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EkcémaEkcéma
Legfontosabb tudnivalók

SEGÍTÜNK

Az ekcéma (dermatitis) az egyik 
leggyakrabban felmerülő bőrprobléma. 
Akut esetben valamilyen kiváltó okra 
jelentkezik (fém, vegyszer, mosópor, 
tisztítószer, tusfürdő, más -akár étel- 
allergén), mely megszüntetésével a tünetek 
is elmúlnak. 

A hosszabb távon fennálló, időszakonként 
erősödő, illetve visszahúzódó tünetek 
okának feltárása és kezelése összetett, 
ezért most ezzel a területtel foglalkozunk.

Sokféle típusát különböztetik meg (pl. 
atópiás, szeborreás, mikróbás, statis, 
asteatoticus), azonban általános jellemzője 
a kiszáradó, kipirosodó, viszkető bőr 
hámlással, megvastagodott, repedező 
réteggel, amely alatt gyulladás, akár vérző 
sebhely található.

A tünetek összetettsége miatt sokszor 
összekeverik a pikkelysömörrel (psoriasis), 
ami szintén egy bőrtúltermelés tünet 

együttes, azonban nagyon leegyszerűsítve 
úgy lehet megkülönböztetni, hogy az 
ekcéma jellemzően az izzadásra hajlamos 
területeket (tenyér, hajlatok) érinti. 

Nagyobb, összefüggő kiterjedésű, míg a 
pszoriázis jellemzően a fülek mögött, a hajas 
fejbőrön jelenik meg először, de az egész 
testen előfordulhat, ritkán egybefüggő, 
inkább egyedi pöttyökben, foltokban 
mutatkozik, nem mindig ugyanazon a 
helyen.



SEGÍTÜNK

A tünetek megjelenése és mértéke összefügg 
a külső és a belső környezeti hatásokkal is és 
jelentősen stresszfüggő.

Eredete nem igazán ismert és a kezeléséről 
is megoszlanak a vélemények, ezért mi 
most kifejezetten arra törekedtünk, hogy 
összeszedjünk hasznos tippeket, melyekre 
a mindennapi életünkben saját magunk is 
hatással tudunk lenni.

VÍZFOGYASZTÁS: 
Ügyeljünk az 
évszaknak megfelelő 
v í z f o g y a s z t á s r a , 
nem csak a bőrünk 
szárazságát és 
a ráncainkat 
enyhíti, de segít a 
méregtelenítésben is.

KÜLSŐ BŐRÁPOLÁS:
Az ekcéma nem fertőző, de, ha kapargatjuk, 
akkor el tud fertőződni és folyamatosan 
növekszik a sebes felület. Ha nagyon 
kapargathatnékod támad, készíts magadnak 
kíméletes bőrradírt (ekcéma „dörzsi”, amit a 
következőkben bővebben is leírunk).

Kerüljünk minden szintetikus, vegyi 
kozmetikumot és tusfürdőt, mert ezek 

tovább szárítják, irritálják a sebes bőrt, akkor 
is, ha a felületén ez nem érezzük azonnal.

Szteroidos krémek használata kerülendő, 
mert még ha átmeneti javulással is jár, 
hosszabb távon sokkal nagyobb káros 
hatásai vannak (pl. tünetek belobbanása, 
hormonháztartás felborulása).

GYÓGYNÖVÉNYEK, ILLÓOLAJOK:
Érdemes szárított gyógynövényekből (pl. 
bodza, lósóska, csalán, diólevél, citromfű, 
körömvirág, orbáncfű) készített teákat 
fogyasztani, valamint főzetet készíteni, azzal 
lemosni a sebeket, vagy a fürdővízhez adni 
(heti 1-2 alkalomnál ne legyen több a forró 
vizes ülőfürdő, mert száríthatja a bőrt). 

Jótékonyan hat és ha nincs ismert allergia, 
akkor a sebek bekenhetők levendula, vagy 
teafa illóolajjal (kizárólag 100% tisztaságú 
illóolaj érintkezhet a bőrrel).



NAPFÉNY:
Bár a napfény kifejezetten jót tesz a bőrnek, 
ha ügyelünk a mértékre, de mivel az ekcéma 
jellemzően az izzadásra hajlamos helyeket 
érinti, ezért kellemetlen lehet. 
Nagy teljesítményű szolárium nem javasolt, 
de heti 1-2 alkalommal néhány perces 
háztartási arcszolárium jótékony lehet.

