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A TERMÉSZET ANTIBIOTIKUMA:A TERMÉSZET ANTIBIOTIKUMA: 

TEAFA OLAJ
Elsősorban Ausztráliában őshonos, az 
ausztrál őslakosság már a XIII. századtól 
használta a leveléből készült olajat, 
mint a természet patikájának egyik 
legcsodálatosabb szerét, antibiotikumát. 

Használata napjainkban is elterjedt többek 
között a bőrgyógyászat, a nőgyógyászat és 
a fogászat területén, kiemelkedő gomba-, 
baktérium- és vírusölő tulajdonsága miatt.

A mindennapi használat mellett, kiválóan 
használható hajmosó szappannak 
(sampon helyett, korpásodás kezelésének 
támogatására is) és akár problémás intim 
részeken is.

https://webshop.love2smile.hu/teafa_novenyi_illoolaj


https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=teafa


SEGÍTÜNK

RÖVID ÁTTEKINTÉS:
A rosacea jellemzője az arcbőr érzékenysége, 
szárazsága, kipirosodása, majd fokozott 
értágulat, amitől az arc, orr és az áll 
pirossá válik. Hölgyekre jellemzőbbek ezek 
a tünetek, férfiaknál ritkább, azonban 
súlyosabb tünetekkel is elő tud fordulni, 
gyulladásos pattanásos, illetve csomós, 
megnagyobbodott orr formájában.

A tünetes és tünetmentes periódusok 
váltakozhatnak hosszabb időn keresztül, 
megjelenése és mértéke összefügg a külső 
és a belső környezeti hatásokkal is.

Eredete nem igazán ismert és a kezeléséről 
is megoszlanak a vélemények, ezért mi 
most kifejezetten arra törekedtünk, hogy 
összeszedjük hasznos tippeket, melyekre 
a mindennapi életünkben saját magunk is 
hatással tudunk lenni.

ÉTELEK, ITALOK:
Általánosságban minden olyan hatás 
kerülendő, ami hirtelen kimelegedéssel 
jár, vagyis, amitől „kiver a víz”, mert ezek 
értágulatot idéznek elő, így erősítik a 
tüneteket.

KERÜLENDŐ:
- csípős, erősen fűszeres (pl. borsos) ételek
- forró, vagy nagyon hideg ételek és italok
- alkohol (csak kis mennyiségben, pl. vízzel 
hígítva)
- koffein tartalmú kávé és tea (értágító, 
vízhajtó, növeli a vérnyomást)
- magas hisztamin tartalmú ételek (erre 
eltérően reagálunk, legjellemzőbb a 
tojásfehérje, szója, paradicsom, tartósított 
ételek, de érdemes megnézni az interneten 
az élelmiszerek hisztamintáblázatát 
és figyelni a bőr reakcióit, fontos, hogy 
1-2 hetes periódusokban, de mindig 
csak egy ételtípust teszteljünk a hatás 
beazonosíthatósága miatt).

http://mindenevok.hu/hisztamin-elelmiszertabla/


SEGÍTÜNK

VÍZFOGYASZTÁS: 
Nem is gondolnánk, mennyire 
összefüggésben áll a megfelelő vízfogyasztás 
ezzel a bőrproblémával (is). Egyrészt, ha nem 
fogyasztunk elegendő vizet, az azonnali 
hatással van a szerveinkre, így a bőrünk 
szárazságának is sokszor ez az elsődleges 
oka. Meleg és száraz környezetben (akár 
fűtési szezonban) különösen kell figyelni 
erre.

HATÁSA:
- bőrszárazság enyhítése
- méreganyagok távozásának elősegítése
- véráramok hűtése, áttételesen az erek 
összehúzása (tilos jéghideg folyadék 
fogyasztása)
- elősegíti a székletürítést (az erőlködés 
szintén nem tesz jót az értágulatnak)

KÜLSŐ (ARC)BŐRÁPOLÁS:
Tilos minden olyan mozdulat, ami 
dörzsöléssel jár és érdemes kerülni minden 
szintetikus és vegyi kozmetikumot. 
Reggel és este (sminket leszedni kötelező) 
mindenképp mossuk meg az arcunkat illóolaj 
mentes, tiszta, növényi szappannal (ha 
kellemesebb, akkor reggel csak tiszta vízzel).

Hűvös, nyirkos időben használj 
kakaóvajat, kókuszolajat, vagy shea 
vajat arckrém helyett.

