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miért FélgÖmB?

Hajkímélő
tippek



Ingyenes szállítás: 
szeptember 14. péntek

Minden hónap második pénteke Love2Friday, 
ezért szeptember 14-én pénteken ismét 

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

Fáma futár házhozszállítással: 7,5 ezer Ft feletti rendelésnél

Ne habozz, válassz bőröd igénye szerint.

Nézz körül Webáruházunkban!

Szeptember 22. 
Európai autómentes nap

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


Szeptember 22. 
Európai autómentes nap



A NAGY KÉRDÉS: 
MIÉRT FÉLGÖMB?

PRAKTIKA

https://webshop.love2smile.hu/natur_szappanok


A NAGY KÉRDÉS: 
MIÉRT FÉLGÖMB?

Praktikus, könnyen megfogható és használható

nem tud eltörni és a lefolyóban távozni értékes darab

veszteség nélkül elhasználható

nagyobb, mint az átlagos natúr szaPPanok, többet kaPsz a Pénzedért

ha a használatok között jól ki tud száradni, lassabban koPik és tovább 
tart 

fentiek érdekében minden darabot külön-külön, egyesével öntünk

https://webshop.love2smile.hu/zuhanyszappanok


KÍMÉLD A 
HAJADAT (IS)!

ÉRDEKESSÉG

Akárcsak a testünknek, vagy a bőrünknek, 
a hajunknak is szüksége van a megfelelő 
gondoskodásra, ápolásra, figyelemre. 

Azon túl, hogy az egyik leginkább előtérben lévő 
„ékünk”, a bőrünk és a körmünk mellett a hajunk 
is folyamatos visszajelzés tükröz akár a testi, 
akár a lelki állapotunkról.

Évszakváltáskor különösen fontos a témával 
foglalkozni, hiszen ilyenkor még a normál 
hajcserélődés, hajhullás is fokozódik egészséges 
haj esetén is.

Mire érdemes figyelni a hajunk ápolásakor?

1. Hajmosás gyakorisága
Nincs olyan rutin, ami mindenkire érvényesíthető. 
Függ bőrtípustól, időjárástól, táplálkozástól, 
de akár még a munkakörülményeinktől 
is. Alapszabály, hogy ne vidd túlzásba, 
általánosságban heti 2 (könnyen lelapuló, vékony 
szálú hajnál esetleg 3) alkalom elegendő, de sűrű, 
vastag, erős hajnál a heti 1 is elég lehet.

A túl gyakori hajmosás arra ingerli a fejbőrt, hogy 
még több faggyút termeljen, így épp ezzel generálod 
a problémát. 

2. Hajmosó szerek
Mint a bőrünk más részénél itt is fontos, hogy kerüld 
a káros szintetikus- és vegyi anyagokat, amelyek 
képesek a bőr szerkezetét megbontani. Válassz 
helyettük természetes, tiszta megoldásokat, melyek 
táplálják és ápolják a fejbőrödet, így nem késztetik a 
túlzott reakcióra (zsírosodás, kiszáradás, stb.).

Sampon helyett érdemes kipróbálni a hagyományos 
hajmosást natúr szappanokkal, mi nagyon szeretjük. 
Bármilyen természetes szappant választasz is a 
hajmosáshoz, a korábban összefoglalt lépéseket 
mindig be kell tartani!

Hajmosáskor érdemes egy kicsit masszírozni a fejbőrt, 
emiatt is fontos, hogy ne a vegyi anyag szívódjon be 
a bőrödbe. Ha pedig hajpakolást szeretnél (hajmosás 
előtt), vedd igénybe a csodálatos természetes olajokat 
(pl. len, mandula, olíva, ricinus, argán, kókusz, teafa, 
levendula, stb.) a bőröd és a hajad ápolására. 

https://webshop.love2smile.hu/natur_szappan_hajmosasra
http://www.szappanmuves.hu/2014/03/hajmosas-szappannal.html


3. Hajszárítás, vasalás
A meleg, vagy forró hőt rosszul tolerálják a 
hajhagymák, így hajhullást és töredezést idézhet 
elő. Ha az időjárás engedi, hagyd, hogy magától 
száradjon meg a hajad, esetleg száradást követően 
egy kis formázást tudsz adni a hajadnak, de 
ügyelj arra, ha szárítod, akkor ne a legmelegebb 
fokot válaszd és a vasalót is csak nagyon indokolt 
esetben vedd elő. Arra is figyelj, hogy a vizes 
hajadat ne fésüld, mert megnyúlhat, eltörhet a haj 
szerkezet. 

