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Éjszakai
arcápolás

jön a hideg:
ezekre figyelj

levendulás
újdonság



Minden hónap második pénteke Love2Friday, 
ezért október 12-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!

Október 31. 
Halloween 

(Mindenszentek előestéje)

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


Október 31. 
Halloween 

(Mindenszentek előestéje)



KÉRTÉTEK: 
LEVENDULA 
ZUHANYSZAPPAN

ÚJDONSÁG

KIPRÓBÁLOM!

https://webshop.love2smile.hu/Zuhanyszappan-Levendula


KÉRTÉTEK: 
LEVENDULA 
ZUHANYSZAPPAN

Tiszta, növényi, mindenféle 
káros anyagtól mentes, 
bőrbarát szappan, melynek 
összetevői kíméletes 
eljárással készült olajok. 

A  levendulaolaj  egyszerre élénkít és nyugtat, segíti 
a bőr regenerálódását, melyet támogat a selymesre 
őrölt levendulavirág is.

    Az év 
gyógynövénye
          2018

https://webshop.love2smile.hu/zuhanyszappanok
https://webshop.love2smile.hu/Zuhanyszappan-Levendula


ÉJSZAKAI ARCÁPOLÁS
ESTI ÉS REGGELI RUTIN

PRAKTIKA

Az arcunk az egyetlen olyan testrészünk, 
ami egyben mindenképp különbözik 
minden más bőrfelületünktől, mert télen, 
nyáron, szélben, napsütésben szabadon 
van és közvetlenül is érik a környezeti 
hatások. Különösen fontos tehát, hogy 
megfelelően ápoljuk, melynek egyik 
kulcsa a regenerálódás, amely éjszaka 
történik.

Hogyan ápoljuk a bőrünket ahhoz, hogy 
ne akadályozzuk ezt a folyamatot? 
Fontos, hogy éjszakára ne dunsztoljuk, 
hanem hagyjuk lélegezni az arcbőrünket, 
adjunk lehetőséget méregteleníteni és 
újjá (sz)épülni.

A bőrünk éjjel ugyanúgy regenerálódik 
és méregtelenít, mint a szervezetünk. 
Reggelre egy olajos, viaszos réteg 
keletkezik az arcbőrön (külső és belső 
hatásokra, pl. nyáron, vagy megterhelőbb 
étrend, dohányzás mellett ez erőteljesebb 
lehet), 

amely gyakorlatilag a méregtelenítés során 
kiválasztott felesleges anyagcseretermékek és 
szennyező anyagok, valamint izzadtság elegye.
estére, ha csak teheted, ne kenj semmit a 
bőrödre,  hogy szabadon lélegezhessen 
és természetes módon tudjon működni az 
anyagcsere folyamata.

1. Sminkeltávolítás
Alapszabály, hogy semmilyen smink nem 
maradhat az arcon lefekvéskor, sőt célszerű 
azonnal eltávolítani a sminket, ahogy 
lehetséges. A smink eltávolításakor is kerüld 
az alkoholos, szintetikus anyagokat, mert 
szárítják és irritálhatják a bőrödet. Érdemes 
nem vízálló sminket használni, mert azokat 
könnyedén, akár szappanos vízzel is le tudod 
mosni. Apropó, ugye tudod, hogy a szappanos 
víz is micellás víz? 

2. Arctisztítás, elhalt bőrréteg eltávolítása
Ha már a sminkedet lemostad, ideje az arcodat 
is megtisztítani a szennyeződésektől, kosztól

http://www.szappanmuves.hu/2018/02/mi-az-micella.html
http://www.szappanmuves.hu/2018/02/mi-az-micella.html


és izzadtságtól, erre kiválóan alkalmasak 
a tiszta, természetes, mindenféle káros 
anyagoktól mentes, természetes, natúr 
szappanok. Sőt, az ilyen szappanok 
segítenek eltávolítani az elhalt hámréteget, 
akár bőrradírozás nélkül is. 

