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GyóGynövénytár:
diólevél

A diófát elsősorban a terméséért 
termesztették évszázadokon keresztül, de 
idővel a népi gyógyászatban megjelent a fa 
levelének felhasználása is.  

A hazánkban is gyakorta előforduló növény 
a Balkán félszigetről származik. Jellegzetes 
levélzettel rendelkezik, előfordul, hogy akár 
20 méter magasságúra is megnő.

Hatóanyagai közé tartoznak a tannin (csersav), 

ellagitannin, flavonoidok, monoglükozidok, 
fenolos savak, junglonszármazék, jellegzetes 
illatú illóolaj és C-vitamin (1% körüli 
mennyiségben). 

A leveleket zölden kell leszedni (még ne 
legyen barna foltos vagy megszáradt) 
és közvetlen napfénytől óvva kiszárítani. 
Erre általában a június-július hónapok a 
legmegfelelőbbek.

ÉRDEKESSÉG



Elsősorban a megszárított levelekből 
elkészített főzetét használjuk, amit akár 
külsőleg, akár belsőleg is alkalmazhatunk.

KÜLSŐLEG:
Bőrproblémák esetén jól alkalmazható 
pattanásoknál, bőrkiütéseknél, 
körömgombánál, bőrgombánál, visszérsebnél 
és ekcémánál, kutatások igazolják, hogy 
hatékony izzadás csökkentő hatása is van a 
növénynek. 

Ülőfürdőnél alkalmazva feszessé, simává teszi 
a bőrt, gyulladáscsökkentő, immunerősítő 
hatású. Hajmosásnál csökkenti a hajhullást és 
a korpát, használják még megelőző jelleggel 
atka és fejtetű kezelésénél is. 
Borogatásként alkalmazva hatékony 
szemgyulladás és aranyérbántalmak ellen.

BELSŐLEG:
Hatóanyagainak köszönhetően 
vértisztító, serkenti a máj működését és 
a vérkeringést. Emésztést segítő hatása 
mellett gyomorerősítő, ideális hasmenés, 
gyomorhurut és emésztési problémák 
kezelésénél. 

Antiszeptikus, vírus- és baktériumölő. 

Számos – már ismert és igazolt - gyógyhatása 
mellett kutatások folynak asztma, reumás 
fájdalmak, csontritkulás és daganatok 
kapcsán is.

KINCSEINK KÖZÖTT 
a Love2Smile Cosmetics Diólevél Csalán 
Szappanunkban található, ahol a diólevél 
csodálatos hatásait a csalánlevél, teafa- 
és levendula illóolajokkal erősítjük, 
bővítjük. Problémás bőr kezelése mellett 
ez a szappanunk is javasolt hajmosásra 
sampon kelyett.

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=di%C3%B3lev%C3%A9l


TUDATOS 
KÖRNYEZETVÉDELEM

ÉRDEKESSÉG

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. 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 



PRÓBÁLD KI!

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 nem csak 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.

https://webshop.love2smile.hu/


A bőrünk, mint az elsődleges védelmi 
vonalunk és egyben a legnagyobb szervünk 
folyamatosan kommunikál velünk. Állapota 
visszajelzi a külső és belső folyamatokat, 
hatásokat, függ az aktuális egészségünktől, 
hormonháztartásunktól, az elfogyasztott 
ételektől és italoktól, de még akár az 
időjárástól is.

Bőrprobléma esetén számos kiváltó, 
vagy befolyásoló tényező lehet, általában 
többféle, akár egymástól nehezen 

megkülönböztethető tünettel, így gyakran 
összekeverik pl. az ekcémát, illetve az 
atópiás dermatitiszt a pikkelysömörrel, 
ráadásul lehet, hogy hisztamin intolerancia 
(is) áll a háttérben.

A hisztamin allergia (hisztaminózis) valójá-
ban nem is „igazi” allergia, még akkor sem, 
ha a tünetek nagyon hasonlítanak ahhoz, 
amikor az immunrendszer lép túlzott reak-
cióba. 

Hisztamin érzékenyséG
avaGy a rejtélyes bőrprobléma

ÉRDEKESSÉG

https://www.receptmuves.hu/


A hisztamin allergia (hisztaminózis) valójá-
ban nem is „igazi” allergia, még akkor sem, 
ha a tünetek nagyon hasonlítanak ahhoz, 
amikor az immunrendszer lép túlzott reak-
cióba. 

Hisztamin egyrészt a szervezetünkben is ter-
melődik, de ételeink, italaink is tartalmazzák. 
Ha a szervezetbe bejutó, vagy felszabaduló 
hisztamint a bél nyálkahárytája által termelt 
DAO enzim nem tudja megfelelően lebon-
tani, akkor különböző -allergiára hasonlí-
tó- tünetek jelentkeznek (pl. bőrpír, kiütés, 
fejfájás, felső légúti tünetek, puffadás, hasi 
görcs, hasmenés, hányás). Az enzim terme-
lését bizonyos gyógyszerek is befolyásolják.