TESTMOZGÁS:
Enyhíti a stressz okozta tüneteket, de 
érdemes olyan sportot választani, amiben 
a szellemünk is kicsit megpihen. Az úszás 
bármennyire is jótékony hatású, kerülendő 
mivel az alkalmazott vízfertőtlenítő anyagok 
nagyon irritálják a sebes bőrt.

ÉRZELMI OLDAL:
Mint mindennek, ezen tüneteknek is gyakran 
érzelmi (stressz) okai vannak. 

A bőrproblémák jellemzően elhatárolódási 
(távol tartsam magamtól a környezetet, vagy 
meg akarom védeni magamat a környezettől, 
ezért vastagabb bőrt, pikkelyeket növesztek) 
konfliktusból erednek, ekcéma esetén ez 
még társul egy „nem tudom elérni, elengedni, 
megérinteni, megtenni” (munkahely, 
gyermek, önbizalom, szeretett kisállat, vagy 
bármilyen tárgy, amihez nagyobb érzelem 
kötődik) konfliktussal.

A leginkább feltárásra érdemes ok, hiszen 
a probléma gyökerét is jelenti, egyben a 
legnehezebb is...

Tanuljuk meg elfogadni és fentiekre 
odafigyelve „kezelni” a sebeinket, mert a „jaj 
már megint itt egy” csak újabb stressz, ami a 
következő sebet is garantálja.

SEGÍTÜNK



PRAKTIKA

Az ekcéma megjelenése és mértéke 
összefügg a külső és a belső környezeti 
hatásokkal is és jelentősen stresszfüggő.
Jelentősen csökkenthető az ekcéma, ha 
figyelünk a táplálkozásunkra.

A varázsszó a HISZTAMIN! 

A magas hisztamin tartalmú ételek erősítik 
a kellemetlen tüneteket, ezért türelemmel 
végig kell tesztelni, hogy mely típusú ételeket 
kell csökkenteni, vagy elhagyni.

AZ ÉTELEK, VAGY ÉTELCSOPORTOK 
TESZTELÉSE: minimum két hétig teljesen 
elhagyni, majd újra fogyasztani és figyelni 
a bőr reakcióját (viszketés, bőrpír). Mindig 
csak 1 típust egyszerre, hogy biztosan 
tudjuk, melyikre erősödik. Mindegyikünk 
eltérő mértékben reagál, de ha pontosan 
tudjuk, hogy mire érdemes figyelni, akkor 
könnyebben felismerjük a szervezetünk 
működését. 
Nálunk tiltólistás pl. a tojás, szója, 

tejtermékek, nyers hagyma, halkonzerv, de 
a paradicsomot, vagy a savanyú káposztát 
ritkán fogyasztva jól tolerálja, pedig magas 
a hisztamin tartalmuk, éppen ezért tényleg 
tessék végig tesztelni a listát! 

Semmi ok a kétségbe esésre, hiszen 
mindenféle mentes receptet is találsz 
a Receptműves oldalon és ahogyan 
elkezdesz ezekre az összetevőkre figyelni, 
annál gyakorlottabb leszel és záporoznak 
majd a saját ötletek.

Amióta nálunk kiderült végre az ok, azóta 
készítjük a világ legfinomabb tojásmentes 
piskótáját, ami minden tortaalaphoz is kiváló, 
vagy a fenséges kalácsok és kekszek tucatjait, 
de a lecsó is mennyei akár paradicsom nélkül 
is, ha helyettesítjük cukkinivel és egy kis 
citromlével, sőt még a tojáskrém ízéről sem 
kell lemondani.

mit nE Egyél, 
ha ekcémás vagyha ekcémás vagy



Egyre többen kerestek meg minket, 
hogy ekcémás van a családban, ráadásul 
megdöbbentően nagy a gyermekek aránya.

Fontos, hogy ilyen esetben (illetve bármilyen 
bőrprobléma esetén) a lehető legkevésbé 
irritáljuk a már eleve sérült részt, ezért sok 
esetben már a natúr termékek használata is 
enyhítheti a tünetet.

Természetesen kihathat az étkezés és a lelki 
állapot is a tünetekre, meglehetősen összetett 
a kezelési lehetőség, ennek részletezésére 
most nem térünk ki, DE, van egy szupergyors 
segítség...

Olyan gyors segítséget szoktunk javasolni 
az ekcémás bőrre, amelyhez szükséges 
alapanyagok minden konyhában 
megtalálhatóak.

