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INGYENES SZÁLLÍTÁS JÚNIUS 8-ÁN

Minden hónap második pénteke 
Love2Friday, ezért június 8-án pénteken ismét 

INGYENES A KISZÁLLÍTÁS 
Pick Pack Pont átvétellel: 4,5 ezer Ft feletti rendelésnél
Fáma futár házhoz szállításnál: 6,5 ezer Ft feletti rendelésnél

Ne habozz, válassz bőröd igénye szerint.

Nézz körül Webáruházunkban!

https://webshop.love2smile.hu/


Indul a Vakáció



WELLNESS PERCEK
OTTHON
Mit jelent a wellness?
A szó már a XVII. században ismert volt, de a 
manapság használatos wellness fogalma az angol 
wellbeing (jó közérzet) és fitness (jó kondíció) 
szavakból alakult ki az ’50-es években az Egyesült 
Államokban, értelme: „Érezd jó magad”.

Általános civilizációs probléma a sok stresszel 
járó, rohanó életmód, ami sokszor kimerítő fizikai 
és szellemi munkával párosul. Ez az életmód nagy 
megterhelést jelent a szervezetünknek, ezért van 
kiemelt szerepe az egészségtudatos életnek, a 
pihenésnek és a testi-lelki regenerálódásnak.

A wellness főbb területei:
-    tudatos táplálkozás
-    aktív testmozgás
-    természettudatosság
-    lelki egyensúly megteremtése

Wellness az otthonunkban
Sokunkban él a vágy az egészségesebb életvitelre, 
de visszatartó erő az ismeretlen, a megszokottól 
eltérő, a változás.
 
A tudatosság pedig nem más, mint egy hosszan 
tartó folyamat, tanulás, fokozatos ismerkedés az 
újdonságokkal és saját magunkkal.

Fürdőgolyóink növényi alapanyagokból előállított, 
vegán termékek, ezáltal az embert és a környezetet is 
kímélik. Kisipari, kézi módszerekkel készülnek, hogy 
a vidámságunkat és életfilozófiánk pozitív energiáit is 
átadhassák.

Fő összetevőként a szódabikarbóna hatékonyan 
segíti a szervezet sav-bázis egyensúlyának beállítását, 
a bázisolajként alkalmazott szőlőmagolaj pedig 
különösen gazdag vitaminokban, amely jótékonyan 
táplálja a bőrt.

A szépséges színek a természet ajándékai (pl. karotin, 
klorofillin, karamel), a varázslatos illatokról pedig a 
természetes, éteri illóolajok gondoskodnak, melyek 
új életre kelnek, ahogy a fürdőgolyók a meleg vízbe 
csobbannak. 

A rózsaolaj, a citromfűolaj, a levendulaolaj, az 
édesnarancs és szegfűszegolaj, valamint az eukaliptusz- 
és borsmentaolaj a számtalan előnyös fizikai hatása 
mellett a lelkünkre is hat, segít ellazulni, feltöltődni, 
kikapcsolódni, újult energiát gyűjteni.

Dobjuk a fürdőgolyót a megfelelő hőmérsékletű 
fürdővízbe és élvezzük az egyszerűen elérhető 
wellnesst otthon, amely segíti a jó közérzettel párosuló 
testi-lelki harmóniát.

Válogass kedvedre a csodás illatú fürdőgolyóinkból!

https://www.receptmuves.hu/
https://webshop.love2smile.hu/Furdogolyok
http://www.receptmuves.hu/2012/01/szodabikarbona-ezer-arca.html
https://webshop.love2smile.hu/Furdogolyok


WELLNESS PERCEK
OTTHON

Válogass kedvedre a csodás illatú fürdőgolyóinkból!

A K C I Ó !
Utazz, kirándulj fölösleges súly cipelése nélkül!

A Webáruházunkban leadott MINDEN 
megrendelés mellé utazó szappant adunk 

ajándékba!

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


ÉRDEKESSÉG

Bőrápolás címen rutinszerűen végzünk bizonyos 
tevékenységeket, mert azt hallottuk a tv-ben, hogy 
enélkül nem is lehet élni, mert a barátnőnk áradozik 
róla és mi sem akarunk kimaradni a „jóból”, mert 
szeretnénk elnyomni az érzéseinket, elbújni, 
elkendőzni a „hibánkat”, mert szeretnénk egy 
bizonyos életérzés megkapni, mert „jár” nekünk, 
mert igazán végig sem gondoljuk, hogy mire van 
szükségünk, vagy mire nincs...

