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INGYENES SZÁLLÍTÁS MÁJUS 11-ÉN

Minden hónap második pénteke 
Love2Friday, ezért május 11-én pénteken ismét 

INGYENES A KISZÁLLÍTÁS 
Pick Pack Pont átvétellel: 4,5 ezer Ft feletti rendelésnél
Fáma futár házhoz szállításnál: 6,5 ezer Ft feletti rendelésnél

Ne habozz, válassz bőröd igénye szerint.

Nézz körül Webáruházunkban!
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PSZORIÁZISOS (pikkelysömör)
MINDENNAPOK
Rövid áttekintés:

A pszoriázis jellemzője a bőr szarutermelő sejtjeinek 
túlburjánzása, melynek következtében a bőr foltokban 
megvastagodott, fehér pikkelyszerű lesz, alatta pedig 
gyulladt, piros, néha vérző sebhely marad.

Fentieken túl jellemzők még az apró, pici hólyagok, 
főként az arcon, fejbőrön, valamint az ízületi 
gyulladás, fájdalom.

Sokszor összekeverik az ekcémával, ami szintén 
egy bőrtúltermelés tünet együttes, azonban nagyon 
leegyszerűsítve úgy lehet megkülönböztetni, hogy az 
ekcéma jellemzően az izzadásra hajlamos területeket 
(tenyér, hajlatok) érinti, nagyobb, összefüggő 
kiterjedésű, míg a pszoriázis jellemzően a hajas 
fejbőrön jelenik meg először, de az egész testen 
előfordulhat, ritkán egybefüggő, inkább egyedi 
pöttyökben, foltokban mutatkozik, nem mindig 
ugyanazon a helyen.

A tünetek megjelenése és mértéke összefügg a külső 
és a belső környezeti hatásokkal is és jelentősen 
stresszfüggő.

Eredete nem igazán ismert és a kezeléséről is 
megoszlanak a vélemények, ezért mi most kifejezetten 
arra törekedtünk, hogy összeszedjünk hasznos 
tippeket, melyekre a mindennapi életünkben saját 
magunk is hatással tudunk lenni.

Figyelendő ételek, italok:

Általánosságban ezek azok az ételek, vagy 
ételcsoportok, amelyeket érdemes egyenként tesztelni 
(min. két hétig elhagyni, majd újra fogyasztani és 
figyelni, hogy jön-e elő újabb pötty), mindegyikünk 
eltérő mértékben reagál, de, ha pontosan tudjuk, 
hogy mire érdemes figyelni, akkor könnyebben tudjuk 
felismerni a pszoriázisunk működését.

Tejtermékek: érdemes kerülni, de ha ez (egyelőre) 
nehéz, akkor kezdjük a tej elhagyásával, illetve a többi 
tejtermék csökkentésével.
Kávé: legtöbbünknél kifejezetten erősíti a tüneteket 
(szinte azonnali viszketés, új hólyagok, stb.), érdemes 
helyette gabonakávét (ha az élmény hiányzik), vagy 
zöld teát (ha a hatás a cél) választani.
Alkohol: hasonló hatású, mint a kávé, különösen a 
magas cukortartalmú, szénsavas italok pl. pezsgő
Tartósítószerek: kerüljük az előre elkészített, magas 
feldolgozottságú, ipari, adalékanyagokkal teli ételeket, 
italokat, kis szervezéssel és odafigyeléssel készítsük el 
minél több ételünket magunknak.
Hús: kifejezetten jótékony hatás tapasztalható 
(ízületi fájdalom tünetek esetén is), ha csökkentjük, 
vagy elhagyjuk a húsfogyasztást, főként a védőzáras, 
szintetikus anyagokkal teli felvágott és hasonló 
készítményeket, viszont növeljük a vitaminban és 
ásványi anyagokban gazdag változatos alapanyagokkal 
készült ételek fogyasztását.

Pszoriázis esetén ajánljuk a mindennapi tisztálkodáshoz a mindenféle káros anyagtól mentes, tiszta, 100% természetes szappanjainkat, akár hajmosáshoz is.



PSZORIÁZISOS (pikkelysömör)
MINDENNAPOK

Vízfogyasztás: ügyeljünk az évszaknak megfelelő 
vízfogyasztásra, nem csak a bőrünk szárazságát és a 
ráncainkat enyhíti, de segít a méregtelenítésben is.

Külső bőrápolás:
A pszoriázis nem fertőző, de, ha kapargatjuk, akkor 
folyamatosan növekszik a sebes felület. Kerüljünk 
minden szintetikus, vegyi kozmetikumot, és tusfürdőt, 
valamint, ha a hajas fejbőrt érinti, akkor érdemes 
hagyományos módon hajat mosni.
Szteroidos krémek használata kerülendő, mert 
még ha átmeneti javulással is jár, hosszabb távon 
sokkal nagyobb káros hatásai vannak (pl. tünetek 
belobbanása, hormonháztartás felborulása).