KERÜLENDŐ:
- nagyon forró és hideg vizes öblítés,
- arcradír, arcmasszás (törölközővel is csak 
itassuk a vizet, ne töröljük)
- púder (beleégeti a napfény a 
mikroszemcséket a bőrbe)
- alkohol és gyümölcssav tartalmú 
kozmetikumok,
- vízalapú arckrém (vízbázis miatt jobban 
kifújja a szél az arcot, inkább kenjük be 
kakaóvajjal)
- tartósítószeres, szintetikus kozmetikumok, 
vegyi szappanok (további miértekről itt 
olvashatsz)

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


- direkt nap (fényvédelem kalappal, de ha 
mindenképp muszáj, akkor fizikai és ne 
kémiai fényvédővel)
- szteroid tartalmú készítmények (ha átmeneti 
hatással bírnak is, jellemzően hosszú távon 
nagyobb problémákat okoznak)

TESTMOZGÁS:
Enyhíti a stressz okozta tüneteket (amelyek 
pl. a vérnyomásra, így a rozacea tüneteire 
is hatnak), de figyelni kell, milyen sportot 
választunk.

- lehetőleg beltéri legyen (kerülve a direkt 
napfényt, vagy szelet)
- kisebb, rövidebb gyakorlatok előnyben, a 
hosszú, intenzív edzéssel szemben
- figyeljünk a hirtelen hőmérséklet változásra
- lehetőleg pormentes helyet válasszunk

ÉRZELMI OLDAL:
Mint mindennek, ezen tüneteknek is gyakran 
érzelmi okai vannak, a bőrproblémák 
jellemzően elhatárolódási (távol tartsam 
magamtól a környezetet), illetve önértékelési 
(szégyenlem a látható tüneteimet) 
konfliktusokból erednek. A leginkább 
feltárásra érdemes ok, hiszen a probléma 
gyökerét is jelentik, egyben a legnehezebb 
is...

SEGÍTSÉG A FŐZÉSHEZ:
Látogass el a Receptműves 
oldalunkra, és válogass kedvedre a 
megannyi mentes recept közül!

SEGÍTÜNK

https://www.receptmuves.hu/p/mentes-receptek.html
https://www.receptmuves.hu/p/mentes-receptek.html
https://www.receptmuves.hu/p/mentes-receptek.html
https://www.receptmuves.hu/


LOVE2SMILE SZAPPANOKLOVE2SMILE SZAPPANOK
Rozaceás (couperosis-os) bőrre

OLÍVA SZŐLŐMAGOLAJ TEAFA

https://webshop.love2smile.hu/olivaolaj_natur_szappan
https://webshop.love2smile.hu/szolomagolajos_natur_szappan
https://webshop.love2smile.hu/olivaolaj_natur_szappan
https://webshop.love2smile.hu/szolomagolajos_natur_szappan
https://webshop.love2smile.hu/teafa_natur_szappan
https://webshop.love2smile.hu/teafa_natur_szappan


PRAKTIKA

Tudtad, hogy a natúr szappan az egyik 
leghatékonyabb fertőtlenítő? 

A természetes, valóban natúr alapanyagokból 
készített kemény szappanok kiváló és 
kíméletes tisztítói az emberi bőrnek. 
Ezek a szappanok olajok és zsírok lúggal 
történő elszappanosításával létrejött egyfajta 
alkáli sók, melyek természetüknél fogva nem 
lehetnek más kémhatásúak, csakis lúgosak, 
ellentétben a szintetikus anyagokból, pH 
korrekcióval készített (jellemzően a bőrt 
irritáló, az egészségre és a környezetre is 
káros) műanyag mosakodószerekkel.

A natúr szappan enyhén lúgos kémhatása 
miatt segíti a kórokozók elpusztítását és 
az elhalt hámréteg eltávolítását. Ennek 
nagyon egyszerű kémiai oka van, a létrejött 
szappanmolekula egyik fele a vízzel, másik 
vége a zsírral képes kötést alkotni, így 
szappannal történő tisztálkodás közben 

először a zsírral kötődő vég magához 
kapcsolja a szennyeződést és vele a 
nem kívánatos mikroorganizmusokat, 
öblítéskor pedig a vízkedvelő molekularész 
a vízmolekula felé rendeződik és közösen 
távoznak a bőrünkről, kezünkről. 

