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A csalán talán az egyik legismertebb 
növény a természetben és a kertekben, 
amiről általánosságban az „irtandó gaz” 
jut eszünkbe, holott nem is tévedhetnénk 
nagyobbat! Számtalan gyógyhatása mellett 
a biokertészetben is elengedhetetlen 
„alapanyag”.

Közel 80 faja közül Magyarországon a 
nagycsalán a legelterjedtebb, a lágyszárú, 
évelő növény akár egy méternél 
magasabbra is nőhet. A szervezetre kifejtett 
előnyös hatásait már évezredek óta ismeri 
a gyógyászat, főzetéből készült teája  
számtalan panaszra nyújt segítséget.

A csalán rendkívül gazdag vitaminokban, 
vasban, szelénben, kalciumban, klorofillben, 
flavonoidokban és fitokemikáliákban. 

Belsőleg:
Hatékony vértisztító, oldja az érfalra 
lerakódott zsírréteget, ezáltal csökkenti 

a magas vérnyomást, gátolja a vérrögök 
képződését és erősíti az érfalakat. Elősegíti 
a vérképződést és vastartalma miatt 
vérszegénység esetén is jótékony hatású. 



Fokozza a veseműködést, tisztítja az egész 
húgyúti rendszert, a köszvény egyik legjobb 
természetes ellenszere. Elősegíti a máj 
méregtelenítő funkcióit, gyomor- és bélhurut 
ellen is kiváló, továbbá gyulladáscsökkentő 
hatása miatt segítséget nyújt vastagbél 
gyulladás és székrekedés esetében is.

Megakadályozza a prosztata rendellenes 
növekedését, csökkenti a vércukorszintet és 
fokozza a szervezet ellenállóképességét is.

Külsőleg:
Reumatikus megbetegedéseknél a teája 
mellett a csalánszőrben található hangyasav 
(ettől csíp és viszket a bőr, viszont vérbőséget 
okozó hatású) is hatékony külső, felületi 
kezelésnél. 
Kertészkedésnél a csalánban található 
anyagok elengedhetetlen tápelemei a 
növényeknek, így ázalákéból hatékony 
tápoldat készülhet, de használhatjuk tetvek 
elleni levélpermetként és a növényeket 
gyakran támadó gombák és kártevők ellen 
is. 

Kincseink között a Love2Smile Cosmetics 
Diólevél Csalán Szappanunkban található, 
ahol a csalán- és diólevél csodálatos hatásait 
a teafa- és levendula illóolajokkal erősítjük, 
bővítjük. Problémás bőr kezelése mellett 

ez a szappanunk is javasolt hajmosásra 
sampon helyett.

Csalán tea készítése:
Egy csapott evőkanál szárított csalánlevelet 
forrázzuk le 2,5dl vízzel, hagyjuk 15 percet 
ázni, majd (nem fém) eszközökkel szűrjük le.
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SEGÍTÜNK

A bőr abban az esetben is viszkethet, ha 
nem társul hozzá bőrelváltozás, kiütés, vagy 
nem rovarcsípés váltotta ki.  

Noha valóban tud kellemetlenül erős lenni 
ez a tünet, mégsem kell megijedni és rögtön 
bőrptoblémától tartani, sokszor egészen 
triviális, egy kis odafigyeléssel kiküszöbölhető 
okról van szó. A bőrünkre jellemző, hogy 
gyorsan képes akár elváltozásokra is, de 
gyorsan tud regenerálódni.

Jelen cikkünkben azokat a hétköznapi, 
külső okokat vesszük górcső alá, amelyek 
könnyedén bőrviszketést váltanak ki. 

1. Mosópor és tisztítószer
Az egyik leggyakoribb ok a mosópor 
és öblítő túl erős koncentrációja, vagy 
vegyianyag tartalma,  ami könnyen irritációt 
vált ki, valamint a háztartásunkban használt 
tisztítószerek védőeszközök (gumikesztyű 
és szájmaszk) nélküli használata. 