Gyógynövények, illóolajok:
Érdemes szárított gyógynövényekből (pl. bodza, 
lósóska, csalán, diólevél, citromfű, körömvirág, 
orbáncfű) készített teákat fogyasztani, valamint főzetet 
készíteni, azzal lemosni a sebeket, vagy a fürdővízhez 
adni (heti 1-2 alkalomnál ne legyen több a forró vizes 
ülőfürdő, mert száríthatja a bőrt). Jótékonyan hat és 
ha nincs ismert allergia, akkor a sebek bekenhetők 
levendula, vagy teafa illóolajjal (kizárólag 100% 
tisztaságú illóolaj érintkezhet a bőrrel).

Napfény:
Ellentétben az ekcémával és a rozaceával, a 
pszoriázisos bőrnek kifejezetten jót tesz a napfény, 
persze ügyeljünk a mértékre, ne hagyjuk, hogy 
leégjen a bőrünk, de töltsünk lehetőség szerint 
többet a szabadban sétával, kirándulással. Nagy 
teljesítményű szolárium nem javasolt, de heti 1-2 
alkalommal néhány perces háztartási arcszolárium 
is jótékony lehet. 
Testmozgás:
Enyhíti a stressz okozta tüneteket, de érdemes olyan 
sportot választani, amiben a szellemünk is kicsit 
megpihen és az ízületekre is jótékony, fejlesztő (és 
nem megterhelő) hatású pl. jóga, pilates, stb. Az 
úszás bármennyire is jótékony hatású, kerülendő 
mivel az alkalmazott fertőtlenítő anyagok nagyon 
irritálják a sebes bőrt.

Érzelmi oldal:
Mint mindennek, ezen tüneteknek is gyakran 
érzelmi (stressz) okai vannak. A bőrproblémák 
jellemzően elhatárolódási (távol tartsam magamtól 
a környezetet, ezért pikkelyeket növesztek, így 
védelmezem magamat) konfliktusból erednek, 
pszoriázis esetén ez még társul egy elvesztési, 
elengedési (munkahely, gyermek, önbizalom, 
szeretett kisállat, vagy bármilyen tárgy, amihez 
nagyobb érzelem kötődik) konfliktussal is.
A leginkább feltárásra érdemes ok, hiszen a probléma 
gyökerét is jelentik, egyben a legnehezebb is...

Tanuljuk meg elfogadni és fentiekre odafigyelve 
„kezelni” a pöttyeinket, mert a „jaj már megint itt 
egy” csak újabb stressz, ami a következő pöttyöt is 
garantálja.

Pszoriázis esetén ajánljuk a mindennapi tisztálkodáshoz a mindenféle káros anyagtól mentes, tiszta, 100% természetes szappanjainkat, akár hajmosáshoz is.



ÉRDEKESSÉG

Cikkünk első részét az áprilisi magazinunkban 
találod »» Elolvasáshoz katt ide

Idénytermények előtérben

Idényben nem szükséges vegyszerekkel, 
tápanyagokkal, növekedést stimuláló szerekkel 
pótolni a hiányzó körülményeket, melynek 
következtében teltebb ezen termények íze, 
kedvezőbb a beltartalmuk, az élettani hatásuk és 
sok esetben az áruk is.

Lehetőség szerint válasszuk a hazait, 
a termelőit

- kisebb a szállítási út
- nincs kényszerérés
- nem igényel vegyszeres tartósítást (hamarabb jut 
el a fogyasztóhoz)
- segíti a gazdaságot
- élénkíti a termelést
- csökkenti a függést más országoktól

Újrahasznosítás

Biztos, hogy minden maradék = hulladék?
Érdemes nyitottan és bátran kísérletezve tekinteni 
az alapanyagokra, utánanézni az interneten 
fellelhető rengeteg ötlet és praktika között.
Pl. a karfiol zöldje blansírozás után kiválóan 
használható a rakottasba, akár levesbe, vagy a friss 
zsenge (vegyszermentes) retek leveléből nagyon 
finom pesto készíthető, de a maradék rizsköret is 
könnyen átalakítható zöldséges fasírttá és persze 
még számtalan zseniális fogás készíthető elsőre 
hulladéknak tűnő alapanyagból. 

Biztos, hogy minden lejárt = romlott?
Természetesen ide nem értve a romlékony 
élelmiszereket, megfelelő körültekintés mellett 
számtalan termék (pl. szárazárú) fogyasztható a 
lejárati idő után is.

Küllem 

Az apró, a nagy, az amorf alakú, a kevésbé szabályos, 
a nem egyforma miért kizáró ok? Biztosan nem 
lehetnek ezek a termékek is finomak, egészségesek 
(sokszor épp ezek a termékek a természetesek, 
vegyszermentesek)...

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
tudatos életmódváltás  2. rész

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



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

Megszokás

Megtartva és tisztelve értékes hagyományainkat 
bátran kérdőjelezzünk meg egy technikát, egy 
mozdulatot, egy berögződést, ha csak annyi a 
magyarázata, hogy „így szoktuk”, változtassuk, 
alakítsuk át saját tudásunk, igényeink, értékrendünk 
szerint.