Ezen okból kifolyólag a kemény szappan nem 
képes baktériumok, kórokozók átadására 
sem, hiszen a felülete nem kedvező ezen 
élőlények létezéséhez, 
s z a p o r o d á s á h o z , 
magyarul nem 
lehetséges a 
szappannal fertőzést 
sem átadni, 
ugyanakkor hatékony 
és megbízható 
fertőtlenítő.

SZAPPANVÁLASZTÓ   

https://webshop.love2smile.hu/natur_szappanok
https://webshop.love2smile.hu/szappanvalaszto
https://webshop.love2smile.hu/szappanvalaszto


https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=teafa


PRAKTIKA

Érintett vagy és természetes módon is 
szeretnéd segíteni a gyógyulást?

Mivel a herpesz a bőr és a nyálkahártya 
(szélsőséges esetben az idegrendszer) 
vírus okozta akut megbetegedése, ezért 
fontos, hogy vírusölő megoldásokat keress 
az érintett testrésztől függően, lehetőleg 
egyszerre külsőleg és belsőleg is, hogy 
mielőbb helyreálljon az immunrendszer.

BELSŐLEG:

◊ Egészséges, magas vitamintartalmú 
és értékes tápanyagokat tartalmazó, 
immunerősítő ételek, italok,

◊ homoktövis magolaj,

◊ grapefruit magolaj,

◊ fokhagyma (ételekben, mert önmagában 
könnyen irritálja a gyomrot),

◊ gyömbér minden formában,

◊ gyógynövényből készül főzetek, szálas 
(nem aromásított) teák (körömvirág, 
csalán, borsmenta, homoktövis, 
gyömbér, zöld tea) 

◊ szódabikarbóna (rövid ideig, kúraszerűen 
pl. 1 mokkáskanálnyi szódabikarbóna 2 
dl vízben feloldva napi 1x, 1 héten át)



KÜLSŐLEG: 

◊ jegelés,

◊ vírusölő, tiszta (100 %-os) illóolajokkal 
ecsetelés (citrusok olaja, citromfű, teafa, 
borsmenta, ezen illóolajok közül a teafa 
érintkezhet közvetlenül a bőrrel, az is 
csak akkor, ha tiszta természetes, a többit 
bázisolajba pl. olíva kell csepegtetni, 1-2 
cseppet),

◊ homoktövis magolajjal ecsetelés, 

◊ grapefruit magolajjal ecsetelés,

◊ reszelt fokhagyma olajával ecsetelés 
(testtájtól függően: ajakon),

◊ szódabikarbónával (10 ml vízben feloldva 
max. 1 g szódabikarbóna) ecsetelve az 
érintett bőrfelületet, ha nem csíp, akkor 
lehet hagyni rászáradni a bőrre

◊ szódabikarbónás ülőfürdő,

◊ fokozott higiénia, az érintett terület 
gyakori (természetes) szappanos 
lemosása, kézmosás, evőeszközök, 
törölköző elkülönítése, stb.

Fontos, hogy, ha a herpesz gyakran 
jelentkezik (akár havonta többször), 
súlyosbodik, vagy makacsul nehezen múlik, 
akkor forduljunk bőrgyógyászhoz.

PRAKTIKA

Javasolt szappanjaink

TEAFA

DIÓLEVÉL
CSALÁN

KÖRÖMVIRÁG
ÁNIZS

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?complex=ok&search=1735660&type=2&subcat=486892&in_what=11111111111111111111111111111111&min_price=&max_price=
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?complex=ok&search=2427811&type=2&subcat=486892&in_what=11111111111111111111111111111111&min_price=&max_price=
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?complex=ok&search=2512695&type=2&subcat=486892&in_what=1111111111111111111111111111111111111111&min_price=&max_price=
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?complex=ok&search=1735660&type=2&subcat=486892&in_what=11111111111111111111111111111111&min_price=&max_price=
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?complex=ok&search=2427811&type=2&subcat=486892&in_what=11111111111111111111111111111111&min_price=&max_price=
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?complex=ok&search=2512695&type=2&subcat=486892&in_what=1111111111111111111111111111111111111111&min_price=&max_price=
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Kövess minket az Instagramon! Kukkants be a kulisszák mögé, légy 
részese a mindennapjainknak, élményeinknek, hobbijainknak, 
vidámságunknak és elhivatottságunknak! 

