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GyóGynövénytár:

Homoktövis
A hazánkban is honos homoktövis az 
ezüstfafélék családjába tartozó növény, ami 
fénykedvelő, fagy- és szárazságtűrő. 

A talajjal kapcsolatban nem igényes, megél 
homoktalajon, rossz, száraz és sós talajon, 
vagy akár agyagos kőmálladékon is.

A 3-5 m magasra növő ágas-bogas cserje 
bogyós termése sárgás-narancsvöröses 
és savanyú, augusztus eleje és szeptember 
vége között érik.

Kiemelkedő az E-vitamin tartalma, továbbá 
a C-vitamin tartalma tízszerese a citromban 
találhatónak. Erős antioxidáns és antivirális 
hatású.

ÉRDEKESSÉG

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=homokt%C3%B6vis


KÜLSŐLEG:
Vírusölő hatása miatt gyulladáscsökkentő, 
továbbá segít a szövetek regenerálódásában, 
esetleges hámsérülések gyógyulásában. 
Hatékonyan kezelhető vele az allergiás 
bőrreakció, fekélyek, ekcéma, pikkelysömör 
és a száraz bőr is. 

Csökkenti a narancsbőr, valamint a ráncok 
kialakulását. Halványítja az öregedési 
foltokat és támogatja a kötőszövetet, segít a 
bőr rugalmasságának megőrzésében.

BELSŐLEG:
Gyümölcsének fogyasztása védi és erősíti 
az immunrendszert és ideális megfázás ellen 
is. Zsíroldó hatása fokozza az anyagcserét, 
védi a májat és kedvezően hat a gyomor- és 
nyombélfekélyre. 

Csökkenti a vér koleszterinszintjét, így 
lassítja az érelmeszesedési folyamatok 
kialakulását.

Termékeink között a Love2Smile Cosmetics 
Homoktövis Citromfű Szappanban 
találjátok ezt a csodás növényi alapanyagot. 

Elérhető utazó méretben és zuhanyszappan 
változatban is.

Érdekesség, hogy a szappanunkban kizárólag 
a gyümölcs szárított husából és héjából 
készült darálékot használjuk, amit magyar 
bio gazdálkodásból vásárolunk.
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INTIM HIGIÉNIA
ÉRDEKESSÉG

Az egészséges hüvelyflóra és annak 
természetes egyensúlya a női szervezet 
elsődleges védelmi vonala a különböző 
hüvelyi és húgyúti fertőzésekkel szemben. S

zámos tényező hozzájárulhat azonban ahhoz, 
hogy ez az egészséges egyensúly felboruljon, 
leggyakrabban épp az indokolatlan 
hüvelyöblítés váltja ki a problémát. De ne 
szaladjunk ennyire előre...

Lássuk, mi minden hat az intim zónánk 
mikroflóra egyensúlyának felborulására, 
mellyel épp azokat a kellemetlen tüneteket 
idézhetjük elő, melyek ellen védekezni 
szeretnénk.

RUHÁZAT
- műszálas fehérnemű, mely kedvező terep a 
gombák szaporodásának
- túlzottan szűk, szintetikus ruházat 
(válasszunk jól szellőző, lazább, természetes 
anyagú viseletet)
- tanga viselete, mellyel a végbél környéki 
baktériumok könnyedén eljutnak a hüvelyhez

MENZESZ
- egészségügyi és tisztasági betétek 
(menzeszek közötti) indokolatlan viselése, 
vagy az indokolt viseléskor nem megfelelő 
gyakoriságú cseréje, amely nem hagyja 
szellőzni az érzékeny területet, ráadásul 
rosszabb esetben még illatosító anyagot 
is tartalmaz, ami irritálja a bőrt és a 
nyálkahártyát
- tampon állandó használata a ciklus alatt 
(bármennyire is kényelmes, törekedjünk 
arra, hogy csak indokolt esetben, megfelelő 
gyakori csere mellett használjuk, ha tehetjük 
felváltva alkalmazzuk más lehetőségekkel, 
vagyis ne a teljes ciklus alatt folyamatosan, 
illetve éjszakára is mellőzzük)

MELLÉKHELYISÉG
- használata előtti és utáni kézmosás hiánya
- WC használatkor a törlés iránya (helyesen 
a hüvelytől távolodva a végbél felé és nem 
fordítva, nagyvécézést követően pedig 
érdemes megmosni a végbél és a hüvely 
környékét is)



PRÓBÁLD KI!

