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Miért neM gyártunk
kréMet és testápolót?
Sokszor feltettétek már nekünk azt a kérdést, 
hogy ha ennyire imádjátok a termékeinket, 
akkor miért nem gyártunk krémet és 
testápolót is. 

A magyarázat a vízbázisban keresendő. A 
krémek, testápolók víz alapúak, ezért több 
olyan összetevőt is alkalmazni kell, amely 
kereskedelmi forgalomra alkalmas termékhez 
(értsd nem otthonra készíted minimális 
mennyiségben, hűtőben tartva, gyorsan 
elhasználva) stabilan nem, vagy nehezen 
megoldható tisztán, kizárólag természetes 
anyagokból.

Például:
- emulgeátor: ami ahhoz szükséges, hogy a 
víz alapú bázis és a hozzá adott olajok, zsírok 
homogén elegyet alkossanak és ne váljanak 
szét,
- tartósítószer: szintén a víz bázis miatt ezek 
a készítmények néhány nap, vagy hét alatt 
meg kell, hogy avasodjanak (többek között), 

ezért kereskedelmi forgalomba csak olyan 
termék kerülhet, ami ennek ellenáll, vagyis 
tartósítani kell.

Sajnos mindkét elvárás teljesítéséhez 
jellemzően szintetikus anyagok (a 
természetazonosnak nevezett összetevők is 
ide tartoznak) használatára lenne szükség 
és az elveinkben e tekintetben sem kötünk 
kompromisszumot, ráadásul többféle 
bőrprobléma esetén -pl, ekcéma, atópiás 
dermatitisz, pikkelysömör (pszoriázis), 
rozacea, stb.- is ajánlott kerülni ezeket az 
anyagokat.

Ráadásul a krém és a testápoló könnyedén 
kiválható, ha megismerjük a bőrünk 
működését, ha figyelünk a belső- és külső 
környezetre (szintetikus és mesterséges 
anyagok hatása, ételekre adott reakció, 
folyadékfogyasztás, évszak, szeles idő, fűtés 
szezon) és szükség esetén természetes 
megoldásokat hívunk segítségül. 

ÉRDEKESSÉG



Például a kakaóvajat, amely zseniális 
bőrápoló és önmagában 6-8-as fényvédő 
faktorral is rendelkezik, vagy akár a megfelelő 
mennyiségű vízfogyasztást és máris enyhül, 
vagy megszűnik a bőrünk szárazsága, illetve 
számtalan csodás olaj könnyedén elérhető 
már, amelyeket önmagukban is kiválóan 
alkalmasak a bőrünk ápolására (extra szűz 
olíva, hidegen sajtolt szőlő, repce, napraforgó, 
homoktövis, máriatövis, mandula és még 
számtalan finomság...).

Mire figyelj, ha száraznak érzed a bőrödet 
(fűtési időszakban és szeles időben 
gyakrabban előfordul):
- megfelelő mennyiségű vízfogyasztás,
- szintetikus és mesterséges anyagok 
csökkentése, kiiktatása,
- természetes anyagok használata 
(fogyasztása is),
- szeles időben mindenképp kerüld a víz 
alapú krémeket, mert a szél így még jobban 
ki tudja szárítani a bőrödet, extrém hidegben 
pedig akár ráfagyhat a bőrre.



MIÉRT A MI DEÓINKAT 
ÉRDEMES HASZNÁLNI?

ÉRDEKESSÉG

MERT:

- parabén-, aluminium-, kőolajszármazék 
mentesek, nem tartalmaznak semmilyen 
káros, szintetikus, vagy állati eredetű 
összetevőt

- mint minden termékünk, szintén vegán, 
természetes, környezet- és bőrbarát

- az izzadás természetes folyamatát nem 
befolyásolják, de a bakteriális bomlás 
kellemetlen szagát közömbösítik

- igény esetén a nap bármely szakában, 
akár többször is használhatod (nem feltétel 
a fürdés utáni alkalmazás), akár lefekvés 
előtt is

- a hatóanyagot oldott állapotban 
tartalmazza, így a bőrrel érintkezve nem 
csíp, használhatod izzadt bőrfelületen is

- higiénikus, a golyós adagolónak 
köszönhetően nincs szükség a tégelybe 
kézzel belenyúlni, így bárhol kényelmesen, 
diszkréten használhatod

- nem tartalmaz sem olajat, sem zsírt, így 
nem hagy nehezen eltávolítható foltot a 
ruhán

- a benne található illóolaj típustól függően 
nyugtatja, frissíti, hűsíti és fertőtleníti a 
hónaljadat

- az illóolajok a bőr ápolása céljából 
kerültek a dezodorokba, használat után 
pár perccel illatuk illan, így ha parfümöt is 
használsz, a deo illata nem fog konkurálni 
a parfümödével

próbáld ki és teszteld le Még Ma!

