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Vegyészként, Természetgyógyász Fitoterapeutaként és
Kineziológusként célom, hogy segítsek az embereknek megoldani a
gondjaikat. Három fő terület van, mellyel foglalkozom, ezek: az
arcápolás, a megfelelő testalkat kialakítása és a fájdalom
megszüntetése. Most a megfelelő arcápolással, a méregtelenítő
táplálkozással, stressz oldással, szépítő gyógynövényekkel és fittséggel
foglalkozom 30-40-50-60-as korosztálynak.

Ez a korosztály, akiknek rohanó életük van, nincs idejük magukra,
sokszor még gyerekikre sem. Sok esetben a túlhajszolt életforma
felelős a mostani állapotukért, melyek a túl sok munka a munkahelyen,
otthon a háztartásban és gyerekek körüli mindennapi felelