
2020. Június



https://webshop.love2smile.hu/


JÚNIUS 21.
NEMZETKÖZI 

KERTI TÖRPE NAP

https://webshop.love2smile.hu/


Az egészséges hüvelyflóra és annak 
természetes egyensúlya a női szervezet 
elsődleges védelmi vonala a különböző 
hüvelyi és húgyúti fertőzésekkel szemben. 
Számos tényező hozzájárulhat azonban 
ahhoz, hogy ez az egészséges egyensúly 
felboruljon, leggyakrabban épp az 
indokolatlan hüvelyöblítés váltja ki a 
problémát. De ne szaladjunk ennyire előre...

Lássuk, mi minden hat az intim zónánk 
mikroflóra egyensúlyának felborulására, 
mellyel épp azokat a kellemetlen tüneteket 
idézhetjük elő, melyek ellen védekezni 
szeretnénk.

Ruházat
֍ műszálas fehérnemű, mely kedvező terep 
a gombák szaporodásának
֍ túlzottan szűk, szintetikus ruházat 
(válasszunk jól szellőző, lazább, természetes 
anyagú viseletet)
֍ tanga viselete, mellyel a végbél környéki 
baktériumok könnyedén eljutnak a 
hüvelyhez

Menzesz
֍ egészségügyi és tisztasági betétek 
(menzeszek közötti) indokolatlan viselése, 
vagy az indokolt viseléskor nem megfelelő 
gyakoriságú cseréje, amely nem hagyja 
szellőzni az érzékeny területet, ráadásul 
rosszabb esetben még illatosító anyagot 
is tartalmaz, ami irritálja a bőrt és a 
nyálkahártyát

֍ tampon állandó használata a ciklus alatt 
(bármennyire is kényelmes, törekedjünk 
arra, hogy csak indokolt esetben, megfelelő 
gyakori csere mellett használjuk, ha tehetjük 
felváltva alkalmazzuk más lehetőségekkel, 
vagyis ne a teljes ciklus alatt folyamatosan, 
illetve éjszakára is mellőzzük)

SEGÍTÜNK



Mellékhelyiség
֍ használata előtti és utáni kézmosás hiánya

֍ WC használatkor a törlés iránya (helyesen 
a hüvelytől távolodva a végbél felé és nem 
fordítva, nagyvécézést követően pedig 
érdemes megmosni a végbél és a hüvely 
környékét is)

Életmód
֍ a sport és a testünk igényeinek megfelelő 
táplálkozás még erre a területre is jótékonyan 
hat (figyeljünk arra, hogy strandra, uszodába 
vigyünk száraz váltóruhát, használat után 
zuhanyozzunk le és kerüljük a menzesz alatt, 
hiszen a tampon fel tudja szívni a vizet és 
bejuttatja a nem kívánt kórokozókat)

֍ partnerek (alkalmi esetben részesítsük 
előnyben a legnagyobb védelmet nyújtó 
megoldást)

Tisztálkodás
֍ intim részek túlzott tisztítása, vagyis a 
vegyszerekkel történő öblítés. Mindenképp 
kerüljük az intim dezodorok, zuhanyok, 
öblítők mindennapi használatát, amivel 
tönkretehetjük a bőr és a nyálkahártya 
természetes védekezőképességét. 

Ha fentiekre odafigyelünk, a szervezet 
képes saját védelméről gondoskodni, a 
kémhatást szükség esetén helyreállítani, 
ezért éppen a külső beavatkozás az, 
ami tönkreteszi a hüvelyflórát és így 
utat enged a kórokozóknak.

SEGÍTÜNK
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SEGÍTÜNK

Alapvetően tehát azzal tesszük a legjobbat, 
ha indokolatlanul nem bolygatjuk a hüvelyt 
(nem véletlen, hogy testünk belsejében 
helyezkedik el) és főleg nem „tisztítjuk” 
rendszeresen, csak ha kifejezetten szükséges 
(általában a nőgyógyászok is csak különösen 
indokolt esetben javasolják, így itt sem 
érdemes a reklámokból kiindulni...).

A hüvelynek megvan az a képessége, hogy 
tisztán tartja magát, ezért a különböző 
szerek hüvelybe juttatásától tartózkodjunk, 
hiszen azok károsak lehetnek a hüvelyflórára. 
Mindig csak a szeméremtestet, a hüvely és 
a szeméremajkak környékét mossuk meg 
alaposan.

Mint a mindennapjaink és a bőrápolás 
területén, itt is érdemes bevetni a 
gyógynövények segítségét, különösen 
hasznos a baktériumölő teafa, a nyugtató 
levendula és édesnarancs, vagy akár a 
fertőtlenítő menta.
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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!

