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Te is nyalogaTod?
Az ajkak ápolása hűvös, szeles, hideg időben 
épp annyira fontos, mint a bőrünk védelme, 
odafigyelést igényel, mivel könnyebben 
kicserepesedik, repedezik. 

Különösen érzékennyé válhat ez a 
faggyúmirigyet nem tartalmazó vékony bőr, 
ha valaki -akár rossz szokásból- nyalogatja 
is. 

A nyalogatással két fő probléma is adódik, 
az egyik, hogy amíg épp a nedvesítés a cél, a 
nedvesség hatására még jobban ki tudja fújni 
a szél a felületet, ezáltal erősíti a kellemetlen 
tüneteket. 

A másik pedig, hogy az ajakra felvitt 
bármilyen anyagot (rúzs, ajakír) lenyaljuk, 
ami így bekerül a szervezetbe.

Sokféle ajakáplót lehet találni a piacon, a 
kőolaj származékoktól kezdve a természetes, 
natúr összetevőkig. 

Bizonyos szintetikus összetevők tünetileg 
kezelik a kiszáradt bőrt úgy, hogy az 
alsóbb rétegeiből vonják ki a vizet, vagyis 
átmenetieg jobbnak érezzük a helyzetet, 
azonban valóában csak a további vízvesztést 
és kiszáradást erősítik.

HASZNOS
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Vannak továbbá olyan vegyi összetevők 
is, melyek megbontják a bőr felső rétegét, 
ezáltal még kevésbé lesz ellenálló a bőr, 
még gyakrabban igényli a kenést, vagyis 
úgy érezheti a használó, hogy folyamatosan 
kenegetnie kell az ajkait, ám ezzel csak 
fokozza a felület érzékenységét.

Nagyon nem mindegy tehát, hogy mivel 
ápoljuk az ajkunkat, akárcsak a bőrünket.

Mi a megoldás? 
Az egyik legegyszerűbb megoldás, igyunk 
vizet, hiszen lehet, hogy a kiszáradást csak 
a dehidratáltság okozta. Ha ennél több 
kell, akkor mint oly sokszor, most is kiváló, 
természetes növényi zsíradékok állnak 
rendelkezésünkre a probléma kezelésére.

Erre figyelj az ajakápoló kiválasztásánál:

1. Kizárólag természetes (nem egyenlő 
a természetazonossal!) összetevőkből 
álljon, hiszen a nyalogatással gyakorlatilag 
megeszed. Semmilyen szintetikus, vegyi 
anyagot ne tartalmazzon (parfümöt és 
tartósítószert sem).

2. Tubusos (rudacska) legyen, hogy ne kelljen 
kézzel belenyúlni, hiszen nincs alkalom 
minden bekenés esetén kezet mosni, így 

nem higiénikus, ráadásul, ha valóban csak 
természetes összetevőket tartalmaz, akkor 
avasodhat, megromolhat, ha piszkos kézzel 
belenyúlsz.

3. Ne legyen benne kémiai, vagy 
hormonhatású fényvédő, legjobb, ha 
önmagában rendelkezik ilyen tulajdonsággal 
az alapanyag, vagy maximum fizikai fényvédő 
legyen benne.

Tökéletes megoldás a természetes, 
önmagában SPF 8 fényvédő faktort 
tartalmazó tiszta ajakápolónk! 

A könnyen és higiénikusan kezelhető 
tiszta és mennyei illatú kakaóvaj 
praktikus kiszerelésben OKTÓBER 21-
től ismét elérhető a webáruházunkban!

Te is nyalogaTod?
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Hűvösben is dezodorálj!
Ilyenkor kevesebbet izzadunk, mint nyáron, 
hiszen az izzadás funkciója, hogy hűtse a 
testünket és a hőháztartást szabályozza 
(ezért is tilos gátolni!). 

Ugyanakkor hűvösebb időben sem érdemes 
elhanyagolni a dezodorálást, hiszen a 
bakteriális bomlással kialakult kellemetlen 
szagokat könnyedén, hatékonyan és az 
egészséget védve is lehet semlegesíteni. 