4. Hajfestés
Próbálj itt is a természetesség felé mozdulni. 
Érdemes az eredeti hajszínünktől csak 1-2 
árnyalatban eltérőt választani és ha lehet, 
ammóniamentes festéket használni. Tapasztalatunk 
szerint a természetes hajápolás további előnye, 
hogy a festék sem kopik annyira gyorsan, mint 
a szintetikus samponokkal, így a hajfestés 
gyakoriságát is tudod csökkenteni, kímélve ezzel 
a hajadat.

5. Frizura
A túlzottan szoros és gyakori lófarok viselése is 
okozhat hajhullást, valamint kerüld a befőttes 
gumit, ha copfot hordasz. Érdemes alkatunknak 
és hajtípusunknak megfelelő frizurát választani 
és ezeknek megfelelően 1-2 havonta levágatni a 
töredezett végeket. 

Időjárástól függően fejfedővel (nyáron kalap, télen 
sapka) is érdemes óvni a hajunkat a környezeti 
hatásoktól.

6. Belső táplálás
Akárcsak a bőrödet, a hajadat is tápláld belsőleg. 
Fogyassz fehérjében, vitaminokban, nyomelemekben 
gazdag, évszaknak megfelelő, változatos ételeket, 
illetve érdemes a gyógyteákat is bevetni (pl. csalán, 
diólevél, rozmaring, zsálya, stb.). 

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


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

RECEPTEK

Tészta:
• 22 dkg liszt (teljes kiőrlésű gabonából)
• 10 dkg vaj
• 8 dkg cukor (nád, nyírfa, vagy sztívia)
• 1 dl víz
Töltelék:
• 80 dkg piros, vagy vegyes szőlő magozva
• 3 evőkanál cukor 
• 1/2 dl száraz rosé bor
• 1/2 citrom leve
• 1/2 mokkáskanál őrölt szegfűszeg
• 1/2 mokkáskanál őrölt fahéj
• 2 púpozott evőkanál étkezési keményítő
• 2 evőkanál víz

ROSÉ BOROS SZŐLŐS PITE

1. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es fokozat) és vajazzuk ki a piteformát, vagy a hőálló tálat
2. a lisztet és a vajat morzsoljuk össze (aprító géppel egyszerűbb), adjuk hozzá a cukrot, majd a vizet 
fokozatosan adagolva gyúrjunk lágy, de nem ragacsos tésztát
3. enyhén lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztát a sütőforma méretére és terítsük el egyenletesen az 
előkészített formába, majd süssük elő a pite tésztát 10 percig az 1. pontban írt hőfokon (ha letelt a 10 perc, 
vegyük ki a sütőből a tésztát)
4. amíg a tészta elősül, készítsük el a krémet, a szőlőt tegyük egy lábosban közepes lángú tűzre, szórjuk meg 
a cukorral, a fűszerekkel, öntsük rá a mézet, a fél citrom levél és a bort, majd fedő alatt főzzük, amíg kissé levet 
ereszt (kb. 5 perc)
5. keverjük össze csomómentesre a keményítőt (vagy fél pudingport) a 2 evőkanál vízzel és ha a szőlő leve 
forr, keverjük a krémbe (rögtön elkezd sűrűsödni, el is lehet zárni a hőt alatta)
6. töltsük a szőlős krémet az elősütött tésztára, terítsük el egyenletesen és süssük készre a süteményt 20-25 
perc alatt az 1. pontban írt hőfokon

https://webshop.love2smile.hu/


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

SAVANYÚ UBORKÁS POGÁCSA
• 50 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
• 350 g tönköly fehér liszt
• 12 g só (természetes, nem finomított) 
• 8 g cukor (nyers nád)
• 2 nagyobb savanyú uborka
• 2 teáskanál szárított kapor
• csipet őrölt bors
• 1 cs porélesztő
• 200 g víz
• 50 g olívaolaj (extra szűz)

RECEPTEK

1. vágjuk apróra a savanyú uborkát
2. mérjük ki egy keverőtálba a liszteket, adjuk hozzá az aprított uborkát, a sót, a cukrot, a kaprot és a borsot, 
majd öntsük rá a vizet, abba az olajat és gyúrjunk lágy, enyhén ragacsos tésztát
3. lefedve kelesszük a tésztát a duplájára (kb. 1/2 óra)
4. borítsuk a megkelt tésztát enyhén lisztezett felületre, nyújtsuk 1,5-2 cm vastagra és szaggassuk ki a 
pogácsákat 
5. melegítsük elő a sütőt 190 fokra, addig pihentessük letakarva a pogácsákat
6. 10-15 perc alatt süssük aranybarnára

