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November 11.
Koraszülöttek Világnapja

Így segÍtünk mi
Társadalmi felelősségvállalás

ÖNKÉNTESSÉG

Önkéntesség. Egy szó, ami nem új a 
magyar nyelvben, mégis tapasztalataink 
alapján meglehetősen ismeretlen fogalom 
sokak számára. 

A meghatározása: „…olyan tevékenység, 
melyet rendszeresen vagy alkalmanként, 
a közös jó érdekében személyes akaratból 
végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül...” 

Fogalmazhatjuk úgy is, hogy önzetlen 
segítség olyanok számára, akiknek erre 
szükségük van.

Mi 9 évvel ezelőtt találtunk rá arra, hogy 
kiknek és hogyan tudunk segíteni. Egy 
Facebook poszt kapcsán kezdett el Emi 
varrni a KORE (Koraszülöttekért Országos 
Egyesületnek), akik sok más mellett az 
országban működő  Perinatális Intenzív 
Centrumok és koraszülött Osztályok 
munkáját támogatják beérkezett 
adományokkal, eszközökkel, textíliákkal. 

Az évek során kialakult munkamegosztás 
alapján mi varrjuk az inkubátorpólókat, 
előkéket, sapkákat, fészkeket, öblöket, 
takarókat és inkubátor letakarókat az idő 
előtt érkezett babák és szüleik számára, 
hogy a kritikus - inkubátorban eltöltött 
- időszak átvészelését és feldolgozását 
ezekkel a textíliákkal könnyebbé tehessük, 
illetve az Angyalpólyákat azoknak az apró 
hősöknek és szüleiknek, akik csak egy 
röpke pillanatig vannak velünk itt a Földön. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az eltelt 
évek során több ezer ilyen adománnyal 
járulhattunk hozzá az osztályokon 
dolgozók munkájához is.

Ha tehetitek, ti is keressetek olyan témát, 
kezdeményezést, amit szabadidős 
tevékenységben a munkátokkal, vagy 
akár anyagilag támogatni tudtok, mivel 
nagyon felelmelő és hálás dolog a 
segítség!

NÉZZÉTEK MEG A KÉPEINKET ÉS VIDEÓINKAT A TÉMÁBAN.
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A sokoldAlú gyömbér
Hidegben az orrban lévő védelmi vonal kissé 
lelassul, kevésbé reagál a belélegzett bacikra, 
ezért vagyunk hajlamosabbak ilyenkor 
jobban köhögni, krákogni, „krehácsolni”.

A gyömbér hatékonyan segíti a gyomrot, az 
emésztést, a meghűlés leküzdését, erősíti az 
immunrendszert, gyulladáscsökkentő, segíti 
a vírusok elpusztítását.

Ezzel a csodás nedűvel tudunk segíteni a 
szervezetünknek, mindemellett nagyon 
finom is...

GYÖMBÉRSZÖRP, GYÖMBÉRTEA 1,5 l

5 dkg tisztított gyömbér
5 dkg nyers nádcukor (méz)
0,5 l víz (+ annyi, ami 1,5 l-hez szükséges)
3-4 evőkanál frissen facsart citromlé

1. aprítsuk fel a megtisztított gyömbért, 
tegyük egy hőálló lábosba, adjuk hozzá a 
cukrot, majd öntsük le 0,5 l forrásban lévő 
vízzel
2. hagyjuk állni 10 percet (ha többet 
ázik, csípősebb lesz), majd szűrjük át egy 
1,5 l-es palackba, adjuk hozzá a facsart 
citromlevet (ízlés szerint) és öntsük fel 
annyi vízzel, amennyi a palackba még fér 
(érdemes hígítani, mert a fenti arányokkal 
intenzív, erős)
3. hidegen és melegen is finom

HASZNOS

https://www.szappanmuves.hu/


ÚJDONSÁG

kártyávAl is fizethetsz
Újabb fejlesztést vezettünk be a 
webáruházban, novembertől már 
bankkártyás fizetéssel is megrendelheted 
a kedvenceidet, függetlenül attól, hogy 
PickPackPontra vagy házhozszállítással 
kéred!

