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Nyári Mikulás

Ne hagyd magad megtéveszteNi a szokatlaNul meleg 
időjárással, hipp-hopp jön a Mikulás!

ha az év végi sűrüsödő elfoglaltságaid közepette 
segítségre van szükséged, válogass bátran a kincseink 
közül, az ajándékcsoMagolást Megoldjuk helyetted!

Válassz kész csomagjainkból akár már 2.150,- Ft-tól

KÉRTÉTEK: 
LEVENDULA 
ZUHANYSZAPPAN

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


November 17. 
A koraszülöttek világnapja 



Így önkénteskedünk mi



ÁPOLT, CSODÁS HAJ
5+1 TUTI TIPP

PRAKTIKA

Akárcsak a testünknek, vagy a 
bőrünknek, a hajunknak is szüksége 
van a megfelelő gondoskodásra, 
ápolásra, figyelemre. 

Azon túl, hogy az egyik leginkább 
előtérben lévő „ékünk”, a bőrünk 
és a körmünk mellett a hajunk is 
folyamatos visszajelzés tükröz akár 
a testi, akár a lelki állapotunkról.

Évszakváltáskor különösen fontos a 
témával foglalkozni, hiszen ilyenkor 
még a normál hajcserélődés, 
hajhullás is fokozódik egészséges 
haj esetén is.

Mire érdeMes figyelni a 
hajunk ápolásakor?

1. hajMosás gyakorisága

Nincs olyan rutin, ami mindenkire 
érvényesíthető. Függ bőrtípustól, 
időjárástól, táplálkozástól, de akár még a 
munkakörülményeinktől is. Alapszabály, hogy 
ne vidd túlzásba, általánosságban heti 2 
(könnyen lelapuló, vékony szálú hajnál esetleg 
3) alkalom elegendő, de sűrű, vastag, erős 
hajnál a heti 1 is elég lehet.

A túl gyakori hajmosás arra ingerli a fejbőrt, 
hogy még több faggyút termeljen, így épp 
ezzel generálod a problémát. 

2. hajMosó szerek

Mint a bőrünk más részénél itt is fontos, 
hogy kerüld a káros szintetikus- és vegyi 
anyagokat, amelyek képesek a bőr szerkezetét 
megbontani. Válassz helyettük természetes, 
tiszta megoldásokat, melyek táplálják és 
ápolják a fejbőrödet, így nem késztetik a 
túlzott reakcióra (zsírosodás, kiszáradás, stb.).

Szappanok hajmosáshoz

https://webshop.love2smile.hu/natur_szappan_hajmosasra


Sampon helyett érdemes kipróbálni 
a hagyományos hajmosást növényi 
szappanokkal, mi nagyon szeretjük. 
Bármilyen természetes szappant választasz 
is a hajmosáshoz, a korábban összefoglalt 
lépéseket mindig be kell tartani!

Hajmosáskor érdemes egy kicsit masszírozni 
a fejbőrt, emiatt is fontos, hogy ne a vegyi 
anyag szívódjon be a bőrödbe. Ha pedig 
hajpakolást szeretnél (hajmosás előtt), vedd 
igénybe a csodálatos természetes olajokat 
(pl. len, mandula, olíva, ricinus, argán, 
kókusz, teafa, levendula, stb.) a bőröd és a 
hajad ápolására.

3. hajszárítás, vasalás

A meleg, vagy forró hőt rosszul tolerálják 
a hajhagymák, így hajhullást és töredezést 
idézhet elő. Ha az időjárás engedi, hagyd, 
hogy magától száradjon meg a hajad, esetleg 
száradást követően egy kis formázást tudsz 
adni a hajadnak, de ügyelj arra, ha szárítod, 
akkor ne a legmelegebb fokot válaszd és 
a vasalót is csak nagyon indokolt esetben 
vedd elő. Arra is figyelj, hogy a vizes hajadat 
ne fésüld, mert megnyúlhat, eltörhet a haj 
szerkezet.

4. hajfestés

Próbálj itt is a természetesség felé mozdulni. 
Érdemes az eredeti hajszínünktől csak 
1-2 árnyalatban eltérőt választani és ha 
lehet, ammóniamentes festéket használni. 
Tapasztalatunk szerint a természetes 
hajápolás további előnye, hogy a festék sem 
kopik annyira gyorsan, mint a szintetikus 
samponokkal, így a hajfestés gyakoriságát is 
tudod csökkenteni, kímélve ezzel a hajadat.