Fontos: minden kézi mosás, illetve takarítás 
alkalmával használjunk gumikesztyűt, 
hiszen azon túl, hogy az erős tisztító hatás 
a bőrünk védőrétegét is képes megbontani, 
a mosó- és tisztítószerekben lévő anyagok 
másodpercek alatt be is tudnak szívódni. 
Tisztítószerek használatakor a szájmaszk is 
erősen indokolt, hogy a kellemetlen szagot 
és esetleges klórgázt ne lélegezzük be 
(emiatt is tilos keverni ezeket a szereket). 

2. Ruházat
Évszaktól függetlenül olyan (alsó) ruházatot 
érdemes viselni, amely természetes 
anyagból készült és nem befolyásolja a 
szervezetünk alapvető folyamatait, vagyis 
engedi a bőrünket lélegezni és nem irrítálja.



SEGÍTÜNK

3. Forró fürdő
A mindennapos, hosszú, forró ülőfürdő 
is száríthatja a bőrt, de alkalmanként 
meglephetjük magunkat egy kis testet-
lelket kényeztető, illóolajos fürdővel. 
Az illóolajok számos jótékony hatással 
rendelkeznek akár felfrissülnénk, lazítanánk, 
akár gyógyulási folyamatnál hívnánk őket 
segítségül. Hatásuk annak köszönhető, 
hogy az idegrendszert stimulálják, hatásukra 
hormonok szabadulnak fel, melyek a test 
működését jótékonyan befolyásolják.

Fontos: a mértékletesség, helyezzük 
előtérbe a gyors zuhanyozást, de 
bőrtípustól és az otthonunkban elérhető víz 
minőségétől függően heti 1-2 alkalommal 
ülőfürdőzhetünk is.

4. Kozmetikumok
Több cikkünkben is foglalkoztunk már azzal, 
hogy a szintetikus és vegyi anyagok milyen 

hatással vannak a bőrünkre, befolyásolják 
a szerkezetét és az állapotát, így ezek az 
anyagok is könnyedén okozhatnak irritációt, 
viszketést, szárazságot. Használjunk a 
bőrünk igényének megfelelő, természetes 
alapanyagokat és ezekből készült 
termékeket.

Fontos: igyekezzünk a bőr- és testápolásban 
is az egyszerűségre és a természetességre 
törekedni. Mivel a növényi anyagokra 
is eltérően reagálhat a szervezetünk, 
lehetséges egyéni érzékenység, minden új 
kozmetikum használata előtt végezzünk 
próbát pl. az alkarunkon.

5. Hűvös idő
Két alapvető okból is hatással van a hűvös 
idő a bőrünkre. Elkezdődik a fűtés szezon, 
amely szárítja a levegőt és ezzel a bőrünket 
is, melyet tovább fokoz a hűvös, szeles idő.

Fontos: a folyamatosan szabad levegőn lévő 
bőrfelületet (arc, száj, kéz) ne kenjük hűvös 
időben vízalapú krémekkel, hiszen a párolgás 
hőelvonással jár, így a szél még inkább 
ki tudja szárítani az így kezelt felületeket. 
Használjunk tiszta, hozzáadott víz nélküli 
anyagokat pl. kókuszzsír, kakaóvaj,  sheavaj, 
olívaolaj, stb.



6. Vízfogyasztás
Melegben mindenki számára természetes a 
vízfogyasztás, hűvösben azonban elfelejtünk 
inni, pedig ilyenkor is különösen fontos 
motor a szervezetünk működéséhez. Azon 
túl, hogy segíti az anyagcserét, a súlytartást, 
növeli a koncentrációt, támogatja az 
immunrendszert, tápanyagokat szállít 
sejtszintig, ráadásul hidratálja és a fiatalítja 
a bőrünket. A vízhiányos, dehidratált állapot 
jelentősen hozzájárul a száraz, viszkető 
bőrhöz.

