teil on suurt rõhku 
pandud nii interjöörile kui ka meeldivale ja soojale teenindusele: salong 

lõhnab, küünlad põlevad, pakutakse erinevaid jooke, teenindaja ise on 
äärmiselt hooliv ja sõbralik. See positiivne energia ja emotsioon, mis 
ilusalongist lisaks protseduurile kaasa tuleb, on lihtsalt fantastiline,“ 

muljetab Layla ajakirjale Face|Control antud intervjuus, hinnates 
vipMedikum ilukliiniku Bahreini mõistes väga kõrgetasemelisteks salongiks, 
mille hinna-kvaliteedi suhe on tema jaoks uskumatult super. 

Layla arutleb, et ilmselt on põhjuseks ka tõsiasi, et Bahreinis on ilu-, eriti 
juuksurisalongid, araablannadele tavaline koht, kus nad käivad keskmiselt 
üle päeva, umbes nagu meie Eesti koduperenaised toidupoes: „Föönitame 

juukseid, trimmime kulme või eemaldame karvad ja that’s it! Mingit 
lisaväärtust lõõgastava muusika, kauni interjööri, kohvi või tee 

serveerimisega meil ei pakuta. Teenindajad on sada protsenti võõrtööjõud, 
kes lihtsalt teevad oma asja.“ 

Ja kui Eesti naised saavad enamike iluprotseduuridega ka ise kodus 
hakkama, siis Bahreini naised teostavad igat pisematki hooldust salongis või 

kutsuvad spetsialisti koju. Viimane on eriti populaarne ja mugav nii kliendile 
kui teenindajale ja eritasu kojutuleku eest ei küsita. 

Milliseid iluprotseduure Araabia naised kõige rohkem tarbivad? 



Juuksed on Layla sõnul Araabia naistel kõige tähtsamad iluaksessuaarid ja 

selleks, et pikad poolde selga voogavad juuksed terved ja säravad oleksid, 
käivadki nad igal teisel päeval juuksuris või tuleb juuksur koju: peseb 

juuksed, teeb peamassaaži ja õlimaski ning föönitab, pidulikumaks puhuks 
aga sätib lopsaka ülespandud soengu. 

Ka kauni kulmukaare trimmimine ja keha eest hoolitsemine on Araabia 
naistel tavaks juba ajaloolistest traditsioonidest. Nagu ka see, et Araabia 

naiste kehalt ei leia ühtegi karvaudet. Depilatsiooni eest hoolitsevad 
enesestmõistetavalt spetsialistid: „Need on ka peamised, võiks öelda 

elementaarsed iluteenused, mida eelistame võimalusel koduses miljöös 
tarbida,“ rääkis eksootiline kaunitar araabiapärastest ilutavadest. 

As GOOD as NEW ehk naine nagu uuesti sündinud!  

 

Kuna Layla polnud VipLine operatsioonivaba näoplastikat varem proovinud 
ja noorendavaid näohooldusi pole ühele 30ndates naisele kunagi liiga palju, 
katsetaski ta vipMedicumis enda jaoks põnevat mittekirurgilist protseduuri, 

mille unikaalse programmi abil töödeldakse ja toniseeritakse näolihaseid 
sedavõrd tõhusalt, et protseduur avaldab mõju ka vereringele ja 
lümfisüsteemile. Mistõttu saab lisaks noorendavale toimele ka abi päris 

mitmete erinevate nahaprobleemide korral nagu tumedad või turses 
silmaalused, aknekahjustused, pigmendilaigud, suured poorid, lõtvunud, 

jumetu ning stressis nahk jne. 

„Pärast protseduuri peeglisse vaadates olin heas mõttes šokis. Braavo! Olin 
nagu uus naine. Kuigi protseduuri soovitatakse parima tulemuse saamiseks 
võtta kuurina, olen väga rahul juba esimesel korral – poleks uskunud, et nii 

http://www.vipmedicum.ee/teenused/programmid-naole/mittekirurgiline-naoplastika/


lühikese aja jooksul saab taolise efekti. Jume oli märgatavalt ühtlasem ja 

pringim. Minu veidi probleemne näonahk sõna otseses mõttes säras, 
põsesarnad õhetasid nagu noorel tüdrukul. Nii et ma tõesti tundsin, et jätsin 

sinna ilukliinikusse vähemalt paar aastat maha. Mis aga annab ju igale 
naisele – ole sa araablane  või eestlane – enesekindlust juurde! (Muigab.) 
Mida panevad ka mehed igas riigis tähele.“ 

Ja võin kinnitada, et tulemus kestab senini. (Layla rääkis oma Eesti 

muljetest nädalajagu hiljem Londonist Skype’i vahendusel – FC.). See näitab, 
et tegu ei ole vaid kiire efektiprotseduuriga vaid tulemus on tõesti pikaajalise 

toimega. Kujutan ette, mis saab veel siis, kui teha läbi soovitatav kuur – ei 
imestaks, kui näost kaobki kümme aastat! Poleks arvanud, et väikeses 
Eestis midagi taolist pakutakse.“ 

