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INGYENES SZÁLLÍTÁS
Minden hónap második 
pénteke Love2Friday, ezért 
március 9-én pénteken ismét 

INGYENES A SZÁLLÍTÁS 

minden 4,5 ezer Ft feletti 
rendelésnél!

Ne habozz, engedd, hogy ezt 
szappanjaink tegyék.

Nézz körül 
Webáruházunkban!

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


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.

HERPESZ ELLEN 
TERMÉSZETES 
MÓDON



ÉRDEKESSÉG

A kozmetikumokban három alapvető alapanyag 
típus található: a természetes, a természetazonos és 
a mesterséges.
A három jelzőből talán a mesterséges a legkönnyebben 
elhatárolható és beazonosítható első hallásra, 
azonban bármennyire is megtévesztően hasonló 
a hangzásuk, a természetes és a természetazonos 
semmiképp sem jelenti ugyanazt.

Mindhárom típusú alapanyag gyakori a kozmetikai 
iparban, sok esetben keverve (előfordul natúr- és bio 
kozmetikumok esetén is), átnevezve, új jelentéssel 
társítva, ami megnehezíti a választást.

Természetes
A természetes alapanyagok, illóolajok, aromák 
közvetlenül megtalálhatók a -jellemzően növényi- 
nyersanyagokban, ezekből vonják ki különféle 
eljárásokkal (lepárlás, fermentálás, desztilláció, 
stb.), melytől függően, típusonként eltérően, 
számtalan hatóanyagot tartalmaznak. Ezeknek 
az anyagoknak az előállítása különösen nagy 
odafigyelést, szakértelmet és tapasztalatot igényel 
(szüret és feldolgozás ideje, módja, feldolgozás előtt 
kell-e szárítani, vagy fermentálni, stb.), ráadásul a 
mennyisége függ külső környezeti hatástól (termés 
mennyisége, minősége, körülménye).

Mindebből logikusan következik, hogy sem 
természetes illóolajat, sem természetes aromát, 
vagy abból készült terméket nem lehet pár száz 
forintért előállítani, sem venni.

Természetazonos
A természetazonos anyagok nem természetesek, 
hanem kémiai, vegyi környezetben előállított 
anyagok, melyekkel megpróbálják leutánozni a 
természet felépítését és előállítani ugyanazt a 
vegyületet, hatást, vagy illatot.
Tehát, ugyan hasonlít a természetesre, mégsem az.
Az érzékszerveinket be tudják csapni ezek az 
anyagok, a szervezetünket nem.

Fontos, hogy mindig (élelmiszerek és kozmetikumok 
esetében is) olvassuk el az összetevő listát, 
kerüljük az ismeretlen eredetű, az összetevő lista 
nélküli termékeket, óvjuk a bőrünket természetes 
alapanyagokkal és csak megbízható forrásból 
vásároljunk.

Érdekesség:
Sok növénynek nincs természetes illóolaja, ilyen 
például az orgona, az ibolya, vagy a gyöngyvirág. 

A TERMÉSZETAZONOS 
AZ TERMÉSZETES?

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

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


Helló tavasz!



NYUSZI HOPP… HÚSVÉTI MENÜAJÁNLÓ 
HAGYOMÁNYOS ÉS VEGÁN VÁLTOZATOKBAN
Közeleg a Húsvét, elkezdünk gondolkodni a menün, ehhez szedtünk csokorba ajánlót. Kattints az ételek nevére a receptért és gyűjtsd 

be a dícséretet és elismeréseket az ínycsiklandozó falatokért!

Klasszikus:

Húsvéti sonka pácolása, főzése

Ecetes, reszelt torma házilag

Tojástekercs

Fonott kalács

Aszalványos, nyitott kalács

Tiramisu (tojásmentes krémmel)

Répatorta mandarin krémmel

Bejgli

http://www.receptmuves.hu/2012/04/husveti-sonka-pacolasa-fozese.html
http://www.receptmuves.hu/2014/04/ecetes-reszelt-torma-hazilag-csipos.html
http://www.receptmuves.hu/2010/10/tojastekercs.html
http://www.receptmuves.hu/2015/04/husveti-fonott-kalacs.html
http://www.receptmuves.hu/2015/02/aszalt-gyumolcsos-dios-nyitott-kalacs.html
http://www.receptmuves.hu/2010/09/tiramisu-tojasmentes-kremmel.html
http://www.receptmuves.hu/2010/10/nyuszis-repatorta-mandarinkremmel.html
http://www.receptmuves.hu/2012/04/bejgli-dios-makos-gesztenyes.html
http://www.receptmuves.hu/


NYUSZI HOPP… HÚSVÉTI MENÜAJÁNLÓ 
HAGYOMÁNYOS ÉS VEGÁN VÁLTOZATOKBAN
Közeleg a Húsvét, elkezdünk gondolkodni a menün, ehhez szedtünk csokorba ajánlót. Kattints az ételek nevére a receptért és gyűjtsd 

be a dícséretet és elismeréseket az ínycsiklandozó falatokért!

Vegetáriánus, vegán:

„Húsleves”

„Tojáskrém”

„Májkrém / halkrém”

Bécsi krumplisaláta

Spenótos quiche, mézes 
paradicsomsalátával

Ecetes retek

Foszlós kalács

Répatorta

Mákos guba

http://www.receptmuves.hu/2015/04/vega-husleves.html
http://www.receptmuves.hu/2016/08/vegan-tojaskrem.html
http://www.receptmuves.hu/2014/02/vegan-halkrem-vagy-akar-majkrem.html
http://www.receptmuves.hu/2015/10/klasszikus-becsi-krumplisalata.html
http://www.receptmuves.hu/2011/05/spenotos-quiche-mezes.html
http://www.receptmuves.hu/2011/05/spenotos-quiche-mezes.html
http://www.receptmuves.hu/2013/05/savanyitott-retek.html
http://www.receptmuves.hu/2014/03/foszlos-kalacs-tejmentes.html
http://www.receptmuves.hu/2016/07/repatorta-tejtermek-es-tojasmentes-vegan.html
http://www.receptmuves.hu/2013/01/makos-guba-kelt-tesztabol-tej-es.html


ÜNNEPI KÍNÁLATUNK
akár csomagban is, keresd a Love2Smile Webáruházban!

https://webshop.love2smile.hu/unnepi_kiadas




TOP5 NE TEDD 
ROZACEA (COUPEROSIS)
ESETÉN!

A rosacea (couperosis) jellemzője az arcbőr 
érzékenysége, szárazsága, kipirosodása, majd 
fokozott értágulat, amitől az arc, orr és az áll 
pirossá válik, közelről nézve látható a kitágult 
erecskék hálózata.

1. Ne edd, ne idd!
Kerüld a csípős, nagyon forró/hideg ételeket, 
italokat, az alkoholt, a kávét, a tartósított és a 
magas hisztamin tartalmú ételeket.

2. Ne dörzsöld az arcodat! 
Tilos a bőrradírozás, arcmasszázs és fürdésnél is 
csak itasd fel a törölközővel a vizet az arcodról.

3. Ne használj tartósítószeres és szintetikus 
kozmetikumot!
Fontos a mindennapi arctisztítás, de kizárólag 
természetes, illatmentes natúr szappannal* és 
tiszta vízzel.

4. Ne hagyd kiszáradni a bőrödet! 
Figyelj a belső vízfogyasztásra és külsőleg kerüld 
a vízalapú krémeket (jobban kifújja tőle a szél az 
arcodat), valamint az alkoholos lemosókat.

5. Ne erőlködj! 
Sem sportolás közben, sem stresszhelyzetben, sem 
székletürítéskor, mert a vérnyomás növekedése 
erősíti az értágulatot.

Az egyes praktikákról részletesen és további 
magyarázatokat is olvashatsz a bővebb 
cikkünkben.

*Rozacea, couperosis esetén ajánljuk a 
mindennapi tisztálkodáshoz az illóolaj mentes, 
tiszta, 100% natúr szappanjainkat, csomós, 
megnagyobbodott orr tünete esetén pedig a 
fentieken túl a teafa szappanunkat.

https://webshop.love2smile.hu/spl/416095/Rozacea-couperosis
http://www.szappanmuves.hu/2018/03/rozacea-couperosis-mindennapokban-avagy.html
http://www.szappanmuves.hu/2018/03/rozacea-couperosis-mindennapokban-avagy.html
https://webshop.love2smile.hu/spl/416095/Rozacea-couperosis
https://webshop.love2smile.hu/spl/416095/Rozacea-couperosis
http://www.szappanmuves.hu/


SZEMÉLYES VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG

Új rendezvényen, a népszerű vintage 
piacon várunk Benneteket szeretettel 
2018. március 25-én 10-17 h között 

(tesla, 1075 Budapest,kazinczy u. 21.)



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

https://www.facebook.com/Love2Smile/

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

https://twitter.com/Love2smileC

info@love2smile.hu
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