Nagyon sok időt fordítottunk arra, hogy olyan 
partnert találjunk, aki a teljeskörű biztonság 
mellett számunkra is kedvező feltételekkel 
tudja biztosítani, a jelenleg forgalomban 
lévő valamennyi bankkártya típussal történő 
fizetési lehetőséget.

Végül a Barion Payment Zrt-t választottuk, 
akik az általunk támasztott igényeknek 
mindenben meg tudtak felelni.

A Love2Smile Webáruházban maximális 
biztonságban vagy a kényelmes vásárláshoz, 
teljesen mindegy, hogy a telefonodon, 
tableteden vagy a számítógépeden lépsz be 
hozzánk. 

A vásárláskor a bankkártyás fizetésed már 
a Barion titkosított rendszerén történik, 
bankkártya adataidhoz sekni sem fér 
hozzá (természetesen mi sem), továbbra 
is a legszigorúbban alkalmazzuk az GDPR 
(Európai Unió általános adatvédelmi 
rendelete) szabályozását.

Használd Te is bátran.

https://webshop.love2smile.hu/


kényeztesd lábAidAt
A lábunk folyamatos terhelésnek van kitéve, 
ezért kiemelten fontos a megfelelő lábápolás, 
ráadásul, ha nyár, akkor nyitott cipők, így a 
külsőségekre is érdemes figyelni.

Az alábbi egyszerű és gyors praktika 
fertőtlenít, hűsít, segít a láb izzadásával 
járó kellemetlen, akár gombás tünetek 
kezelésében és a repedezett (sarok)rész 
enyhítésében.

Hozzávalók:
3-4 evőkanál szódabikarbóna
5-10 csepp teafa, vagy borsmenta illóolaj*
langyos víz
kb. 35x35 cm-es lavór
*bőrrel érintkezve kizárólag 100%-os tiszta 
illóolaj használható!

Keverjük össze a hozzávalókat, töltsük 
fel annyi langyos vízzel, amennyi ellepi 
a lábfejünket és 15-20 percig áztassuk a 
lábainkat, majd alaposan töröljük szárazra 
a lábujjak között is. Erősebb dörzsöléssel 
ilyenkor a repedezett sarokrész felszíne is 
eltávolítható.

Keresd 100%-os tisztaságú natúr 
illóolajainkat a webáruházban

PRAKTIKA
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Odafigyelsz a fogaidra, kerülöd a túlzottan 
színes ételeket, félévente részt veszel 
dentálhigiéniai kezelésen és ezek mellett 
is gyakran elszíneződnek a fogaid?

A fog elszíneződésének hátterében több 
ok is állhat, mint a színes ételek, italok 
(vörös káposzta, cékla, kávé, vörösbor) 
fogyasztása, dohányzás, szájápolás 
minősége, meglévő amalgám tömés, 
természetes fogszínünk árnyalata, vagy 
akár a korunk is.

Fentieken túl a fogak elszíneződését 
(illetve a színanyagok megkötését) egy 
a szájban lévő baktérium is okozhatja, 
mely egy egészen egyszerű, apró trükkel 
könnyen kezelhető. Az esti fogmosást és 
fogselymezést követően öblögessünk 
teafaolajos vízzel.

FONTOS:
• ne alkalmazzuk, ha van amalgám 

tömésünk, 
• csak 100%-os tisztaságú olajat 

használjunk (mivel érintkezik a 
bőrünkkel, a nyálkahártyánkkal) és 
maximum 1-2 csepp olajat tegyünk 1 dl 
vízhez (heti maximum 1-2 alkalommal),

• ne nyeljük le az oldatot,
• ismert allergia esetén kerülendő a 

használata!

