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Love2Smile szerencsenap: július 13. péntek

Minden hónap második pénteke 
Love2Friday, ezért július 13-án 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!



Július 20. - A Hold napja



IZZASZTÓ 
TÉMA
Itt a nyár, a remek alkalom, hogy erről a kevésbé 
népszerű, de mindenképpen fontos témáról ejtsünk 
néhány szót (általánosságban, a speciális esetek 
nélkül).

Az ember szervezete sokféle éghajlathoz képes 
alkalmazkodni, többek között a meleg nedves, illetve 
száraz környezethez is. A hőmérsékleti viszonyok 
kezelésére fiziológiai alkalmazkodási módszerek 
alakultak ki.

A bőr elősegíti a hőszabályozást, a külső hőmérséklet 
szempontjából is igyekszik változatlan állapotban 
tartani a testet, a belső szerveket, ezért eltérően 
reagál a forró és a hideg környezetre. 

A külső, magas hőmérséklet komoly megterhelést 
jelent a szervezetnek, melyre izzadással (verejték 
fokozott képződése) reagál, ami a hőszabályozás 
szolgálatában áll. Az izzadás az elsődleges módszer 
arra, hogy az ember hőveszteséget érjen el, mivel a 
párolgás hőelvonással jár.

Talán nem is gondolnánk, de a ruházat is részt 
vesz a hőszabályozásban, hiszen a legfontosabb 
élettani funkciója is az, hogy segítsen az emberi test 
hőmérsékletét viszonylag állandó értéken tartani, ezért 
különösen fontos, hogy hősében támogassa a párolgást, 
vagyis könnyed, szellős, lehetőleg természetes anyagú 
darabokat viselünk.

Érdemes tisztázni azt is, hogy a verejték szagtalan, 
a kellemetlen illatot a bakteriális bomlás okozza. 
Természetesen a megfelelő testápolás és a 
táplálkozás (pl. évszaknak megfelelő, nyáron, könnyed, 
nem megterhelő ételek fogyasztása, elegendő 
folyadékbevitel) is segíti a szervezetet.

Fentiekből egyértelműen következik, hogy 
általánosságban nem az izzadás ellen kell védekezni 
(gátolni pedig egyenesen tilos), hanem a kellemetlen 
illat kialakulása ellen!  

Próbáld ki a tökéletes dezodort!

HIDRATÁLJ

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=semleges%C3%ADt


IZZASZTÓ 
TÉMA

Próbáld ki a tökéletes dezodort!

PRAKTIKA

HAJMOSÁS 
SZAPPANNAL

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:

0. készítsd elérhető közelségbe az almaecetes, vagy 
citromsavas vizet
1. alaposan vizezd be a hajadat és a szappant
2. szappanozd be a hajadat és masszírozd át a 
fejbőrödet is amennyire kellemes
3. öblítsd ki a hajadból a szappanhabot tiszta vízzel
4. 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)
5. végezetül ismét alaposan öblítsd le a hajadat tiszta 
vízzel

Ugye milyen egyszerű? 

Szappanjaink hajmosáshoz

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=semleges%C3%ADt
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=hajmos%C3%A1s


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

RECEPTEK

Avokádókrém

2 db közepes avokádó

2 gerezd fokhagyma

2-3 teáskanál frissen facsart 
citromlé

2 evőkanál olívaolaj 

egy marék friss bazsalikomlevél

őrölt bors, só

GUACAMOLE

Mossuk meg az érett (kissé már puha) avokádókat, éles késsel vágjuk félbe a mag körül, majd csavaró 
mozdulattal válasszuk ketté, késsel szedjük ki a magját.

Teáskanállal szedjük ki a zöldes „húsát” egy tálba, reszeljük hozzá a fokhagyma gerezdeket, adjuk hozzá a 
citromlevet, olívaolajat sót és borst, valamint tépkedjük bele a friss bazsalikomleveleket. 

Villával vagy botmixerrel keverjük össze, majd tegyük hűtőbe egy órát állni, amíg az ízek és zamatok 
kiteljesednek.