Nálunk megtalálod a 100% tiszta, természetes, 
tökéletes megoldást, ami mentes mindenféle 
káros összetevőtől (parabén, alumínium, 
parfüm, cink, tartósítószer, szintetikus 
anyagok) és nehezen eltávolítható zsiradékot 
sem tartalmaz.

Használd egészséggel Te is, tedd bátran 
a táskádba, mert nem szivárog és így 
mindig kéznél lehet, amikor szükséged 
van rá.

https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok


A szeles, nyirkos idő, a levegőt szennyező 
anyagok és a fűtés miatt száraz levegő a 
bőrünket is próbára teszi, ezért ebben az 
időben több törődést igényel.

1. Arctisztítás
A sminket és a környezeti szennyeződést 
minden nap el kell távolítani a bőrünkről 
annak érdekében, hogy a pórusok 
kitisztuljanak, oxigénhez jussanak és 
regenerálódni tudjanak. 
A természetes szappan hatékony tisztító, 
eltávolítja a szennyeződéseket és a felső, 
már meglazult hámsejteket is leoldja a bőr 
felszínéről, így minden mosakodás után 
megújítja azt, saját hatóanyagaival táplálja 
és a védőrétegét is segít helyreállítani, 
hidratája és védi a bőrünket.

Érdemes tiszta, natúr, vegyszermentes 
termékeket használni, mert bőrbarátok, 
olyan összetevőkből állnak, melyeket 

sejtjeink felismernek és kezelni is tudnak, 
nem rontják el a bőrünk felszínén lévő 
emulziót, nem vonnak el túlságosan sok 
vizet belőle, viszont megszabadíthatják 
a fölöslegtől, legyen az méreganyag, 
zsiradék, vagy szennyeződés. 
Fentieken túl nagy előnyük, hogy a 
környezetünket is kímélik.

2. Bőrradírozás
Serkenti az anyagcserét, gyorsítja 
az új bőrsejtek képződését, segíti a 
szennyeződések eltávolítását, a pórusok 
tisztulását és a gyulladások csökkenését 
(hetente/kéthetente egyszer alkalmazva, 
kivéve rozacea esetén tilos bőrradírozni!).

Egy hétköznapi és egy exkluzív verziót 
készítettünk, amely használható arcra, 
nyakra és testre is (a megadott mennyiség 
egy bőséges adag arcra és nyakra).

bőrápolási Tippek
Hűvös napokra

FIGYELJÜNK ODA!



Hétköznapi:
1 evőkanál só
1 evőkanál olívaolaj

• alaposan keverjük össze, majd vigyük 
fel a bőrünkre és határozott, de finom 
mozdulattal dörzsöljük át a felületet

• nedvesítsük be a tenyerünket és töröl-
jük le a sót, majd hagyjuk az olívaolajat 
még 4-5 percig beszívódni, majd natúr 
szappannal mossuk le az arcunkat

Exkluzív:
3 teáskanál búzadara
1 teáskanál fehérbor (lehet víz is)
1 teáskanál méz
1 teáskanál joghurt
5 csepp grapefruit mag kivonat

• tegyük a mézet egy kis tálkába, kever-
jük hozzá a grapefruit mag kivonatot, 
a joghurtot, a fehérbort, majd adjuk 
hozzá a búzadarát

• vigyük fel a bőrünkre és határozott, de 
finom mozdulattal dörzsöljük át, majd 
tiszta vízzel mossuk le a bőrradíros fe-
lületet és töröljük szárazra

Ha nincs kedved saját bőrradírt 
készíteni, válaszd a bőrradírozó 
szappanjainkat!

https://webshop.love2smile.hu/borradirozo_szappanok
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3. Visszazsírozás
Hűvös időben érdemes kerülni a vizes kré-
meket, mert a párolgás miatt tovább szá-
ríthatják a bőrt, ilyen időben használjunk 
természetes zsírokat, olajokat (pl. kakaó-
vaj, sheavaj, olívaolaj, szőlőmagolaj, stb.) 
mielőtt kimegyünk a levegőre. 
Fontos, hogy éjszakára hagyjuk szabadon 
a bőrt pihenni, lásd éjszakai arcápolás.