1. Alapozó
Bármilyen minőségű is, eltömíti a pórusokat, 
ezáltal a bőrödnek nincs lehetősége lélegezni és a 
természetes (védő) funkcióit ellátni, ráadásul a nap 
még bele is tudja égetni a bőrbe. A pórus eltömődése 
pedig sokszor épp arra hat, amit szeretnél elfedni 
(pattanások, bőrhibák keletkezése).
Tipp:
- ha mindenáron muszáj (nem napi szinten), akkor 
a kisebbik rossz a korrektor, de azt is azonnal 
és gondosan mosd le, ha már nincs szükség a 
takargatásra
- mindig alaposan mosd le az arcodról az összes 
sminket, melyet kiválóan megtehetsz jó receptúrával 
összeállított natúr szappanos vízzel (merthogy a 
szappanos víz is micellás víz),
- arcmosás után (se) kend be az arcodat krémmel, 
mert a frissen megtisztított pórusokat eltömíti,
- kerüld a vízálló sminkeket, eltávolításuk nagyon 
megterheli a bőrt.

2. Vízhiány
Inni, inni és még egy kicsit inni. Persze vizet. Sokszor 
a száraz bőr egészen egyszerűen csak dehidratált, 
mert nem iszol eleget. Különösen fontos erre 
odafigyelni akkor, ha nincs meleg évszak, ilyenkor 
elfelejtünk inni.

Tipp:
- igyál egy pohár vizet. Most!

3. Alváshiány
A bőr a legnagyobb felületi és kiválasztó szervünk, 
mely alvás közben regenerálódik és méregtelenít Ha 
kimaradt, vagy kevés volt az éjjeli pihenés, igyekezz 
úgy alakítani a programodat, hogy be tudd pótolni 
és általánossá tudd tenni a rendszerességet.

Tipp:
- éjszakára hagyd szabadon lélegezni a bőrödet, 
ne kenj rá semmit, mert megnehezíti az oxigén 
felvételét (a szöveti légzés fontos, mint a sejtlégzés). 

4. Élelmiszerek
Bizonyos élelmiszer típusok erőteljes bőrtüneteket 
okoznak azoknál akik érzékenyebbek rá, vagy 
átmenetileg telítődött a szervezetük (még akkor is, ha 
az emésztésben nem lehet észrevenni a problémát). 
Az egyik fő csoport a tejtermékek, amelyek sokszor 
felelősek ekcémás, pikkelysömörös tünetekért, de 
akár a szem alatti karikákat is erősítik. 

7+1 TUTI TIPP
a gyönyörű bőrért

Nézz körül nálunk és válassz a bőröd igény szerint a 100%-ban tiszta, természetes, vegán és bőrbarát tisztálkodási termékeinkből.

https://webshop.love2smile.hu/


Nézz körül nálunk és válassz a bőröd igény szerint a 100%-ban tiszta, természetes, vegán és bőrbarát tisztálkodási termékeinkből.

5. Szolárium, leégés
Természetes bőrszínünket számtalan tényező 
befolyásolja, kezdve az öröklött tulajdonságoktól, 
az elfogyasztott élelmiszereken át a környezeti 
hatásokig. Ügyeljünk arra, hogy természetes módon 
se égjen meg a bőrünk és a túlzott szoláriummal 
se terheljük, mert ezzel megakadályozzuk a 
bőr regenerálódó képességét, amivel végleges 
károsodást is okozhatunk.
Tipp:
- napsütéses időben használj kakaóvajat, ha kimész 
a szabadba, mert önmagában 6-8-as fényvédő 
faktorral rendelkezik (ez nem elegendő azonban, ha 
napozni mész, arra szükséges fizikai fényvédő is, de 
lehetőség szerint ne gyakran direkt napozz!),
- többféle bőrprobléma (pszoriázis, ekcéma) esetén 
érezhető jótékony hatása az otthoni arcszoláriumnak, 
ezek a készülékek jóval gyengébbek, mint a szalonok 
teljes testes szoláriumai, így heti 1-2 alkalommal 
maximum 5-10 percre jótékonyak lehetnek.

6. Pattanások, szemölcsök nem megfelelő 
kezelése
Az apróbb bőrhibákat számtalan külső és belső 
tényező okozza. 

Az otthoni „kezelés” csak arra terjedjen ki, hogy 
tisztán tartod és figyeled a bőrödet, van-e olyan 
befolyásoló tényező, ami erősíti. Minden más kezelést 
bízz szakemberre. Keress olyat, akinek fontos, hogy 
természetes megoldásokat alkalmazzon és komplex 
képet kapjon a bőröd állapotának okairól (étkezés, 
külső, belső hatások, stb.).

Tipp:
- került az alkoholos, szintetikus glicerines termékek, 
lemosók, tonikok használatát, mert szárítják a bőrt 
és épp arra késztetik (újabb és újabb faggyúréteg 
termelése) amitől szeretnél megszabadulni, 
ráadásulmár azt is tudod, hogy a jó receptúrával 
összeállított natúr szappanos vízzel (merthogy a 
szappanos víz is micellás víz) is tökéletesen el tudod 
távolítani a sminket és a szennyeződéseket.

