
2018. Augusztus

SzájápoláSi
praktikák

legnagyobb Szervünk:
A BŐR

Salmorejo
a mennyei Spanyol



Ingyenes szállítás: 
augusztus 10. péntek

Minden hónap második pénteke Love2Friday, 
ezért augusztus 10-én pénteken ismét 

INGYENES A KISZÁLLÍTÁS 
Pick Pack Pont átvétellel: 4,5 ezer Ft feletti rendelésnél

Fáma futár házhozszállítással: 7,5 ezer Ft feletti rendelésnél

Ne habozz, válassz bőröd igénye szerint.

Nézz körül Webáruházunkban!

Augusztus 20. 
Szent István Ünnepe

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


Augusztus 20. 
Szent István Ünnepe



SZÁJÁPOLÁSI 
PRAKTIKÁK
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.

Próbáld ki a teafaolajunkat!

PRAKTIKA

https://webshop.love2smile.hu/Teafa-illoolaj
https://www.szappanmuves.hu


SZÁJÁPOLÁSI 
PRAKTIKÁK

Próbáld ki a teafaolajunkat!

PRAKTIKA

KÖRÖMGOMBA 
ELLEN TERMÉSZETESEN

Évszaktól függetlenül visszatérő vendég lehet, 
ami nyáron még kellemetlenebb, hiszen látható.
Bárkinél előfordulhat még olyan banális 
események következményeként is, mint egy 
mélyebbre sikerült körömvágás, vagy egy óvatlan 
rúgás a küszöbbe…

Sajnos nem létezik olyan csodaszer, amely 1-2 
hét alatt megszünteti a problémát, hiszen a sérült 
körömnek le kell nőnie (ami akár 3-6 hónapig is 
tarthat), de a körömgomba terjedése sikeresen 
megállítható természetes anyagokkal is.
 

Az alábbi praktikák könnyedén, egyszerűen 
alkalmazhatók:

- szódabikarbóna áztatás: meleg vízben oldjunk fel 
2-3 evőkanálnyit és abban áztassuk 15-20 percig az 
érintett területet, majd alaposan töröljük szárazra
- szódabikarbóna „kéreg”: 1 teáskanálnyi 
szódabikarbónát keverjünk össze pár csepp vízzel, a 
masszával borítsuk be az érintett felületet és tartsuk 
rajta, amíg rászárad (kizárólag a körmön alkalmazható 
abban az esetben, ha nem csípi a körömágyat!)
- teafa olaj: csepegtessünk 1-2 cseppet az érintett 
területre ügyelve arra, hogy kizárólag 100%-os 
tisztaságú illóolaj érintkezhet a bőrrel!
- grapefruit mag kivonat és homoktövis magolaj: 
használhatjuk a teafa olajhoz hasonlóan, illetve 
belsőleg is a mellékelt útmutató által előírt 
gyakorisággal
- fokhagyma: reszeljünk le egy gerezd fokhagymát 
és az így keletkező olajjal kenjük be az érintett részt
- emelt szintű higiénia: körömápoló készlet 
szódabikarbónás áztatása minden használat után, 
elkülönített saját törölköző az érintett testrészekhez, 
gyakori szappanos lemosás
- a lenőtt, sérült köröm lereszelése fenti praktikák 
alkalmazása előtt

Kincseink körömgombához

https://webshop.love2smile.hu/Teafa-illoolaj
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=teafa


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

RECEPTEK

Mi a salmorejo? 
Megváltás a főzőtündéreknek a 
nyári hőségben, mivel 5 (na jó, 
szeleteléssel együtt 10) perc alatt 
elkészül.

Hideg paradicsom krémleves

• 70 dkg paradicsom
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 teáskanál só
• 0,5 teáskanál cukor
• 1 teáskanál balzsamecet
• 0,5 dl extra szűz olívaolaj

SALMOREJO

1. tisztítsuk meg a paradicsomot (héj pucoláshoz beirdalva tegyük lobogó vizben 2-3 percre), a fokhagymát 
és kockázzuk fel
2. tegyük egy lábosba (ha botmixerrel dolgozunk, ha turmix géppel, akkor annak a táljába), adjuk hozzá a sót, 
cukrot, balzsamecetet és pürésítsük össze
3. utolsó lépésként, folyamatos pürésítés mellett adjuk hozzá az olívaolajat (fokozatosan öntve), ettől válik 
krémessé a leves