Szappanok hajmosáshoz

https://webshop.love2smile.hu/natur_szappan_hajmosasra
https://webshop.love2smile.hu/natur_szappan_hajmosasra
http://www.szappanmuves.hu/2014/03/hajmosas-szappannal.html
http://www.szappanmuves.hu/2014/03/hajmosas-szappannal.html
https://www.szappanmuves.hu
https://webshop.love2smile.hu/natur_szappan_hajmosasra


5. frizura

A túlzottan szoros és gyakori lófarok 
viselése is okozhat hajhullást, valamint 
kerüld a befőttes gumit, ha copfot hordasz. 

Érdemes alkatunknak és hajtípusunknak 
megfelelő frizurát választani és ezeknek 
megfelelően 1-2 havonta levágatni a 
töredezett végeket. 

Időjárástól függően fejfedővel (nyáron 
kalap, télen sapka) is érdemes óvni a 
hajunkat a környezeti hatásoktól.

+1. Belső táplálás

Akárcsak a bőrödet, a hajadat is tápláld 
belsőleg. Fogyassz fehérjében, vitaminokban, 
nyomelemekben gazdag, évszaknak 
megfelelő, változatos ételeket, illetve érdemes 
a gyógyteákat is bevetni (pl. csalán, diólevél, 
rozmaring, zsálya, stb.).

Szeretnél otthonodban egészséges ételeket 
varázsolni egyszerű, könnyen elkészíthető 
receptekből? látogass el a receptMűves 
oldalunkra, ahol több, mint 600 kipróbált, 
ízletes és egészséges recept közül állíthatod 
össze akár a heti menüdet is! 

PRAKTIKA

https://www.receptmuves.hu
https://www.receptmuves.hu


öröM ajándékot válogatni, öröM ajándékot kapni, különösen akkor, ha 
egyben praktikus is és hasznosítható a Mindennapokban.

tökéletes ajándék, kényeztető Meglepetés, egészséges, 
bőrápoló szépségek karácsonyi kiadásban is. 

válassz kedvező áron  értékes és hasznos ajándékokat, akár 
ajándékcsoMagolásban, aMelynek Minden kicsi és nagy is örül.

légy részese a tiszta örömnek, 
Válogass kedVedre és a megajándékozott kedVére!

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


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

RECEPTEK

Hozzávalók (6db)

• 35 dkg liszt 1 teáskanál só 
• 2 teáskanál cukor
• 2 dkg olívaolaj 
• 1,8 dl kézmeleg víz
• 1 csomag porélesztő

BAGEL

1. keverjük a liszthez a sót, majd képezzünk egy mélyedést a lisztbe és szórjuk bele az élesztőt, 
arra a cukrot, öntsük rá a kézmeleg vizet és az olajat, majd gyúrjunk lágy, de nem ragacsos 
tésztát és kelesszük duplájára (kb. 1 óra)
2. ha megkelt a tészta, osszuk hat egyenlő részre és mindegyik tésztadarabból formázzunk 
gombócot, majd pihentessük 5 percig
3. formázzuk meg a bagelt, vegyünk magunk elé egy gombócot, enyhén lapítsuk le, majd 
nyomjuk a mutatóujjunkat a lapos gombóc közepébe és óvatosan kezdjünk kicsi kör alakot 
leírni az ujjunkat, így elkezd a tésztadarab pörögni az ujjunk körül és kialakul a lyuk a közepén 
(mivel még egyszer kelesztjük, legalább 5-6 cm átmérőjű lyukat képezzünk, így nem fog 
összesülni)
4. vajazzuk ki a tepsit és tegyük rá a bageleket, kenjük meg a felvert tojással és szórjuk meg 
a magokkal, majd kelesszük 15-20 percig
5. melegítsük elő a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es fokozat) és süssük aranybarnára a 
péksüteményeket (20-25 perc)

https://webshop.love2smile.hu/


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

ZÖLDBORSÓLEVES
Hozzávalók

• 40 dkg (fejtett) zöldborsó
• 1 db vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 teáskanál őrölt pirospaprika
• 3 db sárgarépa
• 1 db fehérrépa
• 1 pici gumó zeller és 3-4 szál zöldje
• 2 teáskanál lestyán (opcionális) 
• só (természetes, nem finomított)
• tört bors
• 2 teáskanál cukor (nyers nád) 
• 2-3 evőkanál olívaolaj (extra szűz) 