Költséghatékonyság

mint mellékhatás... 
Ha odafigyelünk fentiekre, akkor a magasabb ár 
/ érték arány mellett gyakran még megtakarítani 
is tudnunk, ráadásul sok medicina elkerülhető, 
vagy kiváltható természetes anyagokkal és még a 
súlytartásunkra is kedvezően hat.

Összefoglalva a  TUDATOS TÁPLÁLKOZÁS

Tisztelet magunk és a családunk iránt: étkezés

Tisztelet a természeti és emberi energia iránt: 
alapanyagok
    
Tisztelet a környezetünk iránt: egység, melynek 
részei vagyunk



FRISSÍTŐ 
ÚJDONSÁGOK
Megérkezett a tavasz és idén rögtön a nyárral karöltve kacsintott 
ránk. A hőmérséklet gyorsan elérte a 30°C-os sávot és ismét jól 
esik a hűs, bármi legyen is az.

A hirtelen jött meleggel mi is újra bevezettük hűsítő sztárjainkat, 
a borsmenta illóolajjal készített szappant és fürdőgolyót.

Szerencsére a borsmenta hűsítő, bizsergető érzetét nem csak mi 
szeretjük, hanem már az elmúlt években Ti is gyakran írtátok/
mondtátok nekünk.

Fogadjátok szeretettel ismét a mentás kincseinket, melyeket 
akár személyesen valamelyik rendezvényen (dátumok a 
www.love2smile.hu oldalon), akár a webáruházunkból is 
beszerezhettek.

KOSÁRBA



PRAKTIKUS TANÁCSOK

SPÁRGA ELKÉSZÍTÉSE
Idén a spárga szezon is előbb érkezett a megszokottnál és szerencsére a zöldségpultok bővelkednek eb-
ből a rendkívül egészséges növényből, aminek az elkészítése nem bonyolult, de a tökéletes állag elérése 
érdekében adunk pár tippet.

2 köteg spárga -vegyesen fehér és zöld
2 teáskanál só (természetes, nem finomított)
1 teáskanál cukor (nyers nád, nyírfa)
1 teáskanál kapor -lehet szárított is
tört bors - opcionális 

1. tisztítsuk meg a spárgát az alábbiak szerint:

- fehér: alulról 2-3 cm-re hajlítsuk meg a szárat és 
ahol eltörik, ott válasszuk le a talpát (ez fásabb, 
keményebb, nem használjuk fel), majd a a fej 3-5 
cm részét kihagyva vékonyan (krumplihámozóval)
pucoljuk körbe.

- zöld: nem kell megpucolni, csak a spárga alját kell 
letörni, úgy, mint a fehérnél. Ha nem teljesen friss, 
akkor ennél is célszerű az alsó rész keményebb 
„héját” krumplihámozóval megpucolni.

2. tegyünk fel forrni vizet és adjunk hozzá sót, cukrot, 
kaprot és borst
3. ha lobogva forr a víz, tegyük bele (óvatosan!) a 
spárgákat és főzzük őket. Vékony szálaknál 3-4 perc, 
vastagabbaknál 6-8 percig
4. ha eltelt a főzési idő, szűrjük le a spárgát és tálaljuk

Praktikák:
- a profik hideg vizes, vagy jeges fürdőbe szűrik le 
a spárgát, azért, hogy rögtön lehűljön a zöldség, így 
nem puhul tovább,

- jól illik hozzá a kapor-, vagy a mustár mártás, de 
akár egy kevés olvadt vaj is

- a cukor elhagyható, azonban enyhíti az esetleges 
kesernyésségét a spárgának

- lehetőség szerint friss, lédús, nem fonnyadt spárgát 
használjunk



Tészta:
20 dkg liszt (1/2 teljes kiőrlésű és 1/2 fehér tönköly)
10 dkg cukor (nyers nád)
2 db tojás (bio, vagy szabadtartású) 
1 mokkáskanál őrölt vanília
5 dkg olívaolaj (extra szűz)
1,5 dl víz
2 teáskanál sütőpor (foszfátmentes)

Szósz:
50 dkg fagyasztott eper
5 dkg cukor (nyers nád)
1/2 citrom leve
2 evőkanál pektin
1 dl víz

1. kapcsoljuk be a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es) és 
gyümölcstorta sütőformát olajozzuk ki)
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 
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(tejmentes, ovo vegetáriánus)
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50 dkg eper
3 teáskanál balzsamecet
1 teáskanál nyírfacukor (vagy sztívia)
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

EPERSALÁTA
ANDALÚZ 
MÓDRA



SZEMÉLYES VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
Budapest, 1051, Erzsébet tér

Budapest, 1075
Kazinczy u. 21. Tesla



Mi tudjuk, Milyen a tökéletes dezodor

Te próbálTad már?

KIPRÓBÁLOM



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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