7. Szintetikus anyagok 
Az alkohol tartalmú készítmények, az SLS és 
származékai, a kőolaj, parfüm, a hozzáadott 
szintetikus glicerin, tartósítószerek és még a 
végtelenségig sorolhatnánk a káros szintetikus 
anyagokat, melyek nem csak kiszárítják a bőrt, 
vagy felesleges faggyútermelésre késztetik, de 
meg is bontják a bőr szerkezetét, mélyebbre jutva 
okoznak kárt és akár telítődnek is a szervezetben. 
Sok bőrprobléma már attól enyhül, vagy megszűnik, 
ha elhagyod ezeket az anyagokat.

Tipp:
- mindig olvasd el az összetevő listát, a természetes 
és a természetazonos, valamint a 100%-ban 
természetes összetevőkkel készült és a 100%-
ban természetes összetevőkből álló nem ugyanazt 
jelenti,
- ne tisztálkodj olyannal és ne kenj semmi olyat 
magadra, amit nem ennél meg!

https://webshop.love2smile.hu/


+1. Lelked állapota
A bőrbetegségek egyik leggyakoribb oka lelki 
eredetű és ezzel el is érkeztünk a Jolly Joker-
hez. Mivel mindketten érintettek vagyunk 
bőrproblémában (pszoriázis és atópiás dermatitisz) 
nagyon fontosnak tartjuk a fenti -igazából apró 
és könnyen betartható- tippeket, praktikákat és 
néha-néha az ettől való eltérésben megnyilvánuló 
lázadást, DE elengedhetetlenül szükségét érezzük, 
hogy ennek a pontnak szenteljük magunkban a 
legtöbb időt, erőt, türelmet, mert ez az ok, amire 
megoldást KELL keresni, találni. Ezt nem lehet 
elkendőzni, mert újra és újra utat talál, követelve 
magunknak a belső figyelmet. 

Ezeket sem árt tudni:
- Óvatosan a bőrradírozással! Az arcbőrödnek 
elég, ha a felületét ápolod naponta, a felesleges 
dörzsöléstől érzékennyé válhat, néhány problémás 
bőrt (pl. rozacea, pikkelsömör) pedig egyenesen 
tilos radírozni, ráadásul a jól összeállított 
receptúrájú, természetes szappan képes segíteni az 
elhalt hámréteg eltávolítását.
- Szeles időben húzódik, szárazabb a bőr, ne 
használj víz alapú krémeket, mert a szél még jobban 
kiszárítja. Használj ilyenkor egy vékony réteg 
kakaóvajat, ápolja, védi a bőrödet és még minimális 
fényvédőt is tartalmaz önmagában is.

Ne feledd:
Érdemes figyelni a bőrünk jelzéseit, hogyan 
viselkedik évszakonként (pl. nyáron viaszosabb, 
télen, szeles időben, fűtési szezonban szárazabb), 
bizonyos ételek, italok fogyasztása után (pl. tejes 
kávé után barnább a szem alatti karika), vagy ha 

épp a szervezetünkben zajlanak változások.
A hatások összeadódnak, néha a legapróbb lesz az 
utolsó csepp a pohárban. A hibákat nem elfedni kell, 
hanem megkeresni az okokat, a saját -akár változó- 
bőrigényeidnek megfelelő rutint kialakítani, 
valamint ügyelj arra, hogy a smink ne a megoldásod 
legyen, hanem egy eszköz, amit körültekintően, 
megfontoltan és indokolt esetben használsz.

https://www.szappanmuves.hu/


RECEPTEK

KOVÁSZOS UBORKA
1 kg kovászolni való uborka
1 csokor kapor
1 szelet kenyér (házi tönköly)
3-4 gerezd fokhagyma
1,5-2 evőkanál só (természetes, nem finomított)
1 l forró víz

1. alaposan mossuk meg az uborkákat, vékonyan 
vágjuk le a két végét és a közepénél vágjuk be 
két oldalról úgy, hogy a végeinél 1-1,5 cm egyben 
maradjon (így könnyebb az üvegbe tenni, a képen 
a már kész koviubi egyik végénél teljesen elvágtuk, 
hogy jobban látható legyen a bevágás módja)

2. forró vízben oldjuk fel a sót és amíg kissé hűl, 
tegyük az előkészített uborkákat tiszta, csírátlanított 
üvegbe úgy, hogy közé kerüljön a megmosott 
kapor és a megtisztított fokhagymagerezdek, majd 
a tetejére a szelet kenyér

3. öntsük a sós vizet is az üvegbe (ha nem lepi el 
a kenyeret, akkor öntsünk még hozzá), majd egy 
tányérral letakarva tegyük meleg helyre