RECEPTEK

1. tisztítsuk meg a zöldségeket, a vöröshagymát apróra, a zellert 1-1,5 cm-es darabokra 
kockázzuk, a fokhagymát vékonyra, a sárga- és fehérrépát 3-4 mm vastagra karikázzuk fel

2. az olívaolajon pároljuk meg a vöröshagymát, adjuk hozzá a pirospaprikát és a fokhagymát, 
keverjük össze és pár másodpercig pirítsuk, majd adjuk hozzá a répákat, a borsót, valamint a 
zellert és öntsük fel annyi vízzel, hogy bőven ellepje, ízesítsük (só, bors, cukor, lestyán)

3. főzzük fogkeményre a zöldségeket, majd adjuk a leveshez az apróra szelt zellerzöldet.

Tálalhatjuk csiperkével (képen)

https://webshop.love2smile.hu/
https://www.receptmuves.hu/


RECEPTEK EXTRA

CSINÁLJ SUSHI-T!
Hozzávalók

• algalap
• 1 db uborka
• 1 db kaliforniai paprika (piros, 

vagy sárga)
• 200g rizs (jázmin ad egy plusz 

ízt)
• wasabi (zöld vízitorma)
• 1 zacskó surimi (rákhús 

imitáció)
• sushi tekerő bambusz gyékény

Rízs főzése:

1. mossuk át alaposan a rízsszemeket, tegyük a főzőedénybe és öntsük fel forrásban lévő 
kétszeres mennyiségű vízzel.
2. fedjük le és a legkisebb lángon (kevergetés nélkül) főzzük 15 percet, majd zárjuk el a 
hőt és hagyjuk további 15 percet párolódni a fedő alatt.
3. amíg párolódik, készítsük el az ízesítő levet: 20g cukor (ha van porcukor, az 
gyorsabban feloldódik), 25g (5%-os) ecet, 4g só. Eredetileg az ecet helyett mirint 
használnak (japán rízsbor), de jól helyettesíthető 5%-os almaecettel, borecettel is. A 15 
perc letelte után keverjük hozzá a rízshez, majd egy tálcán egyenletesen elosztva hagyjuk 
kihűlni azt. 



RECEPTEK EXTRA

1. félbevágjuk az algalapot, 
mindkét oldalon, a 
megnedvesített kezünkkel 
falat képezve leterítünk rizst 
úgy, hogy alul és oldalt a 
lap széléig érjen, felül kb. 
1,5 cm kimaradjon. Amikor 
a rizst terítjük folyamatosan 
vizezzük a kezünket!

2. kitöltjük rizzsel a két széle 
között, enyhén lenyomkodjuk 
és középre helyezzük a „töl-
teléket” (ha az surimi, akkor 
a hosszában félbevágottat 
tegyük bele, mivel ez vékony 
tekercs)

3. a hozzánk közelebb eső 
éltől, a tölteléket lefogva, 
szorosan feltekerjük úgy, hogy 
a szabadon hagyott részen 
végighúzzuk a vizes ujjunkat, 
majd a felhajtott bambuszt 
megemelve a benedvesített 
részre rágörgetjük a tekercset

4. a bambuszt kiterítjük, a 
közelebb eső részhez húzzuk 
a tekercset, feltekerjük 
a bambuszt köré és picit 
megnyomkodjuk végig a 
hengert, kitekerjük a bambuszt 
és kész

5. felszeleteljük kb. 1 cm-es 
korongokra



ÉRDEKESSÉG

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.



ÉRDEKESSÉG
- 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.

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.

https://www.szappanmuves.hu


PROGRAM

TALÁLKOZZ VELÜNK
Wamp 
design Vásár 

a millenárison

2018. noVember 25. 

keress bennünket a millenáris b Csarnokában !



TALÁLKOZZ VELÜNK válassz szeretteidnek 
tökéletes ajándékot a 

kincseinkBől karácsonyra! 
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https://webshop.love2smile.hu/


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, wall.alphacoders.com, wallpapersite.com
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