SEGÍTÜNK
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PRAKTIKA

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 a lavórban, 
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.

https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok
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PRAKTIKA

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 külsőleg 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, illetve alaposan 
dörzsöljük be az érintett részt

EMELT SZINTŰ HIGIÉNIA 
minden használat után áztassuk a 
körömápoló készletet szódabikarbónás 
vízben, alkalmazzunk elkülönített saját 

törölköző az érintett testrészekhez, naponta 
többször alkalmazzunk alaposan szappanos 
lemosást

FONTOS
hogy a lenőtt, sérült körömrészt reszeljük le 
a fenti praktikák alkalmazása előtt

PRAKTIKA
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RECEPT

HOZZÁVALÓK (30DKG-HOZ):
10 dkg mustármag
1,5 dl almaecet (6%-os)
1 dl víz
1 teáskanál őrölt fehérbors
2 teáskanál őrölt koriander
1 teáskanál őrölt római kö-
mény
1 teáskanál cukor 
1 mokkáskanál só 

1. őröljük meg kávédarálón a mustármagot, ha selymesebb állagot szeretnénk, hosszabb 
ideig őröljük (ezzel a techikával sem lesz selymesen krémes, inkább rusztikus)

2. keverjük hozzá az ecetet, adjuk hozzá a többi fűszert és vizet, majd fedjük le a tálat és 
tegyük egy napra a hűtőbe

3. másnap egy fazékban forraljuk fel, egy kis víz hozzáadásával tehetjük hígabbá is. A 
forralásra azért ven szükség, hogy a mustár arcot szaggató erősségén enyhítsünk, ugyanis  a 
mustár hő hatására veszít a csípősségéből. Kóstolgatással dönthetjük el, hol van az általunk 
elvárt határ. 

Praktikák

- forralás után botmixerrel selymesebbé turmixolhatjuk az állagát
- ha az élénkebb sárga színt szeretjük, egy késhegynyi kurkumával tudjuk színezni
- az itt bemutatott mustár jó alap arra, ha mézes mustárt, chilis mustárt vagy bármilyen 
izgalmasabb verziót szeretnénk szeretnénk belőle kreálni



RECEPT

HOZZÁVALÓK (5-6 DL):
0,5 l paradicsom püré (100 
%-os)
3 gerezd fokhagyma
1 db vöröshagyma
1 teáskanál szemes bors
3 dkg cukor 
1 evőkanál balzsamecet
5 szem szegfűszeg
1 db halványító zeller szár
1 kisebb rúd fahéj
5 szem borókabogyó

1. öntsük edénybe a paradicsompürét, adjuk hozzá a megtisztított (egészben hagyott) 
hagymákat és a fűszereket, majd kis lángon főzzük össze

2. ha besűrűsödött a püré hagyjuk kihűlni és szűrjük le

3. tiszta üvegben, hűtőben tároljuk

Praktikák:
- a szegfűszeg és fahéj intenzívebb ízét nem mindenki szereti, ha először készítjük, 
érdemes ebből a két fűszerből kevesebbet tenni a mártásba, mert folyamatában 
egyszerűbb emelni a fűszer adagot, mint tompítani azok ízét
- a főzési idő hosszával állíthatjuk be a kívánt sűrűséget is



1. 1 dl kézmeleg vízbe tegyünk 1 teáskanál cukrot, majd adjuk hozzá az élesztőt és futtassuk 
fel (akkor jó, ha összefüggő habréteget alkot az élesztő a víz felszínén)
2. tegyük egy keverőtálba a lisztet, adjuk hozzá a sót és a maradék cukrot, majd a felfuttatott 
élesztőt és a maradék vizet apránként adagolva (lisztfüggő, hogy mennyit vesz fel) gyúrjunk 
lágy, de nem ragacsos tésztát
3. takarjuk le a tésztát (ne száradjon ki) és meleg helyen kelesszük duplájára (30-40 perc), 
majd osszuk 4 egyenlő részre, formázzunk zsemle alakú gombócokat, tegyük enyhén 
lisztezett tepsire és fél óráig pihentessük letakarva
4. ha letelt a pihentetési idő, kenjük le a cukros vízzel, szórjuk meg szezámmaggal, majd 
gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es fokozat) és süssük aranybarnára a zsemléket 
(20-25 perc)

RECEPT

HOZZÁVALÓK (4DB):
30 dkg liszt (tönköly fehér)
1,5 dl víz
1 tasak szárított élesztő
2 evőkanál olaj (extra szűz)
1 teáskanál só 
(természetes, nem 
finomított)
5 teáskanál cukor (nyers 
nád)
Buci tetejére:
- 1 teáskanál porcukor 
elkeverve 1 teáskanál vízzel
- kis marék szezámmag 



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!
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instagram.com/love2smile_cosmetics/

Kiadja: Relicon Hungary Kft., NAIH-74816/2014. Minden jog fenntartva. Képek: Relicon Hungary Kft., jonvivma.com, pinterest.com, rcrwireless.com, 
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