
AZ ÉV GYÓGYNÖVÉNYE:

Használd az év hivatalos gyógynövényét, amelyből 
készült illóolaj az egyik legsokoldalúbban felhasz-
nálható. Egyszerre élénkít és nyugtat, már az ókor-
ban is értékes volt, tisztító tulajdonságáért és illatá-
ért is kedvelték. Baktériumölő tulajdonsága miatt 
gyu lladások kezelésére is használható, ezen kívül 
többek között fájdalomcsillapító és bőrregeneráló. 
 
Különleges, virágos, friss illatú levendula grosso il-
lóolajos termékeink nőnapi és anyák napi különki-
adásban és kedvezményes csomagban is elérhetők!
 
Tudtad-e? A természetes illóolajából és virágából ké-
szült szappan natúr színű (színezéktől lesz lila). 

LEVENDULA

https://webshop.love2smile.hu/Levendula-szappan_UNNEPI
https://webshop.love2smile.hu/UNNEPI-Levendula-csomag


Minden hónap második pénteke Love2Friday, 
azért ezen a héten pénteken (02.09.) 

INGYENES A SZÁLLÍTÁS 
minden 4,5 ezer Ft feletti rendelésnél!

INGYENES SZÁLLÍTÁS
Ne habozz, engedd, hogy ezt 
szappanjaink tegyék.

Nézz körül Webáruházunkban!

MEGÚJULT A 
LOVE2SMILE
SZAPPANKÍNÁLATA

Megújult szappan választékkal 
várunk a Bijó Szakáruházban.

Az áruház földszinti részén 
ezekben  a  csini kínálókban  találod 
kincseinket  a szappanoknál.

Mindenmentes golyós 
deóink továbbra is  a 
megszokott választékban a 
dezodorok között várnak.

Ha nem csak a bőröd egészsége 
a fontos, akkor a Receptműves 
oldalunkon található több, mint 
600 tudatos recepthez rengeteg 
egészséges alapanyagot találsz 
a Bijo Szakáruház pince szintjén. 

Bőrápolási tippeket és egyéb érdekességeket a Szappanm
űves oldalunkon találsz.

https://webshop.love2smile.hu
https://webshop.love2smile.hu
https://www.bijobolt.hu/
http://www.receptmuves.hu
http://www.szappanmuves.hu


DE MI  IS AZ A 
MICELLA VAGY 
MICELLÁS VÍZ?               

Egészen leegyszerűsítve és 
megfogalmazva a micella olyan apró 
gömböket jelent, amelyek magába zá 
rják a zsírban oldódó anyagokat, így 
segítve a szennyeződés eltávolítását. 

Például micella az a molekula halmaz 
is, amely a mosószerekben a ruha 
szennyeződések eltávolítását végzi és 
természetesen micella a szappanhab is.  

Vagyis a szappanhabos víz is micellás víz! 
A természetes anyagokból, megfelelően 
összeállított receptúrájú szappan még 
az érzékeny bőrre is ideális, nem szárít 
és a sminket is könnyen le lehet vele 

mosni (itt megjegyzendő, érdemes 
kerülni a vízálló sminkek használatát). 
Ráadásul az új kutatások szerint a micellák 
összetevői a bőrrel olyan kölcsönhatást 
képeznek, melyek a hatóanyagok bejutását 
is tudják fokozni, ezért különösen fontos, 
hogy kizárólag természetes összetevőkből 
készülő termékekkel ápoljuk a bőrünket.  
 
Mindig olvassuk el az összetevő 
listát, mert a 100% természetes 
összetevők felhasználásával készült és 
a 100%-ban természetes összetevőket 
tartalmazó nem ugyanazt jelenti...  
 
Bánj jól a bőröddel, hidd el, meghálálja!

Bőrápolási tippeket és egyéb érdekességeket a Szappanm
űves oldalunkon találsz.

http://www.szappanmuves.hu


KARFIOL MUSZAKA
A karfiolt minden formában imádjuk, emiatt sok újdonsá-
got már nem néztünk ki belőle, egészen eddig a receptig. 

A muszaka alapreceptje egy görög nénitől származik, ennek az egyszerűsí-
tett változata (nem sütjük ki a krumplit olajban) ez a recept karfiollal dúsítva. 
             