A viszketés természetesen komolyabb 
elváltozás kísérő tünete is lehet, azonban 
ekkor jellemző, hogy a bőr felszíne más 
elváltozást, sebeket, repedésket is mutat. 
A bőrproblémákkal összefüggő és a belső 
okokból eredő tünetekkel az alább felsorolt 
írásainkban foglalkozunk.

• TOP5 Ezt tedd pikkelysömör esetén!
• Pszoriázisos (pikkelysömör) 

mindennapok, gyakorlati tanácsokkal
• Ekcémás vagy? Itt az ideje ezekre 

figyelni és megkönnyíteni a 
mindennapokat!

• TOP5 Ezt figyeld ekcéma esetén!
• Mit NE egyél, ha ekcémás vagy?
• Hisztamin érzékenység, avagy a 

rejtélyes bőrprobléma

SEGÍTÜNK
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PRAKTIKA

Bizony, mossunk hajat natúr szappannal...
A natúr szappan az egyik legkiválóbb 
hajápoló, csak meg kell tanulni a praktikát. 

A szappannal történő hajmosáskor kinyílik 
a haj szerkezete, mint egy toboz, ezáltal 
kiválóan tudja tisztítani és ápolni a hajat 
a szappan, azonban a haj szerkezetét újra 
vissza kell zárni (a gubancolódás és az ebből 
eredő sérülések elkerülésére), amelyet 
megtehetünk egy egyszerű öblítéssel.

Az öblítés történhet vízzel hígított 
citromlével, vagy almaecettel (másfél liter 
vízhez adjunk 1 dl-t), de még egyszerűbb 
ha befőzési citromsavat használunk 
(általánosságban: 1,5 evőkanál citromsavat 
oldjunk fel másfél literes palackban vízzel, 
hajhossztól függően több citromsav is 
szükséges lehet, érdemes kitapasztalni). 

Öntsd a hajadra miután kiöblítetted a 
szappanhabot, majd tiszta vízzel alaposan 
öblítsd ki.

Az almaecettel kissé lágyabb, a citromsavas 
öblítéssel kissé merevebb tartás érhető el 
ezt érdemes figyelembe venni!



Nézzük lépésről lépésre:

1. készítsd elérhető közelségbe az 
almaecetes, vagy citromsavas vizet

2. alaposan vizezd be a hajadat és a 
szappant

3. szappanozd be a hajadat és masszírozd 
át a fejbőrödet is amennyire kellemes

4. öblítsd ki a hajadból a szappanhabot 
tiszta vízzel

5. öblítsd le a hajadat az almaecetes, vagy 
citromsavas vízzel, annyira gondosan, 
hogy a hajtőtől a hajvégekig mindenhol 
érje a hajat (óvatosan simítsd végig a 
kezeddel is, hogy biztosan mindenhol 
érte az öblítés)

6. végezetül ismét alaposan öblítsd le a 
hajadat tiszta vízzel

Ugye milyen egyszerű? 

Kattints ide, hogy 
megtudd, melyik 

szappanjainkat ajánljuk 
a kíméletes és alapos 

hajmosáshoz!

PRAKTIKA
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RECEPT

TÉSZTA:
18 dkg liszt 
10 dkg hideg vaj
5 dkg cukor 
0,5 dl hideg víz

TÖLTELÉK:
50 dkg fagyasztott eper
10 dkg cukor 
1/2 citrom leve
1 teáskanál balzsamecet
leheletnyi tört bors
2 csapott evőkanál étkezési 
keményítő
2 evőkanál víz