Fogyaszthatjuk pirított kenyérrel, de a tortilla chips is tökéletes választás. Kísérletező kedvűek a botmixerrel 
pürésített guacamolét próbálják ki spagetti tésztával.

https://webshop.love2smile.hu/


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

GAZPACHO
Hideg zöldségleves

20 dkg paradicsom

20 dkg paprika

20 dkg uborka

1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál só 

1 teáskanál balzsamecet

0,5 dl extra szűz olívaolaj

Tisztítsuk meg a zöldségeket és kockázzuk fel, pucoljuk meg a fokhagymát

Tegyük egy lábosba (ha botmixerrel dolgozunk, ha turmix géppel, akkor annak a táljába), adjuk hozzá a sót, 
a balzsamecetet és pürésítsük össze

Utolsó lépésként, folyamatos pürésítés mellett adjuk hozzá az olívaolajat (fokozatosan öntve), ettől válik 
krémessé a leves

Tálalható friss bazsalikommal, olívabogyóval, apróra szelt főtt tojással, ropogósra sütött sonkával

RECEPTEK

https://webshop.love2smile.hu/


RECEPTEK

TIKKA MASSALA RÁKKAL
25 dkg garnéla rákfarok 
1 db vöröshagyma 
3 gerezd fokhagyma
1 db paradicsom
10 dkg paradicsompüré 
2 evőkanál natúr joghurt
2-3 evőkanál tandori masala 
fűszerkeverék 
1 evőkanál currypor
1/2 evőkanál őrölt gyömbér
olívaolaj, só, bors

1. a rákfarkakat megtisztítjuk és hosszában félbevágjuk (ez opcionális, így spirálos alakja lesz és jobban 
átveszi a mártást is)

2. a vöröshagymát megtisztítjuk és felkockázzuk, a fokhagymát megtisztítjuk és apróra szeljük (intenzí-
vebb íz érdekében reszeljük az ételbe) és a paradicsomot apróra kockázzuk

3. 1-2 evőkanálnyi olajon üvegesre pároljuk a vöröshagymát (csipet sóval, így jobban kiengedi a levét és 
az ízét), majd adjuk hozzá a paradicsomot és a fokhagymát

4. ha a paradicsom levet ereszt adjuk hozzá a paradicsompürét, majd fűszerezzük (ha túl sűrű, akkor 1 dl 
vízzel öntsük fel)

5. tegyük a mártásba a tisztított rákot és 5 percig főzzük össze
                              
6. tűzről lehúzva keverjük bele a joghurtot (opcionális), majd visszatéve a tűzre pár percig főzzük össze, 
friss vágott korianderzölddel tálaljuk



RECEPTEK

CSAPATI

Indiai kenyér kb. 6 db

18 dkg liszt
1 dl kézmeleg víz
1 mokkáskanál só

1. gyúrjuk össze a hozzávalókat (liszttől függően lehet, hogy vesz föl még vizet, akkor arra kell ügyelni, 
hogy maradjon lágy a tészta, de ne legyen ragacsos)

2. ha van rá idő, 1 órát letakarva pihentesd, de akár rögtön ki is lehet sütni

3. tegyük fel a serpenyőt a legnagyobb lángú tűzre (forró serpenyő kell és tapadásmentes, így nem kell 
kiolajozni)

4. formázzunk 6 db dió nagyságú golyót

5. lisztezett deszkán nyújtsuk 2-3 mm lapos koronggá

6. ha forró a serpenyő, elkezdhetjük kisütni, ha forró a serpenyő, akkor oldalanként 1-2 perc elég, elkezd 
hólyagosodni és foltosra színesedni az oldala (a hólyagosodást lehet segíteni, ha pl. nagyobb, lapos felületű 
szűrőkanállal óvatosan lenyomkodjuk a hólyagokat, ügyelve, hogy ne pukkanjon ki)

http://www.receptmuves.hu/


NAGY NYÁRI FAGYIS MELLÉKLET
TÚRÓ RUDI JÉGKRÉM 
25 dkg túró (apró szemcsés, krémes változat)
3,5 dkg nyers nádcukor
1 citrom reszelt héja (kezeletlen héjú!!)
1,5 dl habtejszín
3-4 kocka étcsokoládé (70-80 %-os)

1. a botmixer táljába tegyük a hozzávalókat és pürésítsük 
össze
2. nagy lyukú reszelőn (tökreszelő) reszeljük le a csokoládét
3. szórjuk a túrós krémbe a csokoládét és kanállal keverjük 
össze (maradjanak egészben a darabkák)
4. adagoljuk a masszát a formákba és tegyük a fagyasztóba 
(5-6 óra alatt kifagy)

MEGGYES GÖRÖG JOGHURT FAGYI
30 dkg görögjoghurt
3 dl meggylé
10 dkg nyers nádcukor
2 csapott evőkanál étkezési keményítő
2 evőkanál víz