Praktikák:
- az eredeti recept 1 szelet (kb. 5 dkg) kenyérrel készül,  de kenyér nélkül is finom, elég sűrű nélküle is 
- aki intenzívebb ízben szereti a fokhagymát, tehet a levesbe 2 gerezdet
- tálalható friss bazsalikommal, olívabogyóval, apróra szelt főtt tojással, ropogósra sütött sonkával
- ha túl sűrűre sikerül a leves, adjunk hozzá hideg vizet

https://webshop.love2smile.hu/


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

QUINOA SALÁTA
Sült zöldségekkel és pikáns 
öntettel

• 10 dkg quinoa
• 3 db sárgarépa
• 3 db kicsi cékla
• 1 db lilahagyma
• tört bors
• só 
• 1-2 evőkanál olívaolaj 

Öntet:
• 1 evőkanál méz
• 1/4 citrom 
• 1 teáskanál balzsamecet

RECEPTEK

A céklákat mossuk meg alaposan és egy darab alufóliába csomagolva süssük 30-40 percig (nem kell teljesen 
puhára, mert még fogjuk sütni, de ne is legyen kemény), ha langyosra hűlt, pucoljuk meg (előző nap is el lehet 
készíteni)

1. a quinoát alaposan mossuk meg (kissé keserű ízt így eltávolíthatjuk), majd 1,5-2-szeres vízben, kevés sóval 
tegyünk fel főni 20 percre (ekkor kellemesen fogkemény)
2. tisztítsuk meg a zöldségeket, majd a sült céklát és a vöröshagymát nagyobb darabokra kockázzuk, a répát 
karikázzuk fel
3. serpenyőben, kevés olívaolajon pirítsuk meg először a hagymát, majd a répa, utána a cékla darabokat és 
tegyük egy keverő, vagy salátás tálba
4. keverjük a mézhez a citrom levét, majd a balzsamecetet, majd az öntetet adjuk a zöldségekhez és keverjük 
össze
5. a főtt quinoát szedjük a zöldségekre és forgassuk össze

https://webshop.love2smile.hu/


RECEPTEK

GOMBÁS GERSLI RIZOTTÓ
• 50 dkg vegyes gomba
• 1 bögre (3 dl-es) gersli 

(árpagyöngy)
• 1 db vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 marék friss petrezselyem
• 1 dl tejszín
• só
• tört bors
• olívaolaj

1. az árpát megmossuk és csipet sóval, borssal feltesszük főni kétszeres vízben (kis lángon, fedő alatt)
2. tisztítsuk meg a zöldségeket, a vöröshagymát kockázzuk apróra, a fokhagymát karikázzuk vékonyra, a 
gombát aprítsuk tetszés szerint
3. amikor az árpa kezd kellemesen „fogkemény” lenni, elzárhatjuk alatta a lángot és a fedő alatt hagyjuk 
még párolódni
4. tegyünk fel egy nagyobb serpenyőt közepes lángra, kevés olívaolajon pároljuk üvegesre a vöröshagy-
mát, majd adjuk hozzá a fokhagymát és a gombát, csipet sóval, tört borssal ízesítsük
5. amikor a gomba kevés levet eresztett, adjuk hozzá a tejszínt, forraljuk össze egyszer, majd adjuk hozzá 
az árpagyöngyöt, alaposan keverjük össze
6. a lángot elzárva hagyjuk pihenni fedő alatt 
kb. 10 percig, hogy összeérjenek az ízek

http://www.receptmuves.hu/


RECEPTEK

TIRAMISU TOJÁSMENTES
• 250 g mascarpone 
• 1 zacskó tejkaramella ízű puding
• 6 dl tej (víz, vagy gabonatej - ebből 5 

dl a pudingba, 1 dl a kávéba)
• 5-6 evőkanál cukor (nád, nyírfa, vagy 

sztívia - ebből 3-4 evőkanál a puding-
ba, 2 evőkanál a kávéba)