Love2Smile

https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
https://www.instagram.com/love2smile_cosmetics/
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https://webshop.love2smile.hu/unnepi_kiadas


NYUSZIS
répatortarépatorta TÉSZTA:

1 db nagyobb répa
30 dkg liszt 
10 dkg cukor 
1 kávéskanál szódabi-
karbóna
1 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál őrölt fahéj
2 dl tej 
1 tojás 
1/2 dl olívaolaj 

KRÉM:
50 dkg mascarpone
3 dkg porcukor 
1 vaníliás cukor 
2 mandarin héja és leve

1. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (4-es fokozat), vajazzuk és lisztezzük ki a tortaformát, 
reszeljük le a répát (sajtreszelőn)

2. keverjük össze a tészta szárazanyagokat (liszt, cukor, sütőpor, szódabikarbóna, fahéj) és 
morzsoljuk össze a darált répával

3. keverjük össze a tészta nedves összetevőit (tej, olaj, tojás) és öntsük a száraz anyag 
keverékhez

4. a masszát öntsük a lisztezett tortaformába és egyenletesen oszlassuk el
5. az 1. pontban írt hőfokon süssük 25-30 percig (tűpróbával ellenőrízzük, kissé ragacsos 

típusú tészta)
6. amíg sül a tészta keverjük össze a krémet (mascarpone, cukrok, mandarin reszelt héja 

és kinyomott leve)
7. ha megsült a torta, várjuk meg amíg kihűl, majd vízszintesen várjuk ketté és a torta alsó 

részére a krém felét egyenletesen terítsük szét
8. tegyük a krém tetejére a torta másik felét és vonjuk be a maradék krémmel a tortát
9. tetszés szerint díszítsük

RECEPT



1. a tojást szétválasztjuk, a fehérjét csipet sóval kemény habbá verjük
2. a sárgáját a cukorral és a tejjel habosra keverjük
3. a lisztet a sütőporral, majd a tejes keverékkel csomómentesre kikeverjük és óvatosan 

hozzákeverjük a fehérjehabot
4. a palacsintasütőt, vagy serpenyőt felmelegítjük, pár csepp olajjal kikenjük és 8-10 cm 

átmérőjű korongokat sütünk

RECEPT

PANCAKE
amerikai palacsintaamerikai palacsinta

HOZZÁVALÓK:
20 dkg liszt
1 db tojás
3 dl tej 
1/2 kiskanál sütőpor 
4 evőkanál cukor 
csipet só 
olívaolaj

https://www.receptmuves.hu/p/mentes-receptek.html


BAGEL
TÉSZTÁHOZ:
35 dkg liszt 
1 teáskanál só
2 teáskanál cukor
2 dkg olívaolaj
1,8 dl kézmeleg víz
1 csomag porélesz-
tő

KENÉSHEZ:
1 teáskanál porcu-
kor
2 teáskanál víz

SZÓRÁSHOZ:
magvak tetszés 
szerint

1. 1. keverjük a liszthez a sót, majd képezzünk egy mélyedést a lisztbe és szórjuk bele az 
élesztőt, arra a cukrot, öntsük rá a kézmeleg vizet és az olajat, majd gyúrjunk lágy, de 
nem ragacsos tésztát és kelesszük duplájára (kb. 1 óra)

2. 2. ha megkelt a tészta, osszuk hat egyenlő részre és mindegyik tésztadarabból 
formázzunk gombócot, majd pihentessük 5 percig

3. 3. formázzuk meg a bagelt, vegyünk magunk elé egy gombócot, enyhén lapítsuk le, 
majd nyomjuk a mutatóujjunkat a lapos gombóc közepébe és óvatosan kezdjünk kicsi 
kör alakot leírni az ujjunkat, így elkezd a tésztadarab pörögni az ujjunk körül és kialakul 
a lyuk a közepén (mivel még egyszer kelesztjük, legalább 5-6 cm átmérőjű lyukat 
képezzünk, így nem fog összesülni)

4. 4. vajazzuk ki a tepsit és tegyük rá a bageleket, kenjük meg a cukros vízzel és szórjuk 
meg a magokkal, majd kelesszük 15-20 percig

5. 5. melegítsük elő a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es fokozat) és süssük aranybarnára a 
péksüteményeket (20-25 perc)

RECEPT



VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN 
ÉS BIZTONSÁGOSAN ÉS BIZTONSÁGOSAN 
TŐLÜNK!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
• Bankkártyás fizetésed kiemelt biztonságú csatornán történik
• 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/


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
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http://félgömbszappan.hu
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