Természetesen ne feledkezzünk meg a 
megfelelő szájápolásról:
• fogkefe cseréje legalább 3-4 havonta 

(ha a szálak már szétnyílnak, akkor 
előbb is),

• dentálhigiéniai kezelés 6 havonta,
• napi minimum 2 fogmosás (reggel 

étkezés előtt, este étkezés után 
minimum fél órával),

• legalább az esti fogmosás után 
fogselymezés minden nap,

• ideális még a szájzuhany használata.

szájápolási trükk
PRAKTIKA



Mit jelent a wellness?

A szó már a XVII. században ismert volt, de 
a manapság használatos wellness fogalma 
az angol wellbeing ( jó közérzet) és fitness 
( jó kondíció) szavakból alakult ki az ’50-es 
években az Egyesült Államokban, értelme: 

„Érezd jó magad”.

Általános civilizációs probléma a sok 
stresszel járó, rohanó életmód, ami sokszor 
kimerítő fizikai és szellemi munkával 
párosul. 

Ez az életmód nagy megterhelést jelent a 
szervezetünknek, ezért van kiemelt szerepe 
az egészségtudatos életnek, a pihenésnek 
és a testi-lelki regenerálódásnak. 
Célszerű ezek szemelőtt tartásával 
időnként néhány órát vagy szerencsés 
esetben éegalább egy teljes napot kijelölni 
a regenerálódásra.

A wellness főbb területei:

-    tudatos táplálkozás
-    aktív testmozgás
-    természettudatosság
-    lelki egyensúly megteremtése

Wellness az otthonunkban

Sokunkban él a vágy az egészségesebb 
életvitelre, de visszatartó erő az ismeret-
len, a megszokottól eltérő, a változás. 

Wellness otthon
ÉRDEKESSÉG

http://www.receptmuves.hu/


A tudatosság pedig nem más, mint egy 
hosszan tartó folyamat, tanulás, fokozatos 
ismerkedés az újdonságokkal és saját 
magunkkal.

Fürdőgolyóink növényi alapanyagokból 
előállított, vegán termékek, ezáltal az 
embert és a környezetet is kímélik. Kisipari, 
kézi módszerekkel készülnek, hogy a 
vidámságunkat és életfilozófiánk pozitív 
energiáit is átadhassák.

Fő összetevőként a szódabikarbóna 
hatékonyan segíti a szervezet sav-bázis 
egyensúlyának beállítását, a bázisolajként 

alkalmazott szőlőmagolaj pedig különösen 
gazdag vitaminokban, amely jótékonyan 
táplálja a bőrt.

A szépséges színek a természet ajándékai 
(pl. karotin, karamel), a varázslatos 
illatokról pedig a természetes, éteri 
illóolajok gondoskodnak, melyek új életre 
kelnek, ahogy a fürdőgolyók a meleg vízbe 
csobbannak. 

A citromfűolaj, a levendulaolaj, az 
édesnarancs és szegfűszegolaj, valamint a 
borsmentaolaj a számtalan előnyös fizikai 
hatása mellett a lelkünkre is hat, segít 
ellazulni, feltöltődni, kikapcsolódni, újult 
energiát gyűjteni.

Dobjuk a fürdőgolyót a megfelelő 
hőmérsékletű fürdővízbe és élvezzük az 
egyszerűen elérhető wellnesst otthon, 
amely segíti a jó közérzettel párosuló 
testi-lelki harmóniát.

https://webshop.love2smile.hu/natur_furdogolyok
https://www.receptmuves.hu/2012/01/szodabikarbona-ezer-arca.html
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RECEPTEK

SPANYOL LEPÉNYKÉK
Tészta:
• 15 dkg teljes 

kiőrlésű tönköly 
liszt

• 35 dkg tönköly 
fehér liszt

• 3 dl kézmeleg víz
• 1 evőkanál nyers 

nádcukor
• 12 g finomítatlan só
• 1,5 csomag (10 g) 

porélesztő
• 0,5 dl extra szűz 

olívaolaj

Feltét:
• 10 dkg zöld 

olívabogyó
• 10 dkg fekete 

olívabogyó
• 2 gerezd 

fokhagyma
• 15 dkg piros 

koktélparadicsom
• 1 db sárga 

kaliforniai paprika
• 3 evőkanál extra 

szűz olívaolaj
• 0,5 mokkáskanál 

finomítatlan só
• tört bors

1. mérjük a liszteket, sót, porélesztőt, cukrot 
egy tálba, melyhez adjuk hozzá a kézmeleg 
vizet és az olajat
2. gyúrjunk lágy, enyhén ragacsos tésztát 
és meleg helyen kelesszük duplájára (kb. 1 
óra)
3. készítsük el a feltéthez a krémet: a 
fokhagymát reszeljük le, majd a 0,5 mokkáskanál sóval keverjük össze, majd adjuk hozzá a 
3 evőkanál olívaolajjal pürésített zöld olajbogyót
4. ha megkelt a tészta, osszuk 8 egyenlő részre és gyúrjunk minden részből gombócot
5. tegyük kiolajozott tepsire a gombócokat és óvatos, de határozott mozdulatokkal 
nyomkodjuk szét a tésztákat 1-1,5 cm vékony, lepény alakú korongokra
6. a zöld olívabogyó krémmel kenjük meg a lepények tetejét, majd szórjuk meg tört borssal
7. karikázzuk fel a fekete olívabogyókat és a paradicsomot, illetve kockázzuk apróra a 
paprikát, majd tetszés szerint díszítsük a korongokat úgy, hogy a feltéteket kissé nyomjuk 
bele a tésztába
8. melegítsük elő a sütőt 200 fokra, majd 10-12 perc alatt süssük aranybarnára a lepényeket

FACEBOOK.COM/RECEPTMUVES

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


RECEPTEK

VÖRÖSLENCSE KRÉM
Hozzávalók
• 250 g vöröslencse
• 3 szál újhagyma
• 1 teáskanál őrölt római kömény
• 1 teáskanál őrölt koriander
• 1/2 teáskanál curry por
• csipet só 
• tört bors

1. tegyük fel főni kis lángon a lencsét kétszeres vízzel
2. fűszerezzük és főzzük el a vizet (15-20 perc alatt puhára fő a vöröslencse)
3. botmixerrel pürésítsük és keverjük hozzá a felszeletelt újhagymát

Praktikák:
- ha elfőtte a vizet és még nem puha a vöröslencse, adjunk hozzá még vizet
- ha másnapra száraz lenne a krém, 1-2 evőkanál vizet, vagy olívaolajat keverjünk 
hozzá

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

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


RECEPTEK

Hozzávalók:
• 100 g búzasikér
• 20 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
• 1/2 mokkáskanál sütőpor 

(foszfátmentes)
• 1,2 dl víz
• 1 mokkáskanál só

1. mérjük ki a száraz összetevőket, majd adjuk hozzá a vizet és alaposan gyúrjuk össze 
a masszát, amíg egy ruganyos labdává alakul
2. hagyjuk 10 percig pihenni a masszát (lefedve, hogy ne kérgesedjen)
3. tegyünk fel forrni vizet, majd tegyük a masszalabdát a forrásban lévő vízbe és fedő 
alatt 10 percig főzzük (néha óvatosan fordítsuk meg az egyre növekvő masszát, hogy 
minden részét érje a víz)
4. ha letelt a 10 perc főzés, szedjük szűrőbe a labdát (közben hagyjuk forrni a vizet, 
mert még kelleni fog) és fakanál segítségével alaposan nyomkodjuk ki, majd tegyük 
deszkára és óvatosan szeljük fel 0,5-1 cm széles szeletekre 
5. tegyük vissza a szeleteket a forrásban lévő vízbe és főzzük újabb 10 percig, majd 
szedjük ismét szűrőbe és alaposan nyomkodjuk ki
6. pár napig hűtőben is eláll a szejtán, de fagyaszthatjuk is

SZEJTÁN (BÚZAHÚS ALAPRECEPT)