Azon túl, hogy szinte mindenféle mentes érkezésbe beilleszt-
hető, garantált, hogy a mindenevők is rajongani fognak érte.
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KARFIOL MUSZAKA 4 személyre 

6 db nagyobb krumpli 
1 db nagyobb fej karfiol 
2 evőkanál sűrített paradicsom 
1 teáskanál nyers nádcukor 
1 db vöröshagyma 
3 gerezd fokhagyma 
2 teáskanál őrölt fahéj 
1 teáskanál őrölt pirospaprika 
1 teáskanál őrölt füstölt pirospaprika 
2 teáskanál oregano 
0,5 teáskanál őrölt szegfűszeg 
só (finomítatlan, természetes) 
tört bors 
hidegen sajtolt napraforgó olaj 
 
Mártáshoz: 
30 g hidegen sajtolt napraforgó olaj 
50 g kölesliszt 
4 dl víz 
csipet őrölt szerecsendió 
tört bors

Előkészítés:
- mossuk meg a krumplit és főzzük pu-
hára héjában 
- szedjük le a karfiol leveleit, szedjük 
szét a fejet, mossuk meg alaposan, majd 
minden részt tegyünk aprítóba és aprít-
suk fel morzsa állagúra

 
1. aprítsuk fel a vöröshagymát és 2-3 evőkanál 
olajon pároljuk üvegesre, majd reszeljük hozzá 
a fokhagymát és adjuk hozzá a karfiol morzsát
 
2. fűszerezzük, majd öntsük fel annyi vízzel, 
ami ellepi és időnként megkeverve, fedő 
alatt főzzük, amíg megpuhul a karfiol, 
majd keverjük el benne a paradicsompürét 
(ha túl sűrű, kevés vízzel hígítsuk, ha híg, 
akkor tegyünk még hozzá paradicsompürét)
 
3. pucoljuk meg a főtt krumplit, majd 
szeljük fel a 3-4 mm vastag karikákra
 
4. olajozzuk ki a magas falu sütőedényt, 
majd szorosan rétegezve tegyük le a 
krumpli felét, arra egyenletesen terítsük 
el a karfiolos szósz felét, majd arra a 
maradék krumplit, végül a maradék szószt
 
5. készítsük el a mártást, az olajat 
melegítsük közepes lángon, adjuk hozzá 
a lisztet, keverjük össze csomómentesre, 
majd folyamatosan keverve, gyorsan 
öntsük fel a vízzel és főzzük (továbbra is 
folyamatosan kevergetve), amíg besűrűsödik
 
6. ha besűrűsödött, vegyük le a hőről és 
adjuk hozzá a szerecsendiót, a sót és a borsot, 
majd terítsük a mártást a muszaka tetejére
 
7. 180-190 fokon süssük 
aranybarnára (40-45 perc)
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TALÁLKOZZUNK 
SZEMÉLYESEN
2018 február 25-én vasárnap Budapesten a Millenáris „B” 
épületében szeretettel várunk! Próbáld ki a kincseinket, 
kérdezz bátran minket étkezési vagy bőrápolási témában.

NE MARADJ LE a friss hírekről, akciókról, 
újdonságokról!

Ha továbbra is szeretnél 
értesülni a friss hírekről, 
akciókról, újdonságokról, 
játékokról, akkor kérjük, 
állítsd be a követésnél a 
„megjelenítés elsőként” 
pontot. 

Köszönjük, hogy a 
Facebook-on is velünk vagy! 

Újdonságokért, akciókért csatlakozz hozzánk, vagy lépj kapcsolatba velünk!

Ne felejts el, pénteken (02.09.) Love2Friday, vagyis INGYENES SZÁLLÍTÁS minden 4,5 
ezer Ft feletti rendelésnél! 

MOST ÉRDEMES VÁLOGATNI!

https://www.facebook.com/Love2Smile
https://hu.pinterest.com/love2smilecosm/
https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
https://twitter.com/Love2smileC
https://www.love2smile.hu/
mailto:info@love2smile.hu
https://www.facebook.com/Love2Smile
https://webshop.love2mile.hu