Egyedi igény szerinti gyakorisággal 
végezhető, egyszerű és a tapasztalatok 
szerint rendkívül hatékony, íme:

1. keverj össze 1:1 arányban olajat és 
sót (mi normál bőrre arcradírként is 
használjuk, amihez 1 teáskanálnyi mindkét 
összetevő, nagyobb felületre 1 evőkanálnyi 
mindkettőből, nedves homok állaga lesz)

SóS olaj
az ekcéma "dörzsi"az ekcéma "dörzsi"

PRAKTIKA



2. a kezelendő felületet tisztítsd meg és 
nagyon alaposan töröld szárazra (FONTOS: 
az olajban nem oldódik a só, a vízben igen, 
így, ha vizes marad a bőr, csípni fogja a só, 
ha száraz, nem fogja csípni)

3. finoman, de határozottan dörzsöld át az 
olaj/só keverékkel a felületet, majd simítsd 
le a sót és hagyd, hogy az olaj pár percig 
még be tudjon szívódni

4. szappannal (lehetőleg csak természetes 
összetevőkkel) mosd le az olajat

5. mielőtt elkezded, a praktikákat is olvasd 
el, fontos! 

PRAKTIKÁK:
◊ érdemes jó minőségű, extra szűz, 

nem finomított olajat használni és 
nem finomított (=természetes, kémiai 
úton nem finomított, tehát nem a 
szemcseméretet értjük alatta!) sót, 
mert az ezekben lévő ásványi anyagok 
is beszívódnak a bőrbe és segítik a 
gyógyulást

◊ ismétlésképp: száraz legyen a kezelendő 
felület, ez nagyon fontos!

◊ ha van rá lehetőség, hosszabb ideig is 
rajta lehet hagyni az olajat a felületen

◊ ne durván, de határozottan dörzsöljük 
a bőrt, ami kicsit bepirosodhat, ez 
természetes, hiszen serkentjük a 
vérkeringést, az összetevők pedig nem 
tudják irritálni

EZEKET A SZAPPANJAINKAT 
AJÁNLJUK A TISZTÍTÁSHOZ:

Teafa szappan Szőlőmagolajos
 szappan

Olíva szappan Édesnarancs 
csokoládé szappan

PRAKTIKA



TALÁLKOZZ VELÜNK SZEMÉLYESEN!
Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Bálnában a WAMP Design Vásár. 
A korábbiak alapján ismét egy szuper hangulatú és vibrálóan érdekes napra számítunk. 
Gyertek ki, nincs belépődíj, leszünk mi és a kincseink, vidám hangulat és lehetőség, 
hogy meglepetést vásárolj szeretteidnek vagy magadnak!

Időpont: 2020. Február 9. 10.00-18.00
Helyszín: Bálna Budapest 1093, Fővám tér 11-12.

Kövess minket az Instagramon! Kukkants be a kulisszák mögé, légy 
részese a mindennapjainknak, élményeinknek, hobbijainknak, 
vidámságunknak és elhivatottságunknak! 

Love2Smile



Új év, Új Új év, Új fogadalmak...fogadalmak...
kezdd el a változást kezdd el a változást 
már most, mi segítünk az már most, mi segítünk az 
elindulásban!elindulásban!

TÁPLÁLT TUDATOSSÁG, AVAGY 
TUDATOS TÁPLÁLKOZÁS... DIVAT, 
VAGY LEHETŐSÉG?

Sokféle (bőr)probléma kapcsán kérdezitek 
tőlünk, hogyan érdemes kezdeni, mit tegyek, 
mi legyen az, amit holnap már másképp 
csinálok?

A válasz egyszerű és egyben bonyolult 
is, mindenkinek más a motivációja, más 
a szükségesség, eltérő a környezetünk és 
másképp is gondolkozunk. Információk 
áradata ér mindannyiunkat nap, mint 
nap, sokszor akár egymásnak teljesen 
ellentmondóan, a bőség zavara, melyben 
nehéz eligazodni.

A mi válaszunk általában az, hogy 
fokozatosan kell haladni, nyitottan az 
ismeretekre, de erősen szűrve azokat a 
saját igényeink, tudásunk és legfőképpen a 
testünk visszajelzései alapján.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a saját (immár 
több, mint 10 éve tartó) utunkat, az 
alakulásunk során tapasztaltakat gyűjtjük 
csokorba és adjuk át, mindenki csemegézve 
belőle annyit, amennyi szeretne.