Ha szeretnél börradírozni is, akkor hetente 
maximum 1x elegendő ezt elvégezned, 
készíthetsz hozzá mindenféle ápoló 
finomságot, de igénybe vehetsz bőrradírozó 
szappant is (ha egyikhez sincs kedved, egy 
vékony, nedves cérnakesztyű is megteszi). 
Fontos, ha rozaceás (couperosis) az arcod, 
akkor mindenféle dörzsölés (törölközővel 
is) tilos!

3. Alvás
Kövesd Smith Jerrod (Sex és New York) 
példáját, és aludd szépre magad. Ha éjszakai 
bagoly vagy, arra azért ügyelj, hogy a 
szervezet legaktívabban éjfél és hajnali 
4 között méregtelenít és egyéni igénytől 
függően legyen meg a minimum 7 óra alvás.

4. Reggeli arcmosás
Szinte az első és legfontosabb teendő 
reggel az alapos fogmosás (hiszen a szájban 
lévő nyálkahártyán keresztül is távoznak a 
méreganyagok) és az arcmosás. 

Ha szeles, nyirkos időben igényli az arcod, 
akkor töröld szárazra és kend be egy kis 
kakaóvajjal (amíg a reggeli további teendőidet 
végzed, be is tud szívódni), illetve ügyelj arra, 
hogy ilyenkor semmiképp ne használj vízalapú 
krémeket, mert az arcbőrödet így még jobban 
kifújja a szél.

5. Vízfogyasztás
Ne feledkezzünk el a vízfogyasztás 
fontosságáról sem, ami nem csak a bőrünk 
szárazságát és a ráncainkat enyhíti, de segít a 
méregtelenítésben is. Lefekvés előtt fél órával 
már ne terheld a szervezetedet nagyobb 
mennyiséggel, de ha az éjszaka közepén 
felébredsz és jól esik, nyugodtan igyál egy kis 
vizet.

http://www.szappanmuves.hu/2014/03/borradir-hazilag-arcra-nyakra-es-testre.html
https://webshop.love2smile.hu/borradirozo_szolohejas_natur_szappan
https://webshop.love2smile.hu/borradirozo_szolohejas_natur_szappan
http://www.szappanmuves.hu/2018/03/ezt-ne-tedd-rozacea-couperosis-eseten.html
https://www.szappanmuves.hu


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

RECEPTEK

Hozzávalók

• 1 db sütőtök (1 kg körüli hosszúkás 
orange -köznyelven amerikai- tök)

• 1 db vöröshagyma
• 1 db sárgarépa
• 1 db fehérrépa
• 2 gerezd fokhagyma
• só 
• bors
• olívaolaj

SÜTŐTÖK KRÉMLEVES

1. a tök héját lepucoljuk, magházát eltávolítjuk, majd 2-3 cm-es kockákra szeljük
2. a felszeletelt hagymát és fokhagymát kevés olivaolajon megfuttatjuk csipet sóval (segít 
kiengedni a hagyma levét és ízét)
3. amikor a hagyma üveges, rátesszük a felkarikázott sárga- és fehérrépát, majd a felkockázott 
tököt és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje
4. sózzuk és törjünk rá csipet borsot, főzzük addig, amíg a tök megpuhul
5. botmixerrel turmixoljuk krémesre (nem kell átmerni, lehet a lábosban)

Tálaláskor öntsünk rá egy kevés tökmag olajat és szórjuk meg pirított, sótlan tökmaggal

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


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

GOMBÁS GERSLI RIZOTTÓ
Hozzávalók

• 50 dkg vegyes gomba
• 1 bögre (3 dl-es) árpagyöngy
• 1 db vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 marék friss petrezselyem
• 1 dl tejszín (gabonatejszín)
• só
• tört bors
• olívaolaj

RECEPTEK

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 
vöröshagymát, 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