1. 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 (lisztfüggő mennyi vizet vesz fel)
2. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es fokozat) 
és vajazzuk ki a piteformát, vagy egy hőálló tálat
3. nyújtsuk ki a tésztát 0,5 cm vastag kör alakra és tegyük a tálba (óvatosan feltekerjük a 
nyújtófára, majd a tál fölött letekerjük) és a peremét egyenletes magasságra igazítsuk ki
4. tegyük a pite tésztát a sütőbe és a 2. pontban írt hőfokon süssük meg (kb. 20 perc), 
tehetünk a közepébe száraz babot, ha anélkül sütjük és kissé megemelkedik az alja, akkor 
picit szúrjuk meg és nyomjuk le (hőálló kesztyűvel, mert forró!), így kiszorul alóla a levegő
5. amíg sül a tészta, tegyük egy lábosba az epret, adjuk hozzá a cukrot, a citrom levét, a 
balzsamecetet és csipet borsot, majd közepes lángon főzzük, amíg levet ereszt és elkezd 
forrni
6. keverjük csomómentesre a keményítőt a 2 kanál vízzel és adjuk a forrásban lévő eperhez, 
folyamatosan kevergetve egyszer forraljuk össze
7. ha megsült a tészta, terítsük el benne egyenletesen a tölteléket és várjuk meg amíg kihűl
8. tegyük hűtőbe, hogy töltelék megszilárduljon



RECEPT

HOZZÁVALÓK:
50 dkg eper
3 teáskanál balzsamecet
1 teáskanál nyers nádcukor
csipet tört bors

1. alaposan mossuk meg az epreket és válasszuk le a szárrész
2. vágjuk függőlegesen ketté a szemeket és tegyük tálba
3. hintsük meg a nyírfacukorral, majd a balzsamecettel, keverjük össze és szórjuk meg 
kevés tört borssal

Praktikák:
- a spanyol séfek sherryecetet használtak, de megfelelő a balzsamecet is
- illik hozzá egy kevés friss bazsalikom
- ezt a csemegét érdemes elkészülést követően elfogyasztani



1. kapcsoljuk be a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es) és olajozzuk ki a sütőformát
2. a tojásokat a cukorral keverjük krémesre, adjuk hozzá a vaníliát, majd keverjük bele az 
olajat és a vizet
3. adjuk a keverékhez a lisztet és a sütőport, keverjük csomómentesre és öntsük az 
előkészített sütőformába
4. az előmelegített sütőben, 180 fokon süssük aranybarnára 30-35 perc alatt
5. amíg sül a tészta, tegyük egy lábosba az epret, adjuk hozzá a cukrot, a citrom levét, majd 
közepes lángon főzzük, amíg levet ereszt és elkezd forrni
6. vegyük ki a léből az epret és tegyük félre egy tálban
7. kis lángon melegítve, folyamatos keverés (kézi habverő) mellett szórjuk a pektint a léhez 
és egyszer forraljuk össze
8. ha megsült a tészta, terítsük el benne egyenletesen az epret és egyenletesen oszlassuk el 
a tetején a pektines levet
9. tegyük hűtőbe, hogy töltelék megszilárduljon 

RECEPT

TÉSZTA:
20 dkg liszt 
10 dkg cukor 
2 db tojás 
5 dkg olívaolaj 
1,5 dl víz
2 teáskanál sütőpor
1 mokkáskanál őrölt vanília

SZÓSZ:
50 dkg eper
5 dkg cukor
1/2 citrom leve
2 evőkanál pektin
1 dl víz



RECEPT

KEKSZHEZ:
12,5 dkg liszt (tönköly fehér, 
durum)
10 dkg enyhén puha vaj
5 dkg porcukor (nyers nád, 
nyírfa)
1 db tojássárgája

KRÉMHEZ:
1 csomag főzős vaníliás 
pudingpor
(natúr, gluténmentes)
4-5 evőkanál cukor (nyers nád, 
nyírfa, sztívia)
2 dl víz
50 dkg fagyasztott eper