Illeszthető legyen a környezetünkbe

Alapvetően meghatározó és befolyásoló 
szempont, hogy milyen környezetben 



létezünk, nap, mint nap, mennyire van 
lehetőség tágítani a határainkat, amelyben 
mozogni tudunk.

KÜLSŐ TÉNYEZŐK:
* makro (pl. hol élünk, mely országban, 

városban, vagy kisebb településen, van-e 
lehetőség saját termesztésre, milyen 
elérhető alapanyagok jellemzők)

* mikro (pl. családi hagyományok, tradíciók, 
munkahelyi lehetőségek, akár saját étel 
melegítésére)

BELSŐ TÉNYEZŐK:
* motiváció (pl. alkat, súly, allergia megléte, 

egészségi állapot, bőrprobléma kezelése)
* gondolkodásmód (pl. tudatosság, 

életmód, irányzat követése)

Természetesen semelyik fenti ok nem 
szolgálhat kibúvóul, azonban egyértelműen 
meghatározó szempontok, melyek hatnak 
arra, hogyan, milyen úton tudunk haladni a 
változás során.

ALAPANYAGOK
A technikai részt érdemes az alapanyagok 
ismeretével, cseréjével kezdeni. Nagyon 
fontos, hogy pontosan tudjuk azt, hogy a 
saját étrendünkbe melyik alapanyagot és 
miért illesztjük be?

Só és cukor esetében érdemes a kémiailag 
finomított helyett természetes, nem 
finomított változatokat használni 

Lisztek esetében válasszuk a teljes kiőrlésű 
változatokat, melyek a gabona minden 
értékes elemét tartalmazzák 

Étkezzünk változatosan, színesen (zöldség, 
gyümölcs), fogyasszunk sokféle teljes értékű 
hüvelyest, magvat.

Kerüljük a feldolgozott, tartósított, ízesített, 
szintetikus élelmiszereket, készítsük el 
magunknak, amit tudunk, vagy válasszunk 
feldolgozatlan alapanyagokat.

Gondolkodásunktól függően csökkentsük, 
vagy  hagyjuk  el az állati eredetű 
alapanyagokat, termékeket (sok bőrprobléma 
esetén ez a lépés javulást eredményez)

Lehetőségünk szerint válasszuk a 
tömegtermék helyett az egyedit.

ÉRDEKESSÉG



ÉRDEKESSÉG

IDÉNYTERMÉNYEK ELŐTÉRBEN

Idényben nem szükséges vegyszerekkel, 
tápanyagokkal, növekedést stimuláló 
szerekkel pótolni a hiányzó körülményeket, 
melynek következtében teltebb ezen 
termények íze, kedvezőbb a beltartalmuk, az 
élettani hatásuk és sok esetben az áruk is.

Lehetőség szerint válasszuk a hazait, a 
termelőit

- kisebb a szállítási út
- nincs kényszerérés
- nem igényel vegyszeres tartósítást 
(hamarabb jut el a fogyasztóhoz)
- segíti a gazdaságot
- élénkíti a termelést
- csökkenti a függést más országoktól

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Biztos, hogy minden maradék = hulladék?
Érdemes nyitottan és bátran kísérletezve 
tekinteni az alapanyagokra, utánanézni 
az interneten fellelhető rengeteg ötlet és 
praktika között.

Pl. a karfiol zöldje blansírozás után kiválóan 
használható a rakottasba, akár levesbe, 
vagy a friss zsenge (vegyszermentes) retek 
leveléből nagyon finom pesto készíthető, de 
a maradék rizsköret is könnyen átalakítható 
zöldséges fasírttá és persze még számtalan 
zseniális fogás készíthető elsőre hulladéknak 
tűnő alapanyagból.

BIZTOS, HOGY MINDEN LEJÁRT = 
ROMLOTT?

Természetesen ide nem értve a romlékony 
élelmiszereket, megfelelő körültekintés 
mellett számtalan termék (pl. szárazárú) 
fogyasztható a lejárati idő után is.



ÉRDEKESSÉG

KÜLLEM

Az apró, a nagy, az amorf alakú, a kevésbé 
szabályos, a nem egyforma miért kizáró 
ok? Biztosan nem lehetnek ezek a termékek 
is finomak, egészségesek (sokszor 
épp ezek a termékek a természetesek, 
vegyszermentesek)...

MEGSZOKÁS

Megtartva és tisztelve értékes 
hagyományainkat bátran kérdőjelezzünk 
meg egy technikát, egy mozdulatot, egy 
berögződést, ha csak annyi a magyarázata, 
hogy „így szoktuk”, változtassuk, alakítsuk 
át saját tudásunk, igényeink, értékrendünk 
szerint.