4. 2-3 nap után (attól függ, volt-e elég meleg a 
hely) szedjük ki az uborkákat és a fokhagymákat, 
tiszta vízzel öblítsük le, tegyük tiszta, csírátlanított 
üvegbe, majd szűrjük rá a levet, amiben erjedt (ha 
szükséges, ekkor adhatunk még hozzá sót és vizet)

5. lezárva az üveget tegyük hűtőbe, már ekkor 
fogyasztható, de 2-3 hűtőben eltöltött nap után még 
finomabb 

Praktika:
- érdemes kevesebb sóval kezdeni, majd leszűrés 
után még hozzátenni, ha szükséges
- nem a napfény a lényeges, hanem a meleg hely az 
erjedéshez
- leszűrés után hűtőben tároljuk
- használható még borókabogyó, gyöngyhagyma, 
babérlevél, stb.

http://www.receptmuves.hu/


KUKORICA KRÉMLEVES
1 kg morzsolt (vagy mirelit) kukorica
1 db krumpli
1 db sárgarépa
1 db vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
só (természetes, nem finomított)
tört bors
olívaolaj (extra szűz)

1. tisztítsuk meg a zöldségeket, a 
vöröshagymát szeljük apróra és 
pirítsuk meg az olajon, majd adjuk 
hozzá a sárgarépát és reszeljük hozzá 
a fokhagymát
2. adjuk a mirelit kukoricát a 
zöldségekhez és öntsük fel annyi 
vízzel, hogy kényelmesen ellepje, 
fűszerezzük (só, bors) és fedő alatt 
főzzük
3. ha megpuhultak a zöldségek, 
zárjuk el a hőt alatta és botmixerrel 
alaposan pürésítsük, majd szűrjük át 
egy másik lábosba, így eltávolítjuk a 
nem emészthető héjat 

Praktikák:
- pürésítés után mindenképp szűrjük át egy másik lábosba a 
levest, mert a kukoricaszemek héja nem emészthető és csak így 
lesz krémesen selymes a leves
- sokféle fűszerezéssel variálhatjuk pl. kurkuma, babér, chili, 
gyömbér, stb.
- feltét lehet tortilla chips, vagy akár grissini is



TÚRÓGOMBÓC DIÓ 
BUNDÁBAN

50 dkg túró
2 db tojás (bio, vagy szabadtartású)
2 evőkanál tejföl
12 evőkanál búzadara (teljes kiőrlésű 
tönköly)
2 evőkanál cukor (nád, nyírfa, vagy sztívia)
8 dkg darált dió

1. válasszuk szét a tojásokat és a fehérjét 
verjük kemény habbá
2. törjük össze egy tálban a túrót, adjuk 
hozzá a tojások sárgáját, a cukrot, a tejfölt 
és a búzadarát
3. keverjük a habot a túrós masszához és 
tegyük a hűtőbe pihenni 2 órát
4. ha letelt a pihenő idő, tegyünk fel vizet 
(kb. 10 cm magasságig legyen az edényben) 
forrni, majd amikor lobog, nedves kézzel 
formázzunk 5-6 cm átmérőjű gombócokat 
és óvatosan csúsztassuk a vízbe
5. amíg a gombócok főnek pirítsuk meg a 
darált diót egy serpenyőben (olaj nélkül, 
szárazon)
6. amikor feljönnek a gombócok a víz 
tetejére főzzük még további 2-3 percig 
és lecsepegtetve szedjük ki a vízből, majd 
hempergessük meg a dióban
7. ízlés szerint tejföllel, porcukorral tálaljuk

Praktikák:
- evés előtti este elkészíthetjük a masszát és hűtőben tároljuk a 
kifőzésig
- ha a dió pirítással később végzünk, mint a gombóc kifőzéssel, 
akkor a dióba forgatás előtt mártsuk bele egy kiszedőkanállal 
a főzővízbe a gombócokat és lecsepegtetve tegyük a dióba 
(jobban tapad a gombócra a dió, ha enyhén nedves)
- készíthetünk édes tejfölt cukorral, vagy lekvárral (pl. áfonya, 
vagy barack), illetve, aki fanyarabb ízeket kedvel, tálalhatja 
natúr, vagy ízesített joghurttal
- a képen látható gombócok teljes kiőrlésű tönköly búzadarából 
készültek, sztíviával, valamint áfonya lekvárral ízesített tejföllel 
tálalva



SZEMÉLYES VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG

Budapest, 1051, Erzsébet tér



Mi tudjuk, Milyen a tökéletes dezodor

Te próbálTad már?

KIPRÓBÁLOM

https://webshop.love2smile.hu/golyos_dezodorok
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info@love2smile.hu
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