ÉLETMÓD
- a sport és a testünk igényeinek megfelelő 
táplálkozás még erre a területre is jótékonyan 
hat (figyeljünk arra, hogy strandra, uszodába 
vigyünk száraz váltóruhát, használat után 
zuhanyozzunk le és kerüljük a menzesz alatt, 
hiszen a tampon fel tudja szívni a vizet és 
bejuttatja a nem kívánt kórokozókat)
- partnerek (alkalmi esetben részesítsük 
előnyben a legnagyobb védelmet nyújtó 
megoldást)

TISZTÁLKODÁS
- intim részek túlzott tisztítása, vagyis a 
vegyszerekkel történő öblítés. Mindenképp 
kerüljük az intim dezodorok, zuhanyok, 
öblítők mindennapi használatát, amivel 
tönkretehetjük a bőr és a nyálkahártya 
természetes védekezőképességét. 

Ha fentiekre odafigyelünk, a szervezet 
képes saját védelméről gondoskodni, a 
kémhatást szükség esetén helyreállítani, 
ezért éppen a külső beavatkozás az, ami 
tönkreteszi a hüvelyflórát és így utat enged 
a kórokozóknak.

Alapvetően tehát azzal tesszük a legjobbat, 
ha indokolatlanul nem bolygatjuk a hüvelyt 
(nem véletlen, hogy testünk belsejében 

helyezkedik el) és főleg nem „tisztítjuk” 
rendszeresen, csak ha kifejezetten szükséges 
(általában a nőgyógyászok is csak különösen 
indokolt esetben javasolják, így itt sem 
érdemes a reklámokból kiindulni...).

A hüvelynek megvan az a képessége, hogy 
tisztán tartja magát, ezért a különböző szerek 
hüvelybe juttatásától tartózkodjunk, hiszen 
azok károsak lehetnek a hüvelyflórára. 
Mindig csak a szeméremtestet, a hüvely és 
a szeméremajkak környékét mossuk meg 
alaposan.

Mint a mindennapjaink és a bőrápolás 
területén, itt is érdemes bevetni a 
gyógynövények segítségét, különösen 
hasznos a baktériumölő teafa, a nyugtató 
levendula és édesnarancs, vagy akár a 
fertőtlenítő menta.

Itt találod az IntIm 
mosakodáshoz Is 
ajánlott 
szappanjaInkat
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Nagyon sok kérdés érkezik tőletek 
a termékeinkkel és alapanyagainkkal 
kapcsolatban, aminek azért is örülünk, mert 
így visszaigazolást kapunk arról, hogy egyre 
nagyobb az a tábor, akiknek nem mindegy, 
hogy mit használnak és mivel veszik körül 
magukat napi szinten. 

Ez több okból is egyre fontosabb, egyrészről 
nem mindegy, hogy a szervezetünkkel hogy 
bánunk, lehetőségeinkhez mérten mennyire 
óvjuk a káros anyagoktól, mérgektől. 
Köztudott, hogy a szervezetünk egy 
csodálatos, öngyógyító, alapvetően nagyon 
strapabíró rendszer, de természetesen 
hosszan és intenzíven tartó igénybevétel 
esetén adódhatnak problémák.

A másik, egyre fontosabbá váló ok 
a környezetünkkel, életterünkkel van 
összefüggésben. A folyamatosan gerjesztett 
túlfogyasztás és természetkárosítás mára 
olyan szintre emelkedett, hogy az eddig 
higgadtabb környezetkutatók is hevesen 
kongatják a vészharangot, amit még 
mindig hajlamosak sokan elbagatellizálni, 

illetve ahelyett, hogy tevékenyen 
lépnének fel Földünk ökoszisztémájának 
helyrebillentésében, komoly erőforrásokat 
fordítanak arra, hogy inkább új bolygót 
találjanak az emberiségnek.

De miért is fontos téma a pálmaolaj/pálmazsír 
használatának kerülése? Azért, mert ezen 
alapanyag használata a szervezetünknek 
sem egészséges, továbbá a környezetünket 
is kizsigereli, károsítja.

Akkor miért is terjed egyre jobban a 
használata? Azért, mert az előállítása olcsó, 
főleg az olyan országokból érkezőknek, ahol 
nincs, vagy csak nagyon laza az előállításával 
kapcsolatos szabályozás.

A következőkben dióhéjban körbejárjuk 
ennek az alapanyagnak a környezetre 
gyakorolt hatásait.