1. adjuk a liszthez az apró kockára darabolt vajat és a porcukrot, majd morzsoljuk 
össze
2. adjuk hozzá a megmosott és külön tálban szétválasztott tojássárgáját és dolgozzuk 
össze homogén tésztává (lágy, de formázható lesz)
3. formázzunk gombócot a tésztából, csomagoljuk be konyhai fóliába és tegyük a 
hűtőbe 1-1,5 órára (amíg kissé megkeményedik és nyújtható lesz)
4. ha letelt a pihentetési idő vékonyan de gondosan lisztezett felületen nyújtsuk 3 
mm vékonyra (mindig lisztes legyen a tészta alja, különben ragad és nem formázható) 
és a kívánt formájú, belisztezett szaggatóval szúrjuk ki a kekszeket (ha a képen 
látható desszertet készítjük, akkor egyenlő számú kicsi és nagy szívet szaggassunk) 
és óvatosan tegyük át egy kivajazott tepsire
5. gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es fokozat ) és 8-10 perc alatt süssük 
arany színűre a kekszeket, majd a tepsit a sütőből kivéve, hagyjuk kihűlni a kekszeket
6. amíg sül a keksz, készítsük el a krémet, tegyük fel melegedni a vizet a cukorral 
és közben keverjük össze a puding port a kiengedett eper levével, majd, ha forr a 
cukros víz, akkor keverjük (gyors mozdulatokkal) az eperleves pudingport hozzá és 
folyamatos keverés mellett főzzük, amíg besűrűsödik
7. tegyünk félre díszítéshez epret és a maradékot turmixoljuk pépesre, majd a pürét 
adjuk a pudinghoz és alaposan keverjük össze
8. ha kihűlt a keksz és langyos a puding, akkor állítsuk össze a desszertet

Praktikák:
- dolgozhatunk friss gyümölccsel is, ekkor a pudinghoz szükséges víz mennyiségét 
emeljük meg (1-1,5 dl, attól függ, milyen sűrű krémet szeretnénk)
- más gyümölccsel is finom
- a képen látható keksz durum liszttel és nyers nádcukorral készült
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RECEPT
TÉSZTÁHOZ:
25 dkg liszt 
15 dkg vaj
5 dkg porcukor 
1 db tojás 
1 evőkanál tej

TÖLTELÉKHEZ:
50 dkg eper
1 db tojás 
5 dkg liszt 
5 dkg olvadt vaj
5 dkg cukor 
1,5 dl tej

1. a tésztához a lisztet morzsoljuk össze a vajjal, adjuk hozzá a porcukrot, a tojást és 
a tejet, majd gyúrjuk össze a lágy tésztát
2. a lágy tésztát tegyük a hűtőbe konyhai fóliába csomagolva, amíg a vaj újra dermedni 
kezd és nyújthatóvá válik a tészta (0,5-1 h)
3. közben készítsük el a tölteléket, keverjük a tojáshoz a lisztet, majd az olvadt vajat, 
a cukrot és végül a tejjel keverjük csomómentesre
4. ha lehűlt a tészta, nyújtsuk ki a sütőforma méretére kb. 3-5 mm vastagra és a 
nyújtófára feltekerve emeljük a kivajazott sütőforma fölé, majd tekerjük le, egyengessük 
el és a peremet igazítsuk a tál magasságához és villával szurkáljuk meg az alját
5. 170 fokon (gázsütőnél 3-as fokozat) süssük elő a tésztát 10 perc alatt (lehet a 
közepébe tenni sütőpapírra száraz babot, de enélkül is lehet sütni, ekkor ha kissé 
megemelkedik a tészta alja, óvatosan szúrjuk meg és hőálló konyhai kesztyűvel 
nyomjuk ki alóla a levegőt)
6. ha elősült a tészta, egyenletesen tegyük a gyümölcsöket az aljára és öntsük rá a 
vajas-tejes tölteléket
7. 180 fokon (gázsütőnél 4-es fokozat) süssük aranybarnára 25-30 perc alatt

Praktikák:

- fagyasztott gyümölccsel is készíthetjük, ekkor felhasználás előtt olvasszuk ki és 
szűrjük le a gyümölcsöt

- a képen látható sütemény durum liszttel készült



RECEPT



RECEPT

GOMBÓCHOZ:
25 dkg túró
2 evőkanál cukor
7 evőkanál búzadara
6 szem szegfűbors
1/2 mokkáskanál tört vegyes bors
2 evőkanál tejföl
1 db tojás 
csipet fahéj
1 citrom reszelt héja