• 1 doboz babapiskóta 
• 4 személyre lefőzött kávé 
• cukrozatlan kakaópor

1. lefőzzük a kávét és beletesszük a cukrot elolvadni, majd felöntjük tejjel
2. megfőzzük a pudingot a zacskón található leírás szerint, majd a lábost hideg vízbe állítva lehűtjük 
(kevergessük, hogy ne hártyásodjon a teteje)
3. ha a puding kihűlt csomómentesen elkeverjük benne a mascarponét 
4. a babapiskótákat egyesével megmártjuk a kávéban és szorosan lerakjuk az első sort egy magasabb falú 
tálban
5. a krém felét egyenletesen eloszlatjuk a piskótán
6. szűrőbe kanalazzuk a kakaóport és végighintjük az első sor krémet
7. a második sor piskótához egyesével megmártjuk a piskótákat és szorosan lerakjuk
8. a krém maradék felével egyenletesen beterítjük a piskótát
9. a felső réteget is megszórjuk kakaóval
10. hűtőbe tesszük néhány órára összeállni



LEGNAGYOBB SZERVÜNK:
A BŐR

ÉRDEKESSÉG

A bőr a szervezetünk első védelmi vonala, egyben 
a legnagyobb méretű szervük. A szervezet külső 
védőburkát alkotja, legfontosabb funkciója a 
szervezet védelme a külső fizikai behatásoktól 
és a kórokozóktól, ezenkívül az érzékelés és a 
kiválasztás egyik szerve.

A bőr nemcsak testünk külső burka, hanem 
célszerű működése révén védi szervezetünket a 
mechanikai, a fény-, a hő- és a vegyi ártalmaktól, 
részt vesz a hőszabályozásban és van bizonyos 
mértékű légző, kiválasztó és felszívó funkciója is. 

A bőr felszínén található vékony zsírréteg 
(bőrfelszíni lipid) faggyúból, szaruzsírból és 
verejtékből álló ún. v/o típusú (víz az olajban) 
emulzió; enyhén savas kémhatású, pH-ja 4-6 
között változik. Mivel a kórokozók nagy része 
alapvetően lúgos közegben él, savas közegben 
elpusztul.

A bőr és a bőr alatti zsírszövet jó hőszigetelő, 
így passzívan védi a szervezetet a hőingerektől. 
Az erek és verejtékmirigyek működése révén 
azonban a bőr aktív hőszabályozó is.

A párolgás és az izzadás segítségével szabályozza 
a test hőmérsékletét, segít megszabadulni a 
toxikus anyagoktól és fenntartani a szervezet 
belsőegyensúlyát, ezért nagyon fontos, hogy 
jó állapotban legyen. A bőr sejtjeinek gyors 
újratermelődéséhez elengedhetetlenül szükséges a 
sejtek megfelelő táplálása, a kapillárisokban is élénk 
vérkeringés, valamint a jó idegi funkciók.



LEGNAGYOBB SZERVÜNK:
A BŐR

A bőr egészségének megtartása érdekében a 
legfontosabb, hogy elegendő folyadékot vegyünk 
magunkhoz, naponta legalább 2-3 liternyi, jó 
minőségű ivóvizet (a napi folyadékszükséglet 
nagymértékben függ az életviteltől és az évszaktól 
is).

Testünk felszínéről folyamatosan pici bőrlemezkék 
válnak le, havonta legalább egyszer megújul az 
egész bőrünk. 

A szépségápolás során részben pótolhatjuk a bőr 
nedvességtartalmát, de lehetőleg a természetes 
alapanyagokból készült termékeket válasszuk, 
emellett pedig a megfelelő táplálkozás szerepe is 
nagyon fontos. 

https://www.szappanmuves.hu


PROGRAM

TALÁLKOZZ VELÜNK
Idén is részt veszünk a már nagy 
hagyományokkal rendelkező Éjjel-
Nappal fesztiválon Szentendrén. 
Keress meg bennünket, próbáld ki a 
kincseinket, kérdezz bátran, vagy csak 
gyere el beszélgetni.

A Dumtsa Jenő utca Péter-Pál utca felőli 
részén találsz minket az Love2Smile 
tiszta kozmetikum sátrában.

A teljes program itt található

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szentendre-ejjel-nappal-nyitva-csaladi-fesztival.html


Intenzív felfrIssülésre vágysz?
Próbáld ki 

Menta szaPPanunkat!

KIPRÓBÁLOM

TALÁLKOZZ VELÜNK

Limitált kiadás 
már csak augusztusban!

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, hdwallpaper.live
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