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Smaczne
kosmetyki
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energetycznej. Stosowany bezpo-
średnio na ciało zmniejsza bóle po-
urazowe, reumatyczne, mięśniowe, 
pomaga także przy zwyrodnieniu 
stawów. Ale czy może wyleczyć 
również duszę? Owszem. Zbawien-
nie wpływa na bezsenność, spadek 
nastroju, relaksuje, redukuje stres, 
działa jak balsam na skołatane ner-
wy i regeneruje po wyczerpaniu 
psychicznym i fizycznym. 

Skarby ukryte w lodówce
O dobre samopoczucie i piękniej-
szy wygląd możesz zatroszczyć się 
w domowym zaciszu − wystarczy, 
że sięgniesz do lodówki. Ubitym 
na pianę białkiem z kurzego jaja 
pościągasz rozszerzone pory, prze-
cierając twarz przekrojonym na 
pół pomidorem, oczyścisz skórę 
twarzy, z zamoczonych w mleku 
płatków owsianych stworzysz wy-
gładzającą i nawilżającą maskę.

 – Na kłopoty ze skórą wło-
sów stosuję nalewkę z nasturcji 
i pokrzywy wyrobu mojej mamy 
– opowiada zaprzyjaźniona dzien-
nikarka i ekolożka Krystyna Roma-
nowska. – Świetnie dezynfekuje, 
skóra przestaje swędzieć. Latem 

urodzie – wszak piękna Kleopa-
tra kąpała się właśnie w miodzie 
i mleku. Także i dziś spożywczy, 
dostępny w każdym sklepie miód, 
wykorzystuje się przy zabiegach 
upiększających i relaksujących. 

– Ciepły miód wspomaga wy-
dzielanie gruczołów potowych, 
ułatwiając w ten sposób wydala-
nie przez skórę szkodliwych tok-
syn – przekonuje dyplomowany 
masażysta Łukasz Skrzypkowski 
ze Szczecina. – Masaż miodem 
oczyszcza lepiej niż sauna czy  
peeling, otwiera pory i sprawia, że 
skóra lepiej oddycha, jest ujędrnio-
na i elastyczna. 

Masażysta poleca ten zabieg na 
bóle mięśni, przeziębienia, zmiany 
skórne, np. trądzikowe. – Dosko-
nale sprawdza się też przy schorze-
niach stawów – dodaje. – Rozbija 
tkankę tłuszczową i zmniejsza 
objawy cellulitu.

Miód ma unikatową właściwość 
– na zdrowych obszarach skóry 
się wchłania, a z chorych miejsc 
w czasie masażu wydobywa na po-
wierzchnię brudnoszarą substan-
cję, sugerującą, że w organizmie 
doszło do zaburzenia równowagi 

Kto może, a kto nie
Masaż miodem Przeciwwskazania: uczulenia na miód i produkty 
pszczele, cukrzyca, choroby nowotworowe, miażdżyca, żylaki, nieza-
lecany kobietom w ciąży i w czasie menstruacji. 
Masaż czekoladą Przeciwwskazania: zabiegów powinny unikać 
osoby uczulone na czekoladę, skłonne do migren. 
Depilacja karmelem Przeciwwskazania: nie ma przeciwwska-
zań do depilacji cukrem, zabieg ten mogą wykonywać nawet osoby 
z żylakami. Karmel, złożony z samych naturalnych składników, jest 
łagodny dla skóry i nie powoduje alergii. Należy jedynie pamiętać, 
że temperatura przygotowanej pasty nie może być zbyt wysoka, 
żeby się nie poparzyć.

kładę na twarz maseczki z ogór-
ków, efekt jest od razu widoczny 
− skóra ładnie się wygładza.

Teraz we Francji panuje moda na 
pielęgnowanie ciała tak, jak od lat 
robią to mieszkanki północnej Afry-
ki – przy pomocy czarnego masła 
do mycia na bazie oliwy z oliwek  
oraz olejów z ziaren egzotycznych 
roślin. Te specyfiki są już dostępne 
w polskich sklepach z naturalny-
mi kosmetykami. Znajdziesz tam 
też toniki do przemywania twarzy 
w postaci destylowanej wody, np. 
z kwiatów pomarańczy czy róży, 
olej arganowy – prawdziwy eliksir 
młodości wzmacniający włosy i pa-
znokcie, nawilżający skórę, zmniej-
szający dolegliwości reumatyczne, 
poparzenia i trądzik młodzieńczy, 
a także olej ze słodkich migdałów 
zwalczający rozstępy, łagodzący 
podrażnienia skóry, przeciwdzia-
łający pękającym naczynkom. 

Stosując to, w co obfituje na-
tura, poczujesz się jej częścią. 
Pełne wiatru i słońca, czerpiące 
siły z życiodajnej gleby kosmetyki 
– bez dodatku chemii – pozwolą ci 
pozostać w harmonii ze światem 
i samą sobą.  �
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