4. Vízfogyasztás
Melegben mindenki számára természetes 
a vízfogyasztás, hűvösben azonban 
elfelejtünk inni, pedig ilyenkor is 
különösen fontos motor a szervezetünk 
működéséhez. 

Azon túl, hogy segíti az anyagcserét, 
a súlytartást, növeli a koncentrációt, 
támogatja az immunrendszert, 
tápanyagokat szállít sejtszintig, ráadásul 
hidratálja és a fiatalítja a bőrünket. 

5. Wellness percek otthon
A mindennapos, hosszú, forró ülőfürdő 
tovább száríthatja a bőrt, de alkalmanként 
meglephetjük magunkat egy kis testet-
lelket kényeztető, illóolajos fürdővel. 

Az illatokat az orrüregben található 
millió szaglósejt juttatja el közvetlenül az 
agyba, melynek hatására azonnal társítjuk 
tárggyal, érzéssel, hangulattal, emlékkel, 
ezen kívül az illatok tájékoztatnak és 
irányítanak is minket. 

Az illóolajok számos jótékony hatással 
rendelkeznek akár felfrissülnénk, 
lazítanánk, akár a gyógyulási folyamatnál 
hívnánk őket segítségül. 

Hatásuk annak köszönhető, hogy az 
idegrendszert stimulálják, hatásukra 
hormonok szabadulnak fel, melyek a test 
működését jótékonyan befolyásolják.
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AZ ŐSZ MESÉS 
SZÍNEI
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RECEPTEK

SÜTŐTÖK KRÉMLEVES
Hozzávalók:
1 db sütőtök 
1 db vöröshagyma
1 db sárgarépa
1 db fehérrépa
2 gerezd fokhagyma
só 
bors
olívaolaj

1. a tök héját lepucoljuk, magházát eltávolítjuk, majd 2-3 cm-es kockákra szeljük
2. a felszeletelt hagymát és fokhagymát kevés olivaolajon megfuttatjuk csipet sóval 
(segít kiengedni a hagyma levét és ízét)
3. amikor a hagyma üveges, rátesszük a felkarikázott sárga- és fehérrépát, majd a 
felkockázott tököt és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje
4. sózzuk és törjünk rá csipet borsot, főzzük addig, amíg a tök megpuhul
5. botmixerrel turmixoljuk krémesre (nem kell átmerni, lehet a lábosban)

Praktikák:

- tálaláskor öntsünk rá egy kevés tökmag olajat és szórjuk meg pirított, sótlan tökmaggal

- ha sűrűnek tűnik a leves, főzzük össze még vízzel

- ha nem szeretnénk csak krémlevest, turmixolás előtt vegyünk ki néhány kocka tököt, majd 
turmixolás után tegyük vissza

FACEBOOK.COM/RECEPTMUVES
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RECEPTEK

SÜTŐTÖKÖS PITE
Hozzávalók
Tészta:
• 7,5 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt
• 7,5 dkg tönköly fehérliszt
• 5 dkg nyers nádcukor
• 3 dkg olívaolaj (extra szűz)
• csipet őrölt fahéj
• víz
Krém:
20 dkg sült sütőtök (héj nélkül)
7 dkg nyers nádcukor
csipet őrölt fahéj
csipet őrölt szegfűszeg
2 dl kókuszkrém
5 dl víz
2 evőkanál kukoricakeményítő

1.  mérjük ki a tészta összetevőit és apránként adjuk hozzá annyi vizet (kb. 0,5-1 dl), amennyivel 
könnyen gyúrható ne nem ragacsos tésztát kapunk
2. olajozzunk ki egy piteformát, nyújtsuk ki a tésztát kb. 3-4 mm vastagra és béleljük ki a 
formát
3. keverjük össze a krémet és öntsük a pite közepébe egyenletesen eloszlatva
4. melegítsük elő a sütőt és 180 fokon süssük 30 percig (kissé remegős még a krém közepe, 
de megszilárdul, ahogy hűl)
Praktikák:
- lehet tenni a krémbe őrölt szerecsendiót, vagy reszelt gyömbért is
- a tésztához a vizet nagyon apránként adagoljuk, ne legyen ragacsos

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES
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RECEPTEK