Siinkohal võtab Layla taas teemaks Eesti naiste paljuräägitud ilu: „Siia see 

koer on maetud – panin tähele, et Eestis on naised ikka väga ilusad ja minul 
tekkis tõsiselt küsimus, kas selles on „süüdi“ teie loomulik ilu või on Eestis 
sedavõrd hea iluteenuste kvaliteet ja maailma tipptasemel kõrgtehnoloogia, 

mida näiteks vipMedicumi ilukliinikus ise kogesin. Julgen ausalt tunnistada, 
et meie Bahreini iluteenuste pakkujad jäävad sellele alla.“ 

Layla tõdeb, et vipMedicumis tutvustati talle, kes ta on iluvallas keskmisest 

Araabia koduperenaisest pädevam, ka mitmeid tõeliselt uudseid ja sellevõrra 
tõhusamaid aparaate, mida Bahreini salongides veel ei tunta. Kui, siis vaid 
väga kallitest eliitsalongides. 

„Kuigi Bahreinis, jah, on põhimõtteliselt iga nurga peal ilusalong ja naisele 
n-ö igapäevane paik, on innovaatiline kõrgtehnoloogia ja kõiksugu 

aparaadiprotseduurid veel selgelt homne päev. Meil tehakse protseduure 
pigem vanade ja pärast vipMedicumi külastust Tallinnas tundub mulle, isegi 
veidi primitiivsete traditsioonide kohaselt. Näiteks kehalt karvade 

eemaldamiseks kasutatakse meil senini loodusliku suhkruvaha, samas 
vipMedicumis pakutakse selleks valutut, tõhusamat ja mis peamine, 

märkimisväärselt kauem kestvama tulemusega lasermeetodit, mille 
programm seadistatakse personaalselt iga kliendi järgi! 

Loomulikult pean ma lugu ka Araabia vanadest ilutraditsioonidest, aga kui 
soovid ikkagi kiiremat ja efektiivsemalt noorendavat, silendavat või 

salendavat mõju, on absoluutselt kindlasti minu eelistus pigem 
modernsemad aparaadi- ja laserprotseduurid, mida saab ju edukalt miksida 
uue põlvkonna looduslike kosmeetikasarjadega,“ on Layla vipMedicumis 

kogetust-kuuldust-nähtust vaimustuses. 

Layla palvel talle ka teisi vipMedicumi protseduure tutvustanud Zoja 
Lihatchovat paneb omakorda imestama Layla ülim asjatundlikus: „Olin 

tõsiselt üllatunud, et Layla on nii teadlik ja proovinud tõesti paljusid 
erinevaid iluprotseduure. Kuna Araabiamaade naiste iluhooldused on 
suuresti keskendunud päikest saanud naha eest hoolitsemisele, siis huvitas 

Laylat, kas ka meil tehakse karboksüteraapiat, mis on tema maal väga 
populaarne, et “värskendada” päikese tõttu kuivanud nahka. Eesti 

http://www.laserepilatsioon.ee/
http://www.vipmedicum.ee/teenused/ilusustid/karboksuteraapia/


päikeselembelistele naistele sobiks see meil veel mitte nii tuntud protseduur 

ideaalselt just suvisel ajal, kuna võimaldab süsinikdioksiidi abil päevitunud 
nahka “elustada” kas kogu kehal või ainult näol, kus nahk on õrnem ja 

kahjustub kiiremini. 

Layla jutu järgi kasutatakse tema ringkonnas selliseid protseduure parima 
tulemuse saavutamiseks ja hoidmiseks järjepidevalt. Meil kiputakse juba 
ühe korra järel ootama kohest ja väga drastilist muudatust, kuid peab 

teadvustama, et heade tulemuste saavutamiseks ja hoidmiseks on tähtis 
regulaarne hooldus,“ rääkis Zoja tänuväärsest nahahooldusest, mille peale 

tasuks pikki rannapäevi jumaldavatel Eesti naistel just praegu, vastu suve, 
ette mõelda. 

Layla lisab, et Araabia naised, kelle loomupärane nahapigment on väga 
tugev, hoiduvad ka erilise hoolega – vastupidiselt Eesti naistele – otsese 

päikese eest: „Kasutame aastaringselt tugevaid päikeseblokaatoreid  ning 
valgendavaid kreeme. Meil on vastupidiselt teile, VÄGA hinnas valge nahk, 
mis näeb ka tervem ja noorem välja. Näo kaitsmine on meile A ja O ning 

never-ever ei lähe me ilma kaitsekreemi või varjudeta keskpäeval kodust 
välja!“ 

Täisartikkel Eksklusiiv: Araabia kaunitari imeline ilu-weekend Tallinnas. 
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