SZÓSZHOZ:
50 dkg eper
8 dkg cukor
2 evőkanál 
balzsamecet
1 teáskanál 
étkezési keményítő
2 teáskanál víz

1. törjük össze egy tálban a túrót, adjuk hozzá a cukrot, búzadarát, tojást, tejfölt, az 
összetört szegfűborsot, vegyes borsot, fahéjat, reszelt citromhéjat és alaposan keverjük 
össze, majd tegyük a hűtőbe pihenni 2 órát
2. amíg pihen a gombóc massza, készítsük el a mártást, az epret tisztítsuk meg a kacstól 
és mossuk meg, majd tegyük egy edénybe a cukorral és közepes lángon főzzük, amíg 
elkezd forrni
3. ha forr a mártás, keverjük össze a keményítőt a vízzel és adjuk az eperhez, majd 
egyszer forraljuk össze
4. adjuk a balzsamecetet a forró mártáshoz, keverjük össze alaposan és zárjuk el a hőt 
alatta, majd hagyjuk kihűlni tálalás előtt
5. ha letelt a massza pihenő ideje, tegyünk fel vizet (kb. 10 cm magasságig legyen 
az edényben) forrni, majd amikor lobog, nedves kézzel formázzunk 5-6 cm átmérőjű 
gombócokat és óvatosan csúsztassuk a vízbe
6. amikor feljönnek a gombócok a víz tetejére főzzük még további 2-3 percig és 
lecsepegtetve szedjük ki a vízből és a mártással tálaljuk



RECEPT

HOZZÁVALÓK:
1 kg eper
1/2 citrom leve
5 evőkanál cukor 
1 evőkanál őrölt fahéj
5 szem szegfűszeg
1 csomag vaníliás főzős 
pudingpor 
2 dl víz

1. az epret beletesszük egy edénybe, ízesítjük (citromlé, cukor, fahéj, szegfűszeg), majd 
felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje és feltesszük főni (ha fagyasztott eperrel dolgozunk, 
nem szükséges felengedni főzés előtt)
2. amíg a gyümölcs fő, egy bögrében keverjük össze csomómentesen a pudingport és 
a zabtejet
3. ha a gyümölcs megfőtt, húzzuk le a tűzről az edényt, keverjük bele a zabtejes 
pudingot, keverjük össze alaposan, majd kis lángra visszatéve főzzük össze



RECEPT

HOZZÁVALÓK:
3 kg eper
30 dkg nyers nád cukor 
késhegynyi étkezési 
citromsav
1/2 citrom leve
20 g pektin

1. mossuk meg a gyümölcsöt és távolítsuk el a kacs részt
2. tegyük akkora tálba az epreket, amelyben bőven elfér, szórjuk rá a cukrot, a 
citromsavat és öntsük hozzá a fél citrom facsart levét, majd hagyjuk a cukrot elolvadni, 
az epret levet ereszteni
3. ha levet eresztett a gyümölcs, pürésítsük (botmixerrel), keverjük el benne 
csomómentesre a pektint
4. közepes lángon, gyakori keverés mellett főzzük, amíg elkezd forrni, majd forrástól 
számított 5 percig hagyjuk zubogva forrni (ügyeljünk arra, hogy ne forrjon ki), óvatosan 
kóstoljuk meg, hogy kellően édes/savanykás-e a lekvár
5. ha nagyon habos, szedjük le a habot, utána adagoljuk csírátlanított, tiszta üvegekbe 
a lekvárt, melyeket zárjunk fóliával és tetővel, majd állítsuk fejre 5 percre (vákuum 
képződik, ami segíti a tartósítást)



VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN 
ÉS BIZTONSÁGOSAN ÉS BIZTONSÁGOSAN 
TŐLÜNK!TŐLÜNK!
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!

JÓ TUDNI

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