
2018. December

Itt az Idő!

KarácsonyI, szIlveszterI
 vIdeorecepteK



Minden hónap Második pénteke Love2Friday, 
ezért december 14-én pénteken 

INGYENES A KISZÁLLÍTÁS 
Pick Pack Pont átvétellel: 4,5 ezer Ft rendeléstől

Fáma Futár házhozszállítással: 7,5 ezer Ft rendeléstől

Válassz MOsT bőröd igénye szerinT.

nézz körül Webáruházunkban!

<2018-ban_utoljara>
,
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Szeretnéd, ha minden 
ajándék időben a fa alá kerülne?

akkor ne halogasd tovább 
a megrendelést!

Utolsó rendelési határidő,
hogy várhatóan 
megérkezzen december 24-ig:

December 16. éjfél

A később leadott megrendelések kiérkezését 
nem tudjuk garantálni december 24-ig.

https://webshop.love2smile.hu




Meghitt,
boldog,
örömteli

Ünnepeket
kívánunk!



ITT AZ IDŐ 
GONDOLKODNI

PRAKTIKA

Ekcéma? Pszoriázis 
(PikkElysömör)? korPa? 
rozácEa? Hámlás? kiütés? 
BőrgomBa? Elváltozás? 
érzékEny Bőr?

Mindenki találkozott már 
valamelyikkel a fentiek közül és ha 
szerencsés esetben nem is érintett, 
a közvetlen környezetében 
biztosan ismer valakit, aki igen...

Ha valamilyen bőrproblémánk van, 
folyamatosan halljuk a jobbnál-
jobb praktikákat, mindenkinek van 
legalább egy tutibiztos kencéje, 
ám ezek jellemzően csak elfedik a 
tüneteket, hosszas megoldást nem 
biztosan adnak.

Tapasztalataink szerint meghálálja a 
szervezetünk és persze a legnagyobb 
szervünk, a bőrünk is, ha elkezdünk 
odafigyelni rá tudatosan:

- milyen visszajelzéseket ad (akár egy 
új kozmetikumra, akár egy élelmiszerre, 
akár csak az időjárásra),

- figyelünk a szervezetünkre, utánanézünk 
fórumokon, releváns oldalakon, hogy 
milyen ételek (vagy akár mozgásformák) 
segítik a probléma enyhítését és melyek, 
amik erősítik a tüneteket,

- megnézzük a csilivili, jajdeszép, 
csillogóaranynyomott, stb. csomagoláson 
az összetevő listát is, vagy leragadunk a 
külsőségeknél,

natúr kozmetikumok

https://webshop.love2smile.hu


- feltétel nélkül elhiszünk mindent 
a reklámoknak, vagy utánanézünk, 
gondolkodunk (lehet-e olyan színe 
valaminek / természetes-e, ha még 
nem éreztem ilyen illatát növénynek 
/ hogy tartható el évekig, ha valami 
natúr / valóban kell-e, egy érzékeny 
intim nyálkahártyát vegyszerekkel 
terhelni / bio-e az, aminek csupán 1 % 
összetevője az / létezik-e csodaszer, 
ami 5 nap alatt megfiatalít, ha igen, mi 
lehet benne...).

Igen, ez mind időt és energiát kíván, ezt 
nem lehet egy mozdulattal magunkra 
kenni és karba tett kézzel a kanapén 
ülve várni a csodát, hogy működjön, 
ezekkel foglalkozni kell, tenni érte...

Legalább azokat a vegyszereket, 
szintetikus anyagokat, hormonokat, 
szteroidokat, stb. káros anyagokat 
iktassuk ki az életünkből, amelyekre 
közvetlenül hatással vagyunk, 
lehetünk.

itt az idő váltani, változtatni, 
gondolkodni!

Ja, Hogy nincs rá idő? Hát lEgyEn! 
állJunk mEg Egy Pillanatra, 
gondolJuk végig a Prioritásokat és 
tEgyünk magunkért addig, amíg saJát 
ElHatározásunkBól lEHEt!

vegán kozmetikumok

https://www.szappanmuves.hu
https://webshop.love2smile.hu


ÚJDONSÁG

AKTÍV SZENES „FEKETE” 
SZAPPAN

Kiváló hatású:
- aknés, 
- pattanásos, 
- zsíros bőrre

https://webshop.love2smile.hu/Aktiv-szenes-fekete-szappan
https://webshop.love2smile.hu/Aktiv-szenes-fekete-szappan
https://webshop.love2smile.hu/edesnarancs_szegfuszeg_furdogolyo


SZEZONÁLIS

TÉLVARÁZS FÜRDŐGOLYÓ
szegfűszeg-édesnarancs

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


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

SZEZONÁLIS

KAKAÓVAJ AJAKÁPOLÓ

https://webshop.love2smile.hu
https://webshop.love2smile.hu/
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Nézz körül nálunk és válassz a bőröd igény szerint a 100%-ban tiszta, természetes, vegán és bőrbarát tisztálkodási termékeinkből.