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG MINT 
MELLÉKHATÁS... 

Ha odafigyelünk fentiekre, akkor a 
magasabb ár / érték arány mellett gyakran 
még megtakarítani is tudnunk, ráadásul 
sok medicina elkerülhető, vagy kiváltható 
természetes anyagokkal és még a 
súlytartásunkra is kedvezően hat.

Összefoglalva a  TUDATOS 
TÁPLÁLKOZÁS:

◊ Tisztelet magunk és a családunk iránt: 
étkezés

◊ Tisztelet a természeti és emberi energia 
iránt: alapanyagok

◊ Tisztelet a környezetünk iránt: egység, 
melynek részei vagyunk



RÓLUNK

tUDatoS
környezetvédelemkörnyezetvédelem

Az utóbbi időben elég nagy a zaj ebben a 
témában, aktuálisan mindig találni valami 
azonnal száműzendő anyagot, vagy az 
emberek ingerküszöbét rögtön eltaláló 
témát, de igazi tudatosságot csak ritkán 
látni (pl. hogyan juthatnak el a vizeinkig a 
műanyagok és mennyi csodás energia lenne 
nyerhető ezek újrahasznosításával).

Sokféle tudatosság létezik, fontos, hogy 
a saját adottságainkat, lehetőségeinket, 
cselekedeteinket vizsgáljuk meg, hiszen ezek 
az apró lépések is sokat segítenek. Persze a 
modern kor vívmányairól és kényelméről sem 
kell lemondani, de érdemes tudatosan döntést 
hozni, mi az, amire valóban szükségünk van, 
mi az, amit könnyedén tudunk helyettesíteni, 
vagy alternatív megoldással pótolni és nem 
pazarolni feleslegesen a rendelkezésre 
álló erőforrásokat (akár a saját lelki, testi 
erőforrásainkat sem).

Fontos számunkra, hogy a nagy gonddal 
kifejlesztett és elkészített termékeink 
megfelelő minőségben jussanak el 
hozzátok, ezért a webáruházunk kapcsán 
a belső csomagoláson és a műanyag pufi 
használatán sokáig gondolkodtunk.

Mivel a hitelesség és a következetesség is az 
értékrendünk része, ezért úgy döntöttünk, 
hogy nem választunk látszatmegoldást. 



RÓLUNK
Olyat, mely ugyan kifelé környezetbarátnak 
tűnik, a valóságban azonban közel sem 
az, hiszen a „környezetbarát” térkitöltő és 
csomagoló anyagokat jellemzően újként 
gyártják és csak erre az egy funkcióra 
használnánk, hanem felvállaltan azt 
használjuk új funkcióval, ami már amúgy is 
rendelkezésünkre áll. 

A minőség miatt választott német partnerünk 
ezzel a térkitöltővel küldi a dezodoros 
üvegeket, így nem kell emiatt további, más 
(látszólag környezetbarát, de újabb anyagi 
és környezeti terhelést jelentő) megoldást 
igénybe venni, hanem újrahasznosítjuk, 
ráadásul könnyedén gyűjthető szelektíven 
a háztartásban is. (Kutatások alapján a 
papírt legalább 3, a textilt legalább 200 
alkalommal kell újrahasználni ahhoz, hogy 
környezetkímélőbb legyen.)

Ráadásul a törékeny és folyékony termékek 
küldésekor a szállító partner csomagolási 
elvárásainak is meg kell felelnünk, mivel a 

dobozokat nemcsak emberi kéz kezeli, 
hanem gépek, futószalagok is.
A küldéshez használt doboz is 
minimum újrafelhasznált és jellemzően 
újrahasznosított is, sokadik használóként 
érkezik a vásárlóinkhoz, mert mint minden a 
csomagküldéshez használt anyagunkat nem 
újonnan vásároljuk, hanem időt és energiát 
ráfordítva ezt is folyamatosan begyűjtjük 
azoktól a nagyker partnerektől, akik amúgy 
nem hasznosítanák már tovább.

Mára az egész életünket úgy alakítottuk ki 
(vegán és minimalista életmód, önkéntesség 
fizikai munkával), hogy a létezésünk és az 
általunk végzett tevékenység is a lehető 
legtudatosabb, kíméletes, fenntartható, 
hasznos és hiteles legyen, ezért is 
örülünk, hogy egyre többen vagyunk, akik 
odafigyelnek a környezetünkre.