A pálmazsírt az olajpálma növény húsából 
sajtolják, népszerűsége abból fakad, hogy 
egyrészről magas a növény egységnyi 
termőterületre jutó hozama, másrészről 
főleg olyan országokban állítják elő, ahol 
kizsákmányolóan alacsony munkabéreket 
fizetnek a szektor dolgozóinak (gyakori 
a gyerekmunka és adósrabszolgák 
foglalkoztatása).

PálmaPara
ÉRDEKESSÉG



 Tovább árnyalja a képet, hogy ezekben 
a többnyire közép-ázsiai országokban 
elhanyagolható a kitermelést szabályozó 
jogi környezet.

A termesztéshez először is meg kell tisztítani 
a termőterületet – őserdőirtás, aljnövényzet 
felégetése (üvegházhatást gerjesztő 
gázok, élőlények mészárlása, lakóhelyük 
megszűntetése). Ezt követően a magas 
terméshozam elérése érdekében a növényt 
olyan káros kemikáliákkal permetezik, 
amik a talajvízbe jutva tovább rongálják 
és teszik veszélyessé a környezetet. Végül 
amikor néhány év után a termőföld kimerül, 
felszámolják az ültetvényt, de a földben maradt 
olajpálma gyökerek olyan gátlóanyagot 
tartalmaznak, ami miatt évtizedekig nem tud 
regenerálódni a természet.

Egyetlen alapanyag miatt szisztematikusan 
elpusztítjuk a Föld tüdejének számító 
őserdőket, eltöröljük egy sor állatfaj 
természetes életterét és ítéljük kihalásra 
őket. Hagyjuk, hogy az ott élő embereket 
kizsákmányolják és életterüket 
megmérgezzék. Miért? A nemtörődömség 
és profithajhászás miatt. Ráadásul ez az 
alapanyag még csak nem is létszükséglet, 
könnyedén elhagyható, vagy helyettesíthető.

Mivel mi kiemelt fontosságúnak tartjuk 
a környezetvédelmet és a tudatosságot, 
már a LOVE2SMILE márka indulásakor 
elhatároztuk, hogy a szintetikus és állati 
eredetű összetevők mellett a pálmazsírt/
olajat is tiltólistára vesszük. Nemcsak a 
termékeinkben kerüljük többek között ezt az 
alapanyagot, hanem mindennapi életünkben 
is. 

Bevásárlás közben megéri azt a pár percet 
ráfordítani a termékek összetevőlistáira, 
főleg, hogy az alapanyagok értelmezéséhez 
a technikai háttér (okostelefonok, Internet) 
és tudástár is folyamatosan elérhető.

Nálunk kizárólag olyan terméket találsz, 
ami tiszta, természetes, az emberi 
szervezettel és a környezetünkkel is 
kíméletes, fenntartható és természetesen 
állatkísérletektől mentes, vegán. 

https://www.love2smile.hu/
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RECEPTEK

SZERZETESEK ELEDELE
Hozzávalók:
1 nagyobb sárgarépa
1 fej brokkoli
10 szem szárított shitake gomba
1/2 kg fehér fejes káposzta
2 tk szezámolaj
1 tk só (természetes, nem 
finomított)
csipet tört bors
csipet fokhagymapor

Előkészítés:
- áztassuk forró vízbe a szárított shitake (vagy, ha azzal dolgozunk a fafüle) gombát

- szedjük nagyobb rózsáira a brokkolit, mossuk meg, a törzsét pucoljuk meg és lobogó 
vízben blansírozzuk 2-3 percet (ne többet!), majd szűrjük le 

1. vágjuk a káposztát nagyobb kockákra, a megtisztítot répát szeleteljük 2-3 mm vastag 
ferde karikákra, majd a karikákat hosszában középen vágjuk ketté

2. a blansírozott brokkoli rózsákat hosszában felezzük el, a törzset karikázzuk nagyobb 
darabokra, a felpuhult gombát vágjuk félbe (az aprók maradhatnak egészben, ebben az 
ételben minden kissé elnagyoltra van darabolva)

3. wokot, vagy nagyobb serpenyőt hevítsünk fel és a szezámolajon pár percig kevergetve 
pirítsuk össze a feldarabolt zöldségeket, közben fűszerezzük (só, bors, fokhagymapor)

4. amikor elkezd kissé opálosodni a répa és a káposzta, érdemes levenni a tűzről, mert 
ez az étel akkor a legfinomabb, ha kevés hőkezelést kapnak a zöldségek és jó ropogósak 
maradnak

