
Ilusad augustIkuIsed suveIlmad rabasId mInd jalust nIng vahetult enne 
buduaarI ja Coppa della maga suvemodellI fInaalürItust suutsIn ma end 

ära külmetada. pIsut tõbIne naIne eI näe kunagI kuIgI värske välja nIng 
küüslaugust ja IngverIteest jääb paraku väheks, et end ühe päevaga 
vormI ajada. sIsu võIb olla küll natuke nõrk, aga välImust on sIIskI 

võImalIk õIgete protseduurIde ja meIgIvahendItega särama lüüa. nII 
seadsIngI oma sammud vIpmedICumI IluklIInIkusse, et teha oma vIImase aja 

lemmIkprotseduurI – hydrafaCIal hooldust.

tekst: marge tava  / pildid protseduurist: kaspar orasmäe  / pilt järgmisel päeval: urmas kamdron

buduaarI tegevjuht marge tava testIs 

HydraFacial hooldust

kuigi hydrafacial hoolduse üks suu-

rimaid plusse on see, et vaid poole 

tunniga on võimalik näonahal mär-

gatavalt värskem väljanägemine 

saavutada, tundub mulle alati, 

et protseduur oleks võinud isegi 

kauem kesta – just nii nauditav on 

kogu hooldus. kõigepealt puhas-

tatakse nägu ja kael ning seejärel 

kooritakse, niisutatakse ja sügav-

puhastatakse aparaadiga nahk 

vanadest naharakkudest ning poo-

ridesse talletunud muust mustusest, 

mis koduste vahenditega tihti kätte-

saamata jääb. kuna augustis paistis 

veel tugev päike, siis ei soovitanud 

iluspetsialist koorimisel hapet sisal-

davat preparaati kasutada, aga 

sügis-talvisel perioodil tasub kindlasti 

kasutada hapet, mis tagab veel 

parema tulemuse. sõltuvalt hool-

duse etapist vahetatakse aparaadi 

otsikuid, kuid tunne on selline, nagu 

liiguks minitolmuimeja hoolikalt üle 

kogu sinu näo ja kaela. viimases 

etapis toimub anioksüdantne teraa-

pia ning nahale kantake seerum, 

mis tuleb võimalusel jätta üleöö na-

hale toimima.

arvestades asjaolu, et tegu on väga 

intensiivse hooldusega, on olemas 

ka tõenäosus, et mõnele nahale see 

hooldus ei sobi. seetõttu tasub igal 

naisel oma lemmik sos-protseduu-

rid paika saada, et ei peaks olulistel 

hetkedel uute kreemide ja hooldus-

vahenditega eksperimenteerima, 

mis võivad ootustele hoopis vastupi-

dise tulemuse anda. mina olen ka 

eelnevalt seda protseduuri teinud ja 

teadsin, mida oodata ning silmnäh-

tavalt kena tulemus ei olnud mulle 

üllatuseks. vahe oli kohe peale prot-

seduuri näha, sest kahvatu ja väsi-

nud nahk oli muutunud jumekaks 

ja niisutatuks. järgmisel hommikul 

pesin seerumi maha ja asendasin 

oma päevakreemiga ning tulemus 

nägi veelgi parem välja. õhtuks sai 

peale pandud kerge meik, mis tun-

dub kooritud ja sügavpuhastatud 

näonahal oluliselt kergem ja loomu-

likum ning pidin taas tunnistama, et 

30 minutit hydrafacial protseduuri 

on end igati ära tasunud. ühekord-

ne protseduuril käimine ei anna siiski 

väga pikaaegset efekti ning spetsia-

listid soovitavad kestvama tulemuse 

nimel seda kuurina teha. 
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