1. a meggylét a cukorral közepes lángon főzzük, majd amikor forr, akkor a 
vízzel elkevert keményítőt hozzáöntjük és egyszer összeforraljuk
2. ha a meggyszósz szoba hőmérsékletűre hűlt, hozzákeverjük a görög joghurtot 
(nem szükséges teljesen homogénre, maradhatnak benne joghurt darabkák)
3. formákba adagoljuk és kifagyasztjuk (kb. 6 óra)

http://www.receptmuves.hu/


NAGY NYÁRI FAGYIS MELLÉKLET
PUNCS FAGYI
2 dl habtejszín
5 dkg nyers nádcukor 
5 dkg mazsola
0,25 dl rum
1/2 mokkáskanál céklapor

1. áztassuk a mazsolát a rumba és hagyjuk, hogy 
megszívja magát
2. adjuk a cukrot, a céklaport és a mazsolát a -fel nem 
szívott- rummal együtt a tejszínhez, majd botmixerrel 
nagyon rövid ideig, de alaposan keverjük össze (ne 
keverjük magas fokozaton és sokáig, mert vajjá köpüljük 
a habtejszínt)
3. öntsük a keveréket egy műanyag dobozba és lefedve 
tegyük a fagyasztóba, majd 2 óránként keverjük át 
alaposan, kb. 3-4-szer, így krémesre fagy

CSOKOLÁDÉ FAGYI
3 dl főzőtejszín 
1 teáskanál cukrozatlan kakaópor
10 dkg étcsokoládé  
5 dkg nyers nádcukor 
1 teáskanál étkezési keményítő
1 teáskanál víz

1. a csokoládét tördeljük a tejszínbe, adjuk hozzá a cukrot, a kakaót és 
közepes lángon melegítve, gyakran kevergetve olvasszuk fel a szilárd 
összetevőket
2. keverjük össze a keményítőt a vízzel, majd ha homogénné vált a tejszín 
a többi összetevővel és elkezd forrni, akkor folyamatos keverés mellett 
adjuk a keményítős vizet a csokis keverékhez, egyszer forraljuk össze és 
zárjuk el alatta a hőt
3. folyamatosan kevergetve (ne bőrösödjön meg a teteje) hűtsük szoba 
hőmérsékletűre a masszát, majd adagoljuk a formákba és fagyasszuk ki 
(kb. 6 óra)



ÉRDEKESSÉG

A VÍZ ÉS MI
Sokszor halljuk, hogy mennyire fontos a napi 
megfelelő folyadékfogyasztás, különösen melegben, 
de tudatában vagyunk-e annak, hogy miért, és 
annak, hogy milyen erős motor is a szervezetünk 
működésében (kortól, nemtől függően 50-70% a 
testünk víztartalma)...

Gyakran kérdezitek tőlünk, hogy mit tegyek, ha 
nagyon száraz a bőröm és mindig meglepődtök az 
első kérdésen, amit ilyenkor felteszünk: iszol elég 
vizet? Természetesen többféle külső és belső hatás 
is hozzájárulhat, de biztos, hogy minden esetben ez 
a válasz érkezik Tőletek: nem (különösen, amikor a 
külső hőmérséklet sem juttatja eszetekbe, hogy inni 
kellene...).

Miért jó a víz?
- hidratálja és fiatalítja a bőrt,
- segíti az anyagcserét, méregtelenítést, csökkenti 
az éhséget, segíti a fogyást, vagy a súlytartást,
- növeli a koncentrációt, figyelmet, teljesítményt, 
csökkenti a fáradtságérzetet,
- támogatja a betegségek megelőzését, leküzdését, 
a szervezet öngyógyító képességét,
- tápanyagokat és ásványi anyagokat szállít 
sejtszintig,
- fájdalom- és  lázcsillapító.
Meggyőző a lista, pedig nem is teljes...

Miért szükséges fokozottan figyelni melegben?
A bőr elősegíti a hőszabályozást, a külső magas 
hőmérséklet komoly megterhelést jelent a 
szervezetnek, melyre izzadással (verejték fokozott 
képződése) reagál, ami a hőszabályozás szolgálatában 
áll. Az izzadás az elsődleges módszer arra, hogy 
az ember hőveszteséget érjen el, mivel a párolgás 
hőelvonással jár.

Mennyit fogyasszunk?
Normál esetben nemtől, kortól és évszaktól is 
függ, általában naponta minimum 2,5-3 liter vizet 
fogyasszunk és fontos, hogy a hűvösebb évszakokban 
is figyeljünk erre. 
Ha megoldható, érdemes tisztított vizet fogyasztani.

http://www.szappanmuves.hu/


Intenzív felfrIssülésre vágysz?
Próbáld ki 

Menta szaPPanunkat!

KIPRÓBÁLOM

https://webshop.love2smile.hu/Menta-szappan
https://webshop.love2smile.hu/Menta-szappan


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
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