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Piet Boerefijn (51, hollandlane)
Eesti-Hollandi heategevusfondi ja 
Toidupanga mänedžer, elanud siin üle 
20 aasta

Eesti naised on väga naiselikud ja pikad (Hol-
landis on mehed tavaliselt naistest pikemad, 
aga Eestis on sageli vastupidi). Nad on tar-

gad, iseseisvad ja üks Eesti paremaid ekspordi-
artikleid – ma ei tea, kas see on riigile hea või 

halb. Tunnen suurt austust Eesti naiste vastu. 
Esimest korda saabusin Eestisse aastal 

1992, kui külastasin mitmeid kohalikke 
ettevõtteid, omavalitsusi ja ministeeriu-
me. Märkasin, kuidas sageli tegid naised 

kogu töö, samal ajal kui mehed ülemu-
si mängisid. 

Marco Paulo Laranjeira dos 
Santos (34, brasiillane) 
projektijuht ja koolitaja hariduse 
alal, Eestiga seotud kuus aastat

Eestis elatud aastate jooksul olen 
märganud siinsete naiste ja mees-
te käitumises suurt vahet. Eesti 

naised on meestest palju dünaamilise-
mad ja suhtlemisaltimad. Võrdlen neid 
sageli troopiliste lindudega, kuna nad on 
palju värvikirevamad ja jutukamad kui 
mehed ning armastavad reisida, avasta-
da uusi reaalsusi ja inimesi. Eesti naised 
on meestest üldiselt sõbralikumad, nen-

dega on lihtsam kontakti saada, nad on 
haritumad ja kõrgema enesehinnan-
guga. Eesti naised on nagu kaunis 
saladus, mida avastada. 

Esimest kord elus puutusin kok-
ku eestlannaga, kui olin Erasmuse 
programmi tudeng Portugalis aas-
tal 2007. See eestlanna õppis Lissa-
bonis kunsti ja me kohtusime rah-

vusvahelisel peol. Pidasime 
mõnda aega sidet, aga siis 

lendas ta minema. 

Vipulkumar Jethabhai 
Kansar (30, indialane) 
keemiainsener, elanud siin 
kaks aastat

Eesti naised on töökad ja ise-
seisvad. Mulle tundub, et nad 
kogu aeg õpivad midagi ja 

töötavad vastutusrikastel kohtadel. 
Eestlannad näevad väga ilusad ja 
hoolitsetud välja. Nad on ausad, sii-
rad ja enamikus küllaltki tagasihoid-
likud. Tunnen sageli nukrust, kui 
näen kenasid noori emasid üksinda 
lapsega. Ma ei mõista mehi, kes nad 
maha on jätnud. Indias on mehi roh-
kem kui naisi ja seal on olukord vas-
tupidine. Indialasena meeldib mul-
le eestlannade hele nahk, nad näe-
vad meie silmale välja nagu inglid. 
Olen väga õnnelik, et mul on eesti 
naine ja nüüd ka poeg, kes on poo-
leldi eestlane. 

Esimene eesti naine, keda koh-
tasin, on mu oma naine Airi. Mind 
vaimustas tema kooslus intelligent-
susest ja ilust. Temaga oli ja on endi-
selt alati väga huvitav vestelda. Mu 
naine on väga jutukas ja kuumave-
reline, arvasin, et kõik eestlannad 
on sellised, aga nüüd 
Eestis elades olen 
hakanud kahtle-
ma, kas mu nai-
ne ikka on päris 
eestlane, sest 
enamik eesti 
naisi, keda olen 
kohanud, tun-
duvad pigem 
häbelikud ja 
tagasihoid-
likud.  
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Paljud kauplustes või juuksurisalongides pakutavad
juuksevärvid sisaldavad tervisele ohtlikke kemikaale.
Üks neist pahadest ühenditest on parafenüleen-
diamiin, mille rahvusvaheliselt kasutatav lühend on
PPD. Seda kasutatakse eeskätt tumedates juuksevär-
vides intensiivsema ja püsivama värvitooni saamiseks.

Kahjuks on PPD aga tugev allergeen, mis võib põhjus-
tada kauakestvaid nahahädasid – allergilist dermatiiti
või nahapõletikke. Näiteks on kindlaks tehtud, et
juuksurite kutsealastest nahaprobleemidest moodus-
tavad enam kui poole PPD põhjustatud vaevused.
Erinevail hinnanguil sisaldavad PPDd 65 kuni 80 prot-
senti kõigist müügilolevaist tumedat tooni juuksevär-
videst. PPD kasutamine juuksevärvides pole Euroopa
Liidus küll keelatud, kuid kuid juuksevärvi pakendil
peab leiduma teave värvi võimalike terviseriskide
kohta: “Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Sisal-
dab fenüleendiamiine. Mitte kasutada ripsmete või
kulmude värvimiseks.”

Neid ohte silmas pidades on arukas kasu-
tada Hennaplus Long Lasting Colour püsi-
värve, mis ei sisalda PPDd.

Hennaplus värvid kaitsevad ja tugevdavad juukseid,
jättes need siidpehmeks ja säravaks. Värvimistulemus
on intensiivne ja kauakestev ning värv katab ka üleni
hallid juuksed. Hennaplus Long Lasting Colour
sobib ka korduvaks väljakasvude töötlemiseks ning
kestab 2...3 kuud.

Hennaplus Long Lasting Colour püsivärve müüvad
Kaubamaja, Stockmann, Rosalind Tartus ja Tallinnas, Kuressaare
Kaubamaja, Femme Port Arturis Pärnus, Fookus Paides.

Hennaplus tootesarja valmistab Hollandi firma Frenchtop Natural
Care Products ning Eestis turustab seda Getz Eesti AS (tel 6120075)

Kas Sinu juuksevärv
sisaldab PPDd?

www.puhaskosmeetika.ee
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