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hřebíčková pleťová
voda
DOBA
PŘÍPRAVY

15

min.

OBTÍŽNOST

PŘÍSADY
- 200 ml vody
- 10 ks hřebíčků
- 1 lžička medu
- 1-2 kapky pleťového oleje (např. arganový, ricinový, meruňkový)
- lahvička

POSTUP
1. Do hrnce nalijeme vodu a přidáme hřebíček.
2. Vaříme na mírném ohni 5-10 minut a přiklopíme pokličkou.
3. Přidáme med a pleťový olej.
4. Slejeme a přelejeme do lahvičky.

Vodu doporučujeme skladovat v lednici a každých 14 dnů si připravit
novou.

kurkumová maska
na obličej
pro suchou pleť se sklony k akné

DOBA
PŘÍPRAVY

5

min.

OBTÍŽNOST

PŘÍSADY
- 1 lžička kurkumy
- 1/2 lžičky medu
- 1/2 lžičky aloe vera gelu* (kupovaný nebo z rostliny)

POSTUP
1. Do misky přidáme kurkumu, po menším množství začneme přidávat med
a aloe vera gel.
2. Vše smícháme, pokud je maska tekutá, přidáme více kurkumy.
3. Aplikujeme a obličej a necháme působit 10 - 15 minut (vyvarujte se
oblasti okolo očí).
4. Opakujeme 1x týdně.

Maska zanechává oranžovou barvu, dávejte tedy pozor na oblečení a
doporučujeme masku používat spíše o víkendu.

rozmarýnová voda
na podporu růstu
vlasů
DOBA
PŘÍPRAVY

30

min.

OBTÍŽNOST

PŘÍSADY
- větvičky rozmarýnu (čím více rozmarýnu bude, tím větší bude koncentrace
a vůně silnější)
- voda
- lahvička se sprejem
- rozmarýn (čím více rozmarýnu bude, tím větší bude koncentrace a vůně
silnější)
- voda
- lahvička se sprejem

POSTUP
1. Do hrnce nalijeme vodu a přidáme rozmarýn.
2. Vodu s rozmarýnem vaříme na mírném ohni a přiklopíme pokličkou.
3. Vaříme 15-20 minut.
4. Slejeme do lahvičky se sprejem

APLIKACE
Po umytí vlasů šamponem a kondicionérem aplikujeme ke kořínkům,
neoplachujeme.
Pokud vám vůně rozmarýnu přes den vadí, den před mytím vlasů aplikujte
rozmarýnovou vodu, vlasy zabalte do igelitového sáčku a ručníku a nechte
působit přes noc

mátový olej

DOBA
PŘÍPRAVY

40

min.

DOBA
LOUHOVÁNÍ

1

PŘÍSADY
- svazek čerstvé máte peprné
- 500 ml kvalitní rostlinný olej (např. olivový)
- uzavíratelná sklenice o objemu 0,75 litru
- malé lahvičky

POSTUP
1. Nasekáme nebo nastříháme mátu na malé kousky, poté ji dáme do
poloviny sklenice (čím více ji do sklenice namačkáme, tím lépe).
2. Mátu zalijeme kvalitním rostlinným olejem, máta musí být zalitá.

týden

OBTÍŽNOST

3. Sklenici pečlivě uzavřeme a dáme ji na 30 minut do vodní lázně o teplotě
60°C.
4. Sklenici vyndáme a necháme vše minimálně 1 týden louhovat.
5. Obsah sklenice přes jemné sítko necháme vykapat a nalijeme do lahviček.

Mátový olej pomáhá uvolnit svaly, zlepšit trávení a zmírnit bolesti.

zázvorový sirup

DOBA
PŘÍPRAVY

35

min.

PŘÍSADY
- 2 lžičky čerstvého závora
- 200 ml vody
- 100 g cukru nebo medu

POSTUP
1. Zázvor nasekáme na malé kousky.

OBTÍŽNOST

2. Ve vodě vaříme cca 30 minut.
3. Přidáme cukr nebo med a necháme směs zhoustnout.

Zázvorový sirup posiluje imunitu, výborný je do čaje.

zdroje
HŘEBÍČKOVÁ PLEŤOVÁ VODA
https://dify.cz/hrebickova-pletova-voda/

KURKUMOVÁ MASKA NA OBLIČEJ
https://www.goorganic.cz/blog/ucinna-maska-na-akne-ze-dvoudomacich-surovin/

ROZMARÝNOVÁ VODA
https://zdravezdravi.cz/diy/rozmarynova-voda-proti-vypadavanivlasu

MÁTOVÝ OLEJ
https://primanapady.cz/clanek-30324-jak-si-doma-udelat-lecivy-matovy-olej
https://www.ireceptar.cz/zdravi/domaci-matovy-olej-30000914.html

ZÁZVOROVÝ SIRUP
https://www.awashop.cz/zazvor-a-jeho-ucinky-p11831/