A leggyakoribb a magas hisztamin tartalmú 
ételekre adott reakció, amelyek jelentkez-
hetnek az étkezés után pár órával, vagy akár 
pár nappal később is. 

A hisztamin intolerancia vérvétellel kimu-
tatható, ugyanakkor saját tapasztalatunk 
szerint érdemes figyelni az ételekre, italokra 
adott válaszát a szervezetünknek, mivel elé-
rően reagálhatunk akár ugyanarra az étel-
csoportra is (nálunk tiltólistás a tejtermék, 
tojás, nyers hagyma, hús- és ételkészítmé-
nyek, tömény alkoholok, tartósítószerek, de 
kis mennyiségben jól toleráljuk a paradicso-
mot, gombát, hüvelyeseket, citrus leveket, 
kávét, sört, szójamentes étcsokoládét, fer-
mentált zöldségeket).

https://www.receptmuves.hu/




RECEPTEK

„TOJÁSOS” NOKEDLI
Nokedli:
• 300 g durum liszt
• 300 g víz
• 3 g fekete só
• 3 g sima só (természetes, nem 

finomított) 

„Tojás” szósz:
• 30 g csicseriborsó liszt
• 80 g víz
• 1 teáskanál fekete só
• 1/2 teáskanál sima só
• késhegynyi kurkuma

1. tegyünk fel melegedni egy lábosban nokedli főző vizet 1 teáskanál sóval

2. egy keverőtálba mérjük ki és keverjük homogénre a nokedli összetevőit, majd amikor a 
víz lobogva forr, szaggassuk bele nokedlit

3. keverjük át a vízben lévő nokedlit, majd 5 percig főzzük, szűrjük le és egy tálban tegyük 
félre 

4. keverjük össze a tojásos szósz összetevőit, öntsük a leszűrt nokedlire és keverjük össze 
alaposan

5. melegítsünk fel egy serpenyőt, tegyünk bele 1 evőkanál olajat és öntsük bele a tojásos 
nokedlit, majd gyakran kevergetve pirítsuk, amíg kissé megszilárdul a szósz a nokedlik 
körül



RECEPTEK

FÁNK (TEJ- ÉS TOJÁSMENTES, VEGÁN)
Hozzávalók

• 300 g tönköly fehér liszt
• 100 g nyers nádcukor
• 30 g olaj (pl. hidegen sajtolt 

napraforgó)
• 1/2 csomag szárított élesztő
• 1-1,5 dl kézmeleg víz
• olaj a sütéshez (magas 

égéspontú pl. kókusz)

1. mérjük egy keverőtálba a lisztet, adjuk hozzá a cukrot, az élesztőt, az olajat és gyúrjuk 
lágy, enyhén ragacsos tésztát, majd belisztezve és letakarva, meleg helyen kelesszük 
duplájára (0,5-1 óra)

2. borítsuk lisztezett felületre a tésztát, nyújtsuk ki 2 cm vékonyra, pogácsa szaggatóval 
szúrjuk ki a fánkokat és a közepüket nyomjuk be, majd tegyük át egy enyhén lisztezett 
tálcára és konyharuhával letakarva pihentessük 15-20 percig (a konyhapulton is lehet 
hagyni, ha nem kell a felülete a pihentetés ideje alatt)

3. a pihentetés alatt kezdjük el melegíteni az olajat, közepes lángon és ne túl forróra, majd, 
ha felmelegedett az olaj, süssük ki a fánkokat a 160 fok meleg zsiradékban vagy olajban.

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves


RECEPTEK

FACEBOOK.COM/RECEPTMUVES

Hozzávalók 

• 50 dkg liszt (tönköly fehér)
• 1 evőkanál só (nem finomított)
• 1/2 evőkanál cukor (nyers nád)
• 1 csomag szárított élesztő
• 3 dl víz
• 2 evőkanál olívaolaj (extra 

szűz)
• olaj a sütéshez

1. mérjük ki az összetevőket és gyúrjunk lágy, de nem ragacsos tésztát, majd lefedve hagyjuk 
duplájára kelni (30-40 perc)

2. ha megkelt a tészta, osszuk nyolc egyenlő részre, finoman sodorjunk gombócokat belőlük

3. tegyünk fel lábosban olajat a sütéshez (nagyobb átmérőjű lábost érdemes választani, 
hogy szépen ki tudjuk fektetni a tésztát), amíg felforrósodik az olaj, hagyjuk pihenni a 
gombócokat

4. végezzünk próbát az olajon, ha egy csipet tésztát beledobva, sercegve sül, akkor 
megkezdhetjük a lángosok kisütését (forró legyen az olaj, másképp megszívja magát a 
tészta)

5. a gombócokat kissé lapítsuk le és a szélén körbe forgatva nyújtsuk (kb. 10-15 cm 
átmérőjűre), vigyázva, hogy középen ne szakadjon el (lehet nagyon vékonyra nyújtani a 
tésztát, akkor lesz „bolti” formája)