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=%C3%A1nizs
https://webshop.love2smile.hu/natur_golyos_dezodorok


KÖRÖMVIRÁG
ÁNIZS

PRÓBÁLD KI!

SZAPPAN
A bőr regenerálódásának támogatásához 
körömvirágot és kivonatát, valamint 
fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő ánizs 
olajat tartalmaz

https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=%C3%A1nizs
https://webshop.love2smile.hu/shop_search.php?search=%C3%A1nizs


Ismerjük a problémádat, saját tapasztalatból 
is tudjuk, hogy milyen érzés a mindennapokban 
bőrproblémával élni!

Száraz, kipirul, sebes, viszket, ég, csíp és úgy 
érzed, nincs fölötte kontrollod, nem tudod, hogy 
mit tegyél. Mindemellett, még az is felmerül, 
hogy rejtegetni kell, hiszen mi van, ha más is 
látja, észreveszi…

Az igazság az, hogy nem vagy egyedül 
a bőrproblémáddal, a kérdéseiddel és a 
félelmeiddel, világszerte egyre több ember 
érintett, biztos, hogy a saját környezetedben 
is találsz ilyet. Sajnos nincs egyértelműen, 
egyszerűen meghatározható, azonnali és 

végleges megoldás (még a szintetikus és 
szteroid alapú készítményekkel sem), hiszen 
ezek a tüntetek általában összetettek és sok a 
befolyásoló tényező.

A jó hír viszont az, hogy, ha megismered 
a saját tested és lelked működését, akár a 
táplálkozás és egyéb körülmények hatását, 
szervezetednek az azokra adott reakcióit, akkor 
sokkal könnyebben megérted, megszokod és 
elfogadod ezeket a tüneteket, többé már nem 
elfedni akarod és elmenekülni előle, hanem 
türelemmel változásokat elérni. 
Ezzel fokozatosan kellemesebbé teheted a saját 
életedet, meglátva a helyzetben rejlő csodálatos 
lehetőségeket a változtatásra.



- TUDÁST: folyamatosan gyűjtjük az 
információkat, kutatjuk az új ismereteket, 
melyet szívesen megosztunk,

- TAPASZTALATOT: több mint 600 mentes 
étel receptet és bőrápolási praktikát állítottunk 
össze, melyet bárki szabadon felhasználhat 
(sokféle bőrproblémát lehet enyhíteni, 
vagy erősíteni azzal, amit megeszünk, ezért 
készítettünk sok-sok finomságot segítségül 
www.receptmuves.hu, bőrápolási praktikák 
www.szappanmuves.hu)

- MEGOLDÁST: olyan termékeket fejlesztettünk 
és készítünk, amelyek nem terhelik tovább 
az érzékeny bőrödet, hanem támogatnak a 
mindennapi tisztításában, ápolásában,

- ELKÖTELEZETTSÉGET: nem a divat és 
a túlzott népszerűsítés alapján választjuk a 
felhasznált alapanyagainkat, hanem kizárólag a 
termékben megőrzött hatását figyelembe véve,

- EGYSZERŰSÉGET: termékeink egyértelmű 
összetételűek, mely alapanyagokat Te is jól 
ismersz, akár a konyhád mindennapi elemeként 
használod is,

- MEGBÍZHATÓSÁGOT: nem kötünk 
kompromisszumot, mivel hiszünk a tudásunkban, 
az értékrendünkben, a termékeinkben, hiszen 
mi is őket használjuk,

- FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉST: mivel 
csak úgy tudunk élni, ha tiszteljük magunkat, 
egymást és a környezetünket, hiszen így 
vagyunk egyensúlyban,

- HITELESSÉGET: azt adjuk, amit mondunk 
és úgy alakítjuk az életünket, hogy mindezeket 
garantálni is tudjuk.
Nem az a célunk, hogy egyszer mindenáron 
vásárolj nálunk, hanem az, hogy amikor 
kipróbáltad a termékeinket és megtapasztaltad 
a különbséget, onnantól már csak minket akarj.

GONDOLKODÓ

Mit Várhatsz tőlünk?

https://webshop.love2smile.hu




RECEPTEK

MAROKKÓI RÉPASALÁTA
Hozzávalók

• 5-6 szál sárgarépa
• 5 evőkanál citromlé 
• 4 evőkanál olívaolaj
• 1 mokkáskanál őrölt 

fűszerpaprika (csemege)
• 1 evőkanál őrölt koriander
• 1 evőkanál őrölt római kömény
• 1 csokor friss koriander 

(petrezselyemmel 
helyettesíthető)

1. tegyünk fel forrni vizet az 1 evőkanál sóval, közben pucoljuk meg a répákat

2. ha lobogva forr a víz, tegyük bele egészben a megtisztított répákat és főzzük 8-10 
percig (vastagságtól függ, ne főzzük puhára, még ropogós maradjon)