Hozzávalók:
• 50 dkg tisztított sütőtök
• 50 dkg burgonya
• 2 gerezd fokhagyma
• 10-15 dkg zabpehelyliszt
• só (nem finomított, természetes)
• tört bors
• olaj a sütéshez

1. mossuk meg és pucoljuk meg (magházától és héjától) a sütőtököt és pucoljuk meg 
a burgonyát
2. a tisztított sütőtököt és burgonyát reszeljük le durvára (tökreszelővel)
3. adjuk a zöldségekhez az apróra zúzott, vagy lereszelt fokhagymát és sóval, borssal 
ízesítsük
4. apránként adagolva keverjük a masszába a lisztet addig, amíg formázhatóan 
ragacsossá válik
5. hevítsük fel a serpenyőt és 2-3 evőkanál olajat
6. kanállal adagolva és a serpenyőben lelapítva süssük a tócsik mindkét oldalát 
aranybarnára

SÜTŐTÖK TÓCSI



RECEPTEK

GŐZGOMBÓC ÁZSIAI TÖLTELÉKKEL
Hozzávalók
Tészta:
• 30 dkg tönköly fehér liszt
• 2 dkg cukor
• 1 teáskanál só 
• 1 mokkáskanál sütőpor
• 1 evőkanál olívaolaj 
• 1/2 csomag porélesztő
• 1,5 dl kézmeleg víz

Töltelék:
• 2 gerezd fokhagyma
• 1-2 cm friss gyömbér
• 3 nagyobb csiperke gomba
• 1 db újhagyma
• 1 nagyobb levél kelkáposzta
• 1 db sárgarépa
• 1-2 evőkanál olívaolaj
• csipet só
• tört bors

1. mérjük ki a lisztet, majd keverjük el benne a sót, a sütőport
2. képezzünk egy mélyedést a liszt közepén, amelybe szórjuk az élesztőt, arra a cukrot 
és öntsük rá a kézmeleg vizet, abba pedig az olajat és gyúrjunk lágy, nem túl ragacsos 
tésztát, majd lefedve, meleg helyen kelesszük duplájára (kb. 1 óra)
3. amíg kel a tészta, készítsük el a tölteléket, tisztítsuk meg a zöldségeket, a káposztát 
vágjuk nagyon vékony csíkokra, a répát, gombát, gyömbért és fokhagymát kockázzuk 
apróra



4. kevés olívaolajon, csipet sóval, tört 
borssal pároljuk a zöldségeket, amíg a 
leve elpárolog
5. érdemes összeállítani a gőzölő edényt 
is, amíg kel a tészta, egy nagyobb fedeles 
lábos aljába tegyük egy kis kerámia 
(hőálló) tányért fejjel lefelé, öntsük 
körbe annyi vízzel, hogy ne lepje el, majd 
tegyünk egy lapos tányért a fejjel lefelé 
lévő kicsire, arra figyeljük, hogy a lapos 
tányér akkora legyen, hogy a pereme és a 
lábos oldala között legyen hely a gőznek 
távozni, végül tegyünk a lapos tányérra 
egy pont illeszkedő sütőpapírt
6. ha megkelt a tészta, gyúrjuk át és 
osszuk 8 egyenlő darabra
7. a tészta darabokat enyhén lisztezett 
felületen nyújtsuk kb. 0,5 cm vastagra, 
tegyük a közepébe a töltelék 1/8-ad 
részét és jól záródóan csípjük össze a 
batyu tetejét, ezt ismételjük meg az összes 
tésztadarabnál
8. kezdjük el melegíteni a vizet közepes 
lángon, majd amikor forr a víz, tegyünk 
a sütőpapírral bélelt tányérra 4 db 
gombócot (egymástól 1-2 cm távolra, 
mert még kelnek), majd fedő alatt gőzöljük 
a gombócokat 15-20 percig (méretétől 
függően, de inkább kissé tovább, mint 
nyers maradjon)

RECEPTEK

A lábos aljára egy kerámia tálkát tettünk, 
aminek a feléig felöntöttük forró vízzel.

A kerámia tálkára egy sütőpapírral 
borítot tányért állítottunk, fedő alatt ezen 

gőzöltük a gombócokat



RECEPTEK
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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!
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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
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