SZEJTÁN (BÚZAHÚS ALAPRECEPT)

RECEPTEK

GYÜMÖLCSKENYÉR
Hozzávalók
• 1 db érett banán
• 200 g víz
• 1 teáskanál friss citromlé
• 100 g nyers nádcukor
• csipet só (természetes, nem 

finomított)
• 50 g olívaolaj (szűz)
• 220 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
• 1/2 teáskanál szódabikarbóna
• 10 g sütőpor (foszfátmentes)
• 1 teáskanál vanília őrlemény
• 50 g mazsola
• 5 szem aszalt datolya
• 5 szem kandírozott gyömbér
• 2 sor (8 kocka) étcsokoládé

1. áztassuk be forró vízbe a mazsolát, aprítsuk 
fel a kandírozott gyömbért, a csokit és a datolyát
2. a banánt tegyük egy keverőtálba és villával 
passzírozzuk szét, majd adjuk hozzá a cukrot, 
a citromlevet, a sót, az olajat, a vizet és kézi 
habverővel (nem kell hozzá gép) keverjük össze 
3. mérjük a vizes keverékhez a lisztet, a szódabikarbónát, a sütőport, a vaníliát és 
keverjük homogénre, majd adjuk hozzá a mazsolát, a felaprított gyömbért, csokit, 
datolyát és keverjük el alaposan
4. béleljük ki a sütőformát sütőpapírral, öntsük bele a keveréket és 180 fokon süssük 
aranybarnára 30 perc alatt (tűpróba)

Praktikák:
- nagyon jól illik ehhez a süteményhez a teljes kiőrlésű tönkölyliszt, amit lehet keverni 
tetszés szerint más lisztekkel is, de maximum a feléig (hogy összeálljon a tészta)



RECEPTEK

Hozzávalók
• 4 réteslap (teljes kiőrlésű 

tönköly)
• 1 kg krumpli
• 1 db sárgarépa
• 1 db fehérrépa
• 4 db gomba
• 1 db vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 2 teáskanál őrölt koriander
• 2 teáskanál lestyán
• 1 teáskanál őrölt kömény
• 1/2 teáskanál curry
• só (természetes, nem 

finomított)
• tört bors
• olívaolaj és olaj a sütéshez

1. a zöldségeket tisztítsuk meg, a krumplit és a répákat kockázzuk fel, majd enyhén 
sós vízben főzzük puhára
2. a vöröshagymát szeljük apróra, 1-2 evőkanál olívaolajon pirítsuk meg, adjuk hozzá 
a reszelt, vagy apróra szelt fokhagymát és a felaprított gombát, majd pároljuk, amíg a 
gomba megpuhul
3. ha a krumpli és a répák megfőttek, szűrjük le, és villával törjük össze, majd keverjük 
hozzá a megpárolt gombát és fűszerezzük

ZÖLDSÉGES SZAMÓSZA



4. kettesével kihajtogatjuk a réteslapokat és hosszában harmadoljuk, így 6 db két 
egymáson fekvő csíkot kapunk

5. mindig egy kétlapos csíkkal dolgozzunk, a töltést a lenti képsor mutatja. A hajtásnál 
ügyeljünk a sarkokra, hogy jól zárjanak, ha elkészült a batyu, kenjük meg a széleket 
vízzel (összeragasztja, nem engedi ki a tölteléket)
6. ha elkészültek a batyuk, forró olajban pár másodperc alatt süssük aranybarnára

RECEPTEK

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Hajtogatási útmutató:
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TALÁLKOZZ VELÜNK SZEMÉLYESEN!
Mi is részt veszünk a novemberi WAMP Design Vásáron a kincseinkkel, gyere el, 
kérdezz személyesen, nézd végig a kínálatunkat és válassz ajándékot szeretteidnek 
vagy magadnak!

Időpont: 2019. November 17. 10.00-18.00
Helyszín: Bálna Budapest 1093, Fővám tér 11-12.

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


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
• 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!
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