3. a leszűrt répákat szeljük 3-4 mm vastag karikákra és tegyük egy tálba

4. keverjük össze a fűszereket az olajjal, öntsük a répára és alaposan keverjük össze, minden 
darabkát érjen a máz

5. hagyjuk állni néhány órát, majd (szobahőmérsékleten) tálaljuk

Praktika:

- a friss koriander helyettesíthető petrezselyemmel,

- annak is érdemes kipróbálni római köménnyel, aki kicsit idegenkedik az ízétől, mert 
nagyszerűen kiegészítik egymást az ízek (sima köménnyel nem helyettesíthető)



RECEPTEK

SPÁRGA FŐZÉSE
Hozzávalók

• 2 köteg spárga -nálunk 
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 (sípot) és ahol eltörik, ott válasszuk le a 
talpát (ez fásabb, keményebb, nem használjuk fel), majd a a fej 3-5 cm részét kihagyva 
vékonyan pucoljuk körbe a sípot,

- zöld: nem kell megpucolni, csak a síp alját kell letörni, vagy levágni, úgy, mint a fehérnél

2. tegyünk fel forrni vizet (érdemes alacsonyabb falú, de nagyobb lábasban főzni, hogy 
beférjenek fektetve a spárgák, vagy magas falú tésztafőző edényt használjunk, amelybe 
állítva férnek a zöldségek)

3. adjuk a főzővízhez a sót, cukrot, kaprot, borsot és melegítsük, amíg forr

4. ha forr a víz, tegyük bele a spárgákat és 3-4 percig főzzük (roppanósabb állagot 1,5 
perc főzéssel kapunk)

5. ha eltelt a főzési idő, szűrjük le a spárgát (áttehetjük jeges vízbe) és tálaljuk

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves


RECEPTEK

ÚJKRUMPLI SALÁTA
Hozzávalók

• 1 kg apró újburgonya
• 1 db lilahagyma
• 3 evőkanál fehér balzsamecet
• 4 evőkanál olívaolaj (extra 

szűz)
• csipet só (természetes, nem 

finomított)
• 1/2 mokkáskanál őrölt fehér 

bors
• 10 szem tört borókabogyó
• 6 szál petrezselyemzöld

1. tiszta szivaccsal dörzsölve mossuk meg a krumplit, ha nagyobbak, vágjuk félbe

2. pucoljuk meg a lilahagymát és szeljük vékony csíkokra

3. meleg serpenyőben 1 evőkanál olívaolajon pároljuk puhára a krumplit, majd zárjuk el 
alatta a hőt

4. amíg a krumpli puhul, készítsük el az öntetet, a felszelt hagymát sózzuk meg, adjuk hozzá 
a borsot, a tört borókabogyót, a balzsamecetet és 3 evőkanál olívaolajat, majd alaposan 
keverjük össze

5. öntsük az öntetet a meleg krumplira, szórjuk meg a felaprított petrezselyemmel és 
forgassuk össze, mindenhol érje a krumplit

INSTAGRAM.COM/RECEPTMUVES

https://www.instagram.com/receptmuves
https://www.instagram.com/receptmuves


RECEPTEK

CÉKLA GAZPACHO
Hozzávalók

• 40 dkg paradicsom
• 40 dkg paprika (lecsónak való 

is jó)
• 40 dkg uborka (kovászolni való 

is jó)
• 2 nagyobb gumó főtt cékla
• 2 gerezd fokhagyma
• 1,5 teáskanál só (természetes, 

nem finomított)
• 2 teáskanál (fehér) balzsamecet
• 1 dl olívaolaj (extra szűz)

1. tisztítsuk meg a zöldségeket és kockázzuk fel, a fokhagymát pucoljuk meg

2. tegyük egy lábosba (ha botmixerrel dolgozunk, ha turmix géppel, akkor annak a táljába) 
az össze zöldséget, adjuk hozzá a sót, a balzsamecetet és pürésítsük össze

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

Praktikák:

- feltét lehet kockára vágott kemény tojás, olívabogyó, paradicsom, paprika, uborka, sült 
bacon

- cékla főzése a cékla carpaccio-nál

https://www.receptmuves.hu/2012/04/cekla-carpaccio.html


RECEPTEK

ANDALÚZ EPERSALI 
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



AJÁNLÓ

KATTINTS IDE ÉS TALÁLD 
MEG A TÖKÉLETES ÉS 

MENTES DEZODORODAT!

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


JÓ TUDNI

VÁSÁROLJ KÉNYELMESEN 
ÉS BIZTONSÁGOSAN 
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
• 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!

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


instagram.com/love2smile_cosmetics/

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, wall.alphacoders.com, wallpapersite.com
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