Reméljük, hogy a fenti -tudatosan választott 
és nem a külsőségekre alapozott- döntésünk 
másnak is inspiráló.



tojÁSmEntES
piskóta alapreceptpiskóta alaprecept
HOZZÁVALÓK:
100 g fehér tönkölyliszt
100 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
100 g nyers nádcukor
1/2 csomag sütőpor (foszfátmentes)
1 teáskanál szódabikarbóna
1 mokkáskanál őrölt vanília
2 dl víz
50 g olívaolaj
1 teáskanál citromlé

1. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra
2. mérjük ki egy keverőtálba a liszteket, adjuk hozzá a cukrot, a vaníliát, a sütőport és a 

szódabikarbónát
3. adjuk a szárazanyagokhoz a vizet, az olajat, majd a citromlevet és egy kanállal keverjük 

a tésztát csomómentesre
4. olajozzuk ki a sütőformát és öntsük bele a tésztát
5. az előmelegített sütőben süssük aranybarnára 15 perc alatt (ha tortaként sütjük, akkor 

a vastagabb tészta réteg miatt 20-30 perc a sütési idő, tűpróba!)

RECEPT



Fonott kalÁcS
tej- és tojásmentes, vegántej- és tojásmentes, vegán

HOZZÁVALÓK:
350 g tönköly fehérliszt
35 g nyers nádcukor
30 g olaj (hidegen sajtolt)
170-175 ml kézmeleg víz
1 csomag porélesztő
4 g só

KENÉSHEZ:
2 teáskanál nyers nád porcukor 2 
teáskanál vízzel kikeverve

1. mérjük ki a lisztet, keverjük el benne a sót, szórjuk bele az élesztőt, arra a cukrot, majd 
öntsük fel a vízzel és adjuk hozzá az olajat

2. gyúrjuk össze a tésztát (enyhén ragacsos, lágyabb legyen), majd fedjük le, hogy ne 
száradjon ki és kelesszük s duplájára (30-40 perc)

3. osszuk 6 egyenlő részre a tésztát, melyeket sodorjuk ki egyforma szálakra és fonjuk 
meg a kalácsot  (video segédlet)

4. tegyük a kalácsot sütőpapírral bélelt tepsire, majd kenjük le a cukros vízzel és letakarva 
pihentessük 15 percig, addig melegítsük elő a sütőt 180 fokra

5. az előmelegített sütőben süssük 15 percig a kalácsot, majd kenjük le ismét cukros 
vízzel és süssük további 5 percet 180 fokon

RECEPT



VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN 
ÉS BIZTONSÁGOSAN 
TŐLÜNK!

JÓ TUDNI

Kincseinket eddig személyesen tőlünk, vagy partnereinktől szerezted be és még nem próbáltad 
ki webáruházunkat, vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy, mit teszünk meg annak érdekében,
hogy maximális biztonságban vásárolhass tőlünk a virtuális világban?

• A Love2Smile Webáruházban nem kell megadnod semmilyen pénzügyi adatodat
• Vásárlásod során az egyik legerősebb titkosítási eljárás és technológia véd
• Bankkártyás fizetésed kiemelt biztonságú csatornán történik
• A megadott adataidat kizárólag csak a kiszállításhoz használjuk fel, semmilyen egyéb 

körülmény között nem hozzáférhetőek senki számára
• Minden tekintetben alávetjük működésünket a közelmúltban hatályba lépett GDPR (EU 

általános adatvédelmi rendelete) szabályozásnak
• Webáruházunk az év minden napján 0-24 órában nyitva tart, bármikor vásárolhatsz
• Több platformon keresztül is kapcsolatba léphetsz velünk (e-mail, Messenger, Facebook, 

telefon)
• A beérkezett megrendeléseket még aznap feldolgozzuk, mindent elkövetünk, hogy a 

leggyorsabban hozzájuss a kincseidhez
• A legtöbb PickPackPonton fizethetsz bankkártyával is (ha nem találod az átvételi pont infóit, 

szívesen tájékoztatunk róla)
• Kiemelt figyelmet fordítunk a megfelelően védő csomagolásra - amit újrahasznosított 

csomagolóanyagokkal oldunk meg
• A küldemények biztosítottak

Ha a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdésed merül még fel, keress 
bennünket bizalommal az info@love2smile.hu címen, a Facebook-on vagy a 30/545-6617-es 
telefonszámon!
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