Ugyanezen recept alapján barna rizzsel, bulgurral, vagy akár zabbal is elkészíthető

https://webshop.love2smile.hu/


RECEPTEK

BÉCSI KRUMPLISALÁTA
Hozzávalók

• 1,5 kg krumpli
• 1/2 lilahagyma
• kis marék snidling
• 5 evőkanál almaecet
• 4 evőkanál cukor 
• 1 mokkáskanál só 
• 1/2 mokkáskanál őrölt fehér-

bors
• 2 mokkáskanál mustár
• 4 evőkanál olívaolaj 
• 3 dl víz

1. főzzük meg héjában a krumplit, majd pucoljuk meg és szeljük max. 0,5 cm vastag kari-
kákra egy darab kivételével (!), tegyük a karikákat egy magas falú tálba
2. szeljük apróra a lilahagymát, a snidlinget és szórjuk a krumplira rétegenként egyenlete-
sen elosztva
3. -mérőedényben mérjük ki a vizet, adjuk hozzá az ecetet, a cukrot, a sót, a fehérborsot, 
a mustárt, az olajat és szeljük bele a maradék egy krumplit, majd botmixerrel pürésítsük 
össze
4. öntsük a levet a krumplira és óvatosan, de alaposan keverjük össze, mindenhol érje a 
mártás
5. legalább egy éjszakát hagyjuk hűtőben összeérni (ha valamely ízből még szeretnénk, 
adjunk hozzá)



RECEPTEK

TOJÁSMENTES LINZER
Hozzávalók

• 30 dkg liszt                                 
(teljes kiőrlésű tönköly)

• 10 dkg cukor
• 12,5 dkg vaj
• 0,5-1 dl víz
• 1 teáskanál fahéj
• lekvár

1. a tészta száraz hozzávalóit összemorzsoljuk (aprító géppel egyszerűbb) a vajjal, majd a 
vizet apránként adagolva (nem biztos, hogy felveszi az 1 dl-t, ez liszt függő) lágy, de gyúrható 
tésztát készítünk, melyet fóliával letakarva (ne száradjon ki a tészta) hűtőbe tesszük 5-10 
percre (a gyúrástól felmelegszik és nehezebb nyújtani)
2. ha kissé lehűlt a tészta, gyújtsuk be a sütőt 180 fokra (gázsütőnél 4-es fokozat) és 
vajazzuk ki tepsit
3. nyújtsuk a tésztát 3-4 mm vékonyra és szaggassuk ki a formákat (lukas közepű és sima 
fele-fele arányban)
4. a 2. pontban írt hőfokon süssük 8-10 perc alatt aranybarnára, majd vegyük ki a tepsit a 
sütőből és hagyjuk kihűlni a linzereket
5. ha kihűlt a tészta, lekvárral kenjük meg a sima formát, tegyünk rá egy lukas formát, majd 
a lukba még csepegtethetünk óvatosan kevés lekvárt, ezt ismételjük, amíg a tészta elfogy



PRAKTIKA

BŐRÁPOLÁSI TIPPEK
HŰVÖS NAPOKRA
A szeles, nyirkos idő, a levegőt szennyező 
anyagok és a fűtés miatt száraz levegő a 
bőrünket is próbára teszi, ezért ebben az 
időben több törődést igényel.

1. Arctisztítás
A sminket és a környezeti szennyeződést 
minden nap el kell távolítani a bőrünkről annak 
érdekében, hogy a pórusok kitisztuljanak, 
oxigénhez jussanak és regenerálódni 
tudjanak. A természetes szappan hatékony 
tisztító, eltávolítja a szennyeződéseket és a 
felső, már meglazult hámsejteket is leoldja a 
bőr felszínéről, így minden mosakodás után 
megújítja azt, saját hatóanyagaival táplálja 
és a védőrétegét is segít helyreállítani, 
hidratája és védi a bőrünket.

Érdemes tiszta, natúr, vegyszermentes 
termékeket használni, mert bőrbarátok, olyan 
összetevőkből állnak, melyeket sejtjeink 
felismernek és kezelni is tudnak, nem rontják 
el a bőrünk felszínén lévő emulziót, 

nem vonnak el túlságosan sok vizet belőle, 
viszont megszabadíthatják a fölöslegtől, 
legyen az méreganyag, zsiradék, vagy 
szennyeződés. Fentieken túl nagy előnyük, 
hogy a környezetünket is kímélik.