6. süssük ki egyesével, minden oldalát aranybarnára, majd papírtörlőn csöpögtessük le a 
felesleges olajat

LÁNGOS (TEJ- ÉS TOJÁSMENTES, VEGÁN)

https://www.facebook.com/Receptmuves
https://www.facebook.com/Receptmuves


RECEPTEK

SZILVÁS GOMBÓC 
(TEJ- ÉS TOJÁSMENTES, VEGÁN)

Hozzávalók

• 60 dkg krumpli
• 10 dkg durumliszt
• 10 dkg teljes kiőrlésű 

tönkölyliszt
• csipet só 
• 10 szem nagy, vagy 20 apró 

szilva
• szilvánként 2 mokkáskanál 

cukor (nyers nád)
• 1-2 mokkáskanál őrölt fahéj

Bundához
• zsemlemorzsa
• 1 evőkanál olívaolaj 

(extra szűz)

https://webshop.love2smile.hu/natur_furdogolyok


RECEPTEK

1. pucoljuk meg a krumplit, majd vágjuk apró (2*2 cm) darabokra és kevés sóval tegyük fel 
főni (kb. 15 perc alatt megfő)

2. szűrjük le a megfőtt krumplit, villával törjük össze, adjunk hozzá csipet sót és a liszteket 
(enyhén ragacsos, de formázható legyen a massza)

3. keverjük össze a fahéjat a cukorral és széltében felezzük, magozzuk ki a szilvát

4. lisztezett felületen nyújtsuk ki kb. 1/2 cm magasra a tésztát, kb. 9-10 cm átmérőjű pohárral, 
vagy pogácsa szaggatóval szúrjuk ki a korongokat, tegyünk mindegyik közepébe egy fél 
szilvát (vagy, ha apró, akkor egy egész kimagozottat), a magházba szórjunk 1 mokkáskanál 
fahéjas cukrot, majd gondosan nyomkodjuk össze, zárjuk a korongot és formázzuk 
gombóccá, ezt ismételjük addig, amíg van tészta

5. tegyünk fel forrni főzővizet, majd amikor lobog, tegyük bele a gombócokat és főzzük, 
onnantól számítva 3-4 percig, hogy feljöttek a víz tetejére (kanál hátával kicsit mozgathatjuk 
a gombócokat, hogy ne ragadjon az edény aljához, de nagyon óvatosan, hogy ne repedjen 
ki

6. serpenyőben hevítsünk kevés olajat, majd pirítsuk meg rajta a morzsát (folyamatosan 
kevergessünk, mert gyorsan megég)

7. ha megfőttek a gombócok, szűrőkanállal szedjük a morzsára és a serpenyő rázogatásával 
borítsuk be a felületüket

8. porcukorral (nyers nád) meghintve tálaljuk

Praktikák:
- más gyümölccsel is finom (pl. sárgabarack, eper)
- készíthető teljes kiőrlésű tönkölyliszttel is, abból kicsit kevesebb is elég, lisztenként eltérő, 
hogy mennyit vesz fel a massza

SZILVÁS GOMBÓC 
(TEJ- ÉS TOJÁSMENTES, VEGÁN)

https://webshop.love2smile.hu/natur_furdogolyok


RECEPTEK

Hozzávalók

• 10 dkg fehér tönkölyliszt
• 10 dkg teljes kiőrlésű 

tönkölyliszt
• 10 dkg nyers nádcukor
• 1/2 csomag sütőpor 

(foszfátmentes)
• 1 teáskanál szódabikarbóna
• 1 mokkáskanál őrölt vanília
• 2 dl víz
• 5 dkg 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!)

PISKÓTA (TEJ- ÉS TOJÁSMENTES, VEGÁN)



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
• 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!

https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/


https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok
https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok
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instagram.com/love2smile_cosmetics/

Kiadja: Relicon Hungary Kft., NAIH-74816/2014. Minden jog fenntartva. Képek: Relicon Hungary Kft., jonvivma.com, pinterest.com, rcrwireless.com, 
wallpapersrc.com, pexels.com, hdwallpaper.live, wall.alphacoders.com, wallpapersite.com

facebook.com/Love2Smile https://www.love2smile.hu
info@love2smile.hu

https://webshop.love2smile.hu

facebook.com/Receptmuves

instagram.com/receptmuves

https://www.receptmuves.hu

https://www.szappanmuves.hu

pinterest.com/love2smilecosm

http://félgömbszappan.hu

https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
https://webshop.love2smile.hu
https://www.facebook.com/love2smile
https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
https://www.facebook.com/love2smile
https://www.love2smile.hu
mailto:info%40love2smile.hu?subject=
https://webshop.love2smile.hu/
http://www.receptmuves.hu/
http://www.szappanmuves.hu/
https://www.facebook.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.facebook.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves
http://www.receptmuves.hu/
http://www.szappanmuves.hu/
https://hu.pinterest.com/love2smilecosm/
https://hu.pinterest.com/love2smilecosm/
http://félgömbszappan.hu