FACEBOOK.COM/RECEPTMUVES

https://www.facebook.com/Receptmuves
https://www.facebook.com/Receptmuves


RECEPTEK

AJVÁR
Hozzávalók

• 70 dkg padlizsán
• 25 dkg kápia paprika
• 2 db vöröshagyma
• 1 db lilahagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 2 db paradicsom
• extra szűz olívaolaj 
• só (természetes, nem 

finomított)
• tört bors
1. mossuk meg a padlizsánt, vádjuk le a szár részét, vágjuk hosszában ketté és a húsát 
irdaljuk be néhány helyen. Mossuk meg a paprikát és vágjuk ki a magházát

2. tisztítsuk meg a hagymákat, az egyik vöröshagymát, a lilahagymát és a fokhagymákat 
vágjuk negyedbe, a maradék vöröshagymát kockázzuk apróra

3. olajozzunk ki vékonyan egy sütőtálat, húsával lefelé tegyük le a padlizsánokat, adjuk 
hozzá a paprikákat, a negyedelt hagymákat és sózzuk, borsozzuk, enyhén locsoljuk meg 
olajjal, majd alufóliával lefedve süssük puhára a zöldségeket (30 perc)

4. ha megsülnek a zöldségek, kevés olajon pirítsuk meg az apróra szelt vöröshagymát és 
adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot

5. kaparjuk ki a héjából a padlizsánt, majd a megsült paprikákkal, hagymákkal együtt adjuk 
a paradicsomos hagymához és botmixerrel pürésítsük össze

6. ha télre is teszünk el, akkor forraljuk fel a pürésített krémet és szedjük tiszta, csírátlanított 
üvegekbe, zárjuk le fóliával és tetővel, majd állítsuk fejre 5 percre (vákuum képződik, ami 
segíti a tartósítást), majd ha kihűlt, mehet a kamrába

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves


RECEPTEK

Minden összetevő tetszés 
szerint:

• érett füge (enyhén puha és sárgás)
• vöröshagyma
• só (természetes, nem finomított)
• tört bors
• fokhagymapor -opcionális
• extra szűz olívaolaj

1. alaposan mossuk meg a fügét, vágjuk le a kemény kacs részét és hosszában szeljük ketté, 
valamint pucoljuk meg a hagymát és szeljük vastagabb csíkokra

2. serpenyőben, kevés olívaolajon pirítsuk meg a hagymát, majd amikor üveges, kissé 
karamellizálódott, megbarnult, akkor tegyük ki egy tálra

3. tegyünk újra kevés olívaolajat a serpenyőbe, majd vágott éllel lefelé tegyük rá a a fügéket, 
2-3 percig pirítsuk, majd fordítsuk meg, süssük a gömbölyű részén szintén 2-3 percig, 
ekkor szórjuk meg sóval, borssal és csipet fokhagymaporral, majd ismét fordítsuk a vágott 
élére és így is süssük még 1 percig, majd tálaljuk a hagymára

GRILLEZETT FÜGE

http://www.receptmuves.hu/


RECEPTEK

PIKÁNS FÜGEKRÉM
Hozzávalók

• 15-17 db (érett, kissé puha) 
füge

• 10 szem borókabogyó
• 2-3 cm chili
• 1 db lilahagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• só (természetes, nem 

finomított)
• tört bors
• 1-2 evőkanál extra szűz 

olívaolaj

1. távolítsuk el a fügék kemény kacs részét és mossuk meg alaposan, majd negyedeljük egy 
tálba, adjuk hozzá az olívaolajat

2. tisztítsuk meg a hagymát és a fokhagymát, negyedeljük, szeljük apróra a chilit, törjük 
durvára a borókabogyót, majd adjunk mindent a fügéhez

3. sózzuk, borsozzuk és gyakori keverés mellett, lefedve, kis lángon főzzük, amíg szirupos 
levet enged, majd botmixerrel pürésítsük
Praktikák:
- lehet a krémbe tenni balzsamecetet, citromot igény szerint
- aki szereti, a hagymát lepiríthatja, mielőtt a fügét elkezdi főzni



KözelediK a nyár vége...
Szerezd be

 limitált kiadású mentás termékeinket, 
amíg még meleg van

és kapható!

https://webshop.love2smile.hu/husito_nyari_termekek


RECEPTEK

https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok


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!

https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/
https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok
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