
 

 

 NÕUANDED KASUTAMISEKS 

VASTUNÄIDUSTUSED 

KOOSTIS 

Vähendab sentimeetreid. 

Aitab efektiivselt „apelsininahka“ eemaldada. 

Pinguldab ja muudab naha siledaks. 

Parandab enesetunnet tänu hormonaaltsükli tasakaalustamisele. 

Enne losjooni pealekandmist vii läbi keha kuivharjamine, tehes harjamisliigutusi südame suunas (umbes 3 

minutit). Seejärel kanna õhuke kiht losjooni probleemsetele kohtadele. Kasuta losjooni nr 1 menstruaaltsükli 

3. päevast alates 12 päeva jooksul (menstruaaltsükli alguseks loetakse menstruaalvere ilmumise esimest 

päeva). Seejärel alusta losjoon nr 2 kasutamist ja jätka seda 14 päeva jooksul või kuni järgmise menstruat-

siooni alguseni. Kuupuhastuse puudumise korral ajasta tsükli 14. päev näiteks täiskuule (hea rusikareegel). 

Mõlemast losjoonipudelist peaks jätkuma 6-8 nädalaks. Tselluliidihooldust võib teha kahe järjestikuse kuuri-

na (2 x 6-8 nädalat), mille järgselt on soovitatav pidada 1-4 nädala pikkune paus.  

Vesi, Rosa damascena (roosi) lillevesi, seesamiõli, kaprüültriglütseriid, glütseriin, tsetearüül olivaat, sorbi-

taan olivaat, Butyrospermum parkii (shea-või), oliivileheekstrakt, tokoferool, ksantaan, sidrunhape, naatrium-

dehüdroatsetaat, kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat, piimhape, eeterlikud õlid: Lavandula angustifolia 

(lavendel), Rosmarinus officinalis (rosmariin), Eucalyptus citriodora (sidruneukalüpt), Cedrus atlantica 

(seeder), Vetiveria zizanioides (vetiver), Piper nigrum (musta pipra) ekstrakt, Melaleuca quinquinervia 

(viierooline melaleuka), Pelargonium x asperum (pelargoon), Rosa damascena (roos), Cananga odrata (ilang

-ilang), Juniperus communis (kadakas), Pogostemon cablin (patšuli), Zingiber officinale (ingver), Cupressus 

sempervirens (küpress), Citrus aurantium flower (nerol), *linalool, *geraniool, *limoneen, *tsitronellool  

(*eeterlike õlide loomulikud komponendid). 
 

NB! Kõik eeterlikud õlid ja taimeõlid pärinevad kontrollitud mahepõllumajandusest. 

Rasedatele ja imetavatele emadele ei soovitata. Vähiravi saavatele patsientidele ja alla 12-aastastele lastele 

vastunäidustatud.  

      TSELLULIIDILOSJOONID 1 ja 2  
5000  2 x 50 ml   

  

 KASULIKUD OMADUSED JA TOIME 

EKO- 
 tuote 

 

Tervist ja head enesetunnet Naisele, 20 aastat Aromatica Tervist ja head enesetunnet Naisele, 20 aastat Aromatica Tervist ja head enesetunnet Naisele, 20 aastat Aromatica ---   WellnessiltWellnessiltWellnessilt      

 

 

MAALETOOJA:  

MiroModo OÜ  

Krüsanteemi tee 9 

Haabneeme, Viimsi vald 

74001 Harju maakond 

Eesti  

info@miromodo.ee 

Tel: +372 5188442, +372 5087974 

TOOTJA: 

Aromatica OY 

Linnankatu 11 A 31 

20100 Turku  

Soome  

www.aromatica.fi  

info@aromatica.fi  

Tel: +358 105483400 



 

 

 
 

 

Igapäevane hooldus:  

 

1. Tee kogu kehale kuivharjamist juuresoleval pildid 

näidatud järjekorras, kasutades selleks sinu nahale 

sobiva karedusega harja, käsna või rätikut.  

 

Tugevamaid harjamisliigutusi tee suunaga kaugema-

test kehaosadest südame poole – nii toetad veenivere- 

ja lümfiringe toimimist.  

 

2. Kanna tselluliidilosjooni probleemsetele kohtadele 

juuresoleval pildil näidatud viisil, tõmmates põlvest 

ülespoole kogu reie pikkuses ühes suunas (mitte eda-

si-tagasi) 4-6 triipu (sõltuvalt reie suurusest). 

 

3. Kanna losjooni mõlemale tuharale ja kõhule, tehes 

igale neist kaks ringi. 

 

4. Määri losjoon seejärel käega ühtlaselt nahale laiali. 

Vajadusel kanna losjooni samadel põhimõtetel ka 

muudele piirkondadele, kus leidub tselluliiti.  

 

Mõlemast losjoonipudelist peaks piisama 6-8 näda-

laks.  

Tselluliidihooldust võib teha kahe järjestikuse kuuri-

na (2 x 6-8 nädalat), mille järgselt on soovitatav pi-

dada 1-4 nädalat pausi. 

 
 

 

Tselluliidilosjooniga (2 x 50 ml) tselluliidihoolduse tegemine: 
 

Tselluliidihooldust võib teha lähtuvalt enda eelistustest kas õhtuti või hommikuti. Hoolduse mõ-

ju suurendab keha eelnev kuivharjamine, mis aktiviseerib naha kapillaarvereringet enne losjooni 

pealekandmist. Kasuta tselluliidilosjooni nr 1 menstruaaltsükli 3. päevast  alates (tsükli alguseks 

loetakse menstruaalvere ilmumise esimest päeva) 12 päeva jooksul. Alusta tselluliidilosjooniga 

nr 2 esimese geeliga lõpetamisele järgnevast päevast ja kasuta seda järgmised 14 päeva või järg-

mise kuupuhastuse alguseni (juhul, kui need algavad varem, kui 14 päeva möödumisel). Kui 

menstruatsioon puudub, ajasta tsükli 14. päev näiteks täiskuule.  
 

Kuivharjamine 

Losjooni pealekandmine 

 