ÜNNEPI

Válassz 
kész ajándékcsomagjaink 
közül, már 2.150,- Ft-tól

https://webshop.love2smile.hu
https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/kakaovaj_natur_ajakapolo
https://webshop.love2smile.hu/kedvezmenyes_natur_szappancsomagok
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RECEPTEK EXTRA

KARÁCSONYI  VIDEORECEPTEK
karácsonyi kEksz   

írott rEcEPt

írott rEcEPt

  szaloncukor

https://www.youtube.com/watch?v=ZRp4im5UZdg&context=C31e1013ADOEgsToPDskKrZysA2FUPqzOy5Q7N8que
https://www.youtube.com/watch?v=C2uBWc5gBrY&context=C322cd2aADOEgsToPDskIEtDPotoq9Xh_f8g7TWzbi
https://www.youtube.com/watch?v=C2uBWc5gBrY&context=C322cd2aADOEgsToPDskIEtDPotoq9Xh_f8g7TWzbi
https://www.youtube.com/watch?v=ZRp4im5UZdg&context=C31e1013ADOEgsToPDskKrZysA2FUPqzOy5Q7N8que
https://www.receptmuves.hu/2010/11/keksz-amerikai-keksz-alaprecept.html
https://www.receptmuves.hu/2010/12/marcipan-szaloncukor.html


RECEPTEK EXTRA

KARÁCSONYI  VIDEORECEPTEK

írott rEcEPt

írott rEcEPt

  mézEskalács

narancslEkvár   

https://www.youtube.com/watch?v=YaWt2v9Je6c&feature=context&context=C322cd2aADOEgsToPDskIEtDPotoq9Xh_f8g7TWzbi
https://www.youtube.com/watch?v=4LSC369ZA0M&context=C33adf2aADOEgsToPDskKbmNwveZl3lS5aK23yVdm3
https://www.youtube.com/watch?v=YaWt2v9Je6c&feature=context&context=C322cd2aADOEgsToPDskIEtDPotoq9Xh_f8g7TWzbi
https://www.youtube.com/watch?v=4LSC369ZA0M&context=C33adf2aADOEgsToPDskKbmNwveZl3lS5aK23yVdm3
https://www.receptmuves.hu/2010/12/mezeskalacs.html
https://www.receptmuves.hu/2011/10/narancslekvar-es-szirupban-eltett.html


RECEPT

TÉSZTÁHOZ:
30 dkg liszt 
5 dkg olívaolaj
1 cs szárított élesztő
5 dkg cukor
1/2 citrom reszelt héja
1 dl langyos víz
kenéshez:
cukros víz (1 mk porcukor kevés vízzel 
kikeverve)

GESZTENYÉS TÖLTELÉK:
15 dkg natúr, cukrozatlan 
gesztenyemassza
8 dkg cukor (nyers nád)
2 evőkanál konyak, vagy rum
5 dkg zabkorpa, vagy zsemlemorzsa

DIÓS TÖLTELÉK:
15 dkg darált dió
10 dkg cukor (nyers nád)
1/2 mokkáskanál őrölt fahéj
2 evőkanál konyak, vagy rum
4 evőkanál barack lekvár (házi)
1-2 evőkanál víz (a lekvár sűrűségétől 
függ)

MÁKOS TÖLTELÉK:
15 dkg darált mák
10 dkg cukor (nyers nád)
5 dkg mazsola
1/2 citrom reszelt héja
2 evőkanál konyak, vagy rum
1 dl víz

BEJGLI



RECEPT

DIÓS, MÁKOS, GESZTENYÉS
1. először a tésztát készítjük el, adjunk a 
langyos vízhez 1 evőkanálnyi cukrot és 
futtassuk fel benne az élesztőt (akkor jó, ha 
az élesztő vékony, összefüggő habréteget 
képez a víz felszínén)
2. egy kelesztő tálban keverjük össze a 
liszte(ke)t, a maradék cukrot, a fél citrom 
reszelt héját, majd adjuk hozzá az olajat és a 
felfuttatott élesztőt
3. gyúrjunk lágy, de nem ragacsos tésztát, 
majd meleg helyen, lefedve kelesszük 
duplájára (kb. 1 óra)
4. amíg kel a tészta, készítsük el a 
töltelékeket, a diós és mákos töltelék 
összetevőjét tegyük egy-egy külön tálba 
és főzzük össze (akkor jó, amikor elkezd 
„köpködni”), a gesztenye töltelék hozzávalóit 
pedig alaposan keverjük össze
5. készítsük elő a kenéshez a cukros vizet
6. ha megkelt a tészta, gyúrjuk át és osszuk 
3 egyenlő gombócra, majd hagyjuk 5 percet 
pihenni
7. nyújtsuk ki az első gombócot 2-3 mm 
vastag és kb. 25x30-as téglalap alakúra, 
majd a két oldalsó és a felső szélét 
vékonyítsuk kissé

8. oszlassuk el egyenletesen az első 
tölteléket a nem vékonyított területen, 
majd terítsük le egy fóliával és a 
sodrófát óvatosan, nem túlzottan nyomva 
görgessük végig a tölteléken, majd 
vegyük le a fóliát és a tésztát két oldalt 
és felül kenjük le kevés vízzel
9. a tészta két oldalát hajtsuk a töltelékre 
és alulról feszesen, de nem túl szorosan 
tekerjük fel a bejglit, majd tegyük 
sütőpapírral bélelt tepsire
10. a 7-8. lépést a további két töltelékkel 
is végezzük el
11. kenjük le cukros vízzel a bejglik 
tetejét, várjuk meg, amíg megszárad 
és kenjük le még egyszer, majd villa 
segítségével szúrjunk néhány apró lukat 
a tetejére (kenés után szúrju, itt fog 
távozni a gőz)
12. melegítsük elő a sütőt 180 
fokra, majd 15-20 perc alatt süssük 
aranybarnára a bejgliket

BEJGLI

https://www.receptmuves.hu/2012/04/bejgli-dios-makos-gesztenyes.html


PROGRAM

TALÁLKOZZ VELÜNK

Tavaszig az uTolsó 
leheTőségek.



TALÁLKOZZ VELÜNK válassz szErEttEidnEk 
tökélEtEs aJándékot a 

kincsEinkBől karácsonyra! 
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https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/ https://www.facebook.com/Love2Smile/

https://hu.pinterest.com/love2smilecosm/ https://twitter.com/Love2smileC/

info@love2smile.hu

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

https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
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