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


RECEPTEK

VEGÁN PACAL
• 50 dkg laska gomba
• 2 db vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 1 db paradicsom
• 1 db (csípős) paprika
• 2 evőkanál paradicsompüré
• 2 teáskanál őrölt paprika
• 1 teáskanál majoránna
• 3 babérlevél
• 1/2 teáskanál köménymag
• só (természetes, nem finomított)
• tört bors
• 4-5 evőkanál olívaolaj (extra szűz)

1. tisztítsuk meg a hagymákat, a vöröshagymát szeljük apró kockákra, mossuk meg a gombát és szeljük 
0,5-1 cm-es csíkokra, kockázzuk fel a paradicsomot és a paprikát
2. az olívaolajon pároljuk üvegesre a vöröshagymát, hintsük rá a pirospaprikát, pár másodpercig kever-
getve pirítsuk, majd adjuk hozzá a felaprított paradicsomot és paprikát
3. öntsünk hozzá annyi vizet, ami épp ellepi, majd fedő nélkül főzzük addig, amíg besűrűsödik
4. adjuk hozzá a laskát és újra öntsük fel annyi vízzel, ami épp ellepi, fűszerezzük, majd fedő alatt főz-
zük, amíg a gomba megpuhul, ekkor keverjük hozzá a paradicsompürét (ha túl sűrű, adjunk hozzá kevés 
vizet), majd egyszer forraljuk össze

Praktikák:
- tetszőleges körettel (nokedli, tészta, bulgur, kuszkusz, rizs, kenyér) tálaljuk 
- tejföl (ha nem cél a vegán) és savanyúság is jól illik hozzá



RECEPTEK

PEREC TEJ, TOJÁSMENTES
• 30 dkg liszt (tönköly fehér)
• 1,5 dl víz
• 1 tasak szárított élesztő
• 2 evőkanál olaj (extra szűz)
• 1 teáskanál só (természetes, nem fino-

mított)
• 5 teáskanál cukor (nyers nád)
• szóráshoz magvak

1. langyosítsuk meg a vizet és 1 dl-be tegyünk 1 teáskanál cukrot, szórjuk bele az élesztőt és 1 teáskanálnyi 
lisztel keverjük össze alaposan, majd meleg helyen tartva futtassuk fel az élesztőt (ne legyen a víz és a hely 
sem forró, mert az élesztőgombákat elpusztítja és nem indul be a folyamat, illetve ne várjuk meg, amíg több cm 
magas lesz az élesztő, mert akkor sem használható jól, a megfelelő, ha elkezd „habosodni” kb. 1-1,5 cm magasan)
2. keverjük össze a lisztet a maradék cukorral, sóval, adjuk hozzá a felfuttatott élesztőt, az olajat és apránként 
adagolva a maradék vizet, gyúrjunk lágy, de nem ragacsos tésztát
3. tegyük a tésztát liszttel meghintett tálba, a tészta tetejét is szórjuk meg kevés liszttel (ne ragadjon a tálhoz) 
és lefedve (tányérral, vagy fóliával, textilbe beleragadhat a tészta) kelesszük duplájára (kb. 30-40 perc)
4. ha megkelt a tészta, borítsuk liszttel megszórt felületre, válasszuk 4 egyenlő részre és részenként gyúrjuk kb. 
1,5 cm átmérőjű, 40-50 cm hosszú hengerré
5. készítsük el a perec formát úgy, hogy a végek a perec alatt legyenek (nem kell nagyon összenyomni, ha alulra 
kerül szépen összesülnek)
6. ha minden perec elkészült, tegyük kivajazott tepsire és tetszőlegesen szórjuk meg sajttal, vagy ecsettel 
kenjük le kevés vízzel és szórjuk meg magvakkal, majd hagyjuk ismét megkelni (kb. 20-30 perc)
7. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (4-es fokozat) és süssük aranybarnára (kb. 15 perc)



SzezonáliS éS kifutó termékek
PROGRAM

TALÁLKOZZ VELÜNK
Izgalmas rendezvényre invitálunk, 
amin többek között velünk is 
találkozhatsz.

Öltözz, sportolj, figyelj, szépülj, 
tarts velünk!

Tippek, tanácsok, praktikák 
hétköznapi nőknek a 
mindennapokhoz.

A teljes programot itt találod

https://webshop.love2smile.hu/akciok
https://www.facebook.com/events/313249916096175/permalink/324544604966706/
https://www.facebook.com/events/313249916096175/permalink/324544604966706/


SzezonáliS éS kifutó termékekTALÁLKOZZ VELÜNK

https://webshop.love2smile.hu/akciok


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
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