2. Bőrradírozás
Serkenti az anyagcserét, gyorsítja az új 
bőrsejtek képződését, segíti a szennyeződések 
eltávolítását, a pórusok tisztulását és a 
gyulladások csökkenését (hetente/kéthetente 
egyszer alkalmazva, kivéve rozacea esetén 
tilos bőrradírozni!).

Egy hétköznapi és egy exkluzív verziót 
készítettünk, amely használható arcra, nyakra 
és testre is (a megadott mennyiség egy 
bőséges adag arcra és nyakra). Ide kattintva 
találod a recepteket.

Ha nincs kedved saját bőrradírt készíteni, 
válaszd a bőrradírozó szappanjainkat!

https://webshop.love2smile.hu/natur_szappanok
http://www.szappanmuves.hu/2014/03/borradir-hazilag-arcra-nyakra-es-testre.html
http://www.szappanmuves.hu/2014/03/borradir-hazilag-arcra-nyakra-es-testre.html
https://webshop.love2smile.hu/natur_szappan_borradirozasra


PRAKTIKA

3. Visszazsírozás
Hűvös időben érdemes kerülni a vizes 
krémeket, mert a párolgás miatt tovább 
száríthatják a bőrt, ilyen időben használjunk 
természetes zsírokat, olajokat (pl. kakaóvaj, 
sheavaj, olívaolaj, szőlőmagolaj, stb.) 
mielőtt kimegyünk a levegőre. Fontos, hogy 
éjszakára hagyjuk szabadon a bőrt pihenni, 
lásd éjszakai arcápolás.

4. Vízfogyasztás
Melegben mindenki számára természetes a 
vízfogyasztás, hűvösben azonban elfelejtünk 
inni, pedig ilyenkor is különösen fontos motor 
a szervezetünk működéséhez. Azon túl, hogy 
segíti az anyagcserét, a súlytartást, növeli a 
koncentrációt, támogatja az immunrendszert, 
tápanyagokat szállít sejtszintig, ráadásul 
hidratálja és a fiatalítja

a bőrünket. A vízhiányos, dehidratált állapot 
jelentősen hozzájárul a száraz bőrhöz. 

5. Wellness percek otthon
A mindennapos, hosszú, forró ülőfürdő 
tovább száríthatja a bőrt, de alkalmanként 
meglephetjük magunkat egy kis testet-lelket 
kényeztető, illóolajos fürdővel. Az illatokat 
az orrüregben található millió szaglósejt 
juttatja el közvetlenül az agyba, melynek 
hatására azonnal társítjuk tárggyal, érzéssel, 
hangulattal, emlékkel, ezen kívül az illatok 
tájékoztatnak és irányítanak is minket. 
Az illóolajok számos jótékony hatással 
rendelkeznek akár felfrissülnénk, lazítanánk, 
akár a gyógyulási folyamatnál hívnánk őket 
segítségül. Hatásuk annak köszönhető, hogy 
az idegrendszert stimulálják, hatásukra 
hormonok szabadulnak fel, melyek a test 
működését jótékonyan befolyásolják.

https://webshop.love2smile.hu/kakaovaj_natur_ajakapolo
http://www.szappanmuves.hu/2018/09/ejszakai-arcapolas-avagy-mi-legyen-az.html
https://webshop.love2smile.hu/natur_furdogolyok
https://www.szappanmuves.hu


PROGRAM

TALÁLKOZZ VELÜNK
WAMP Design Vásár 
A Millenárison

Keress bennünKet A 
Millenáris b CsArnoKábAn !

2018. oKtóber 21. 

SzezonáliS éS kifutó termékek

https://www.facebook.com/events/916232008573995/
https://webshop.love2smile.hu/akciok


TALÁLKOZZ VELÜNK SzezonáliS éS kifutó termékek

https://webshop.love2smile.hu/akciok


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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https://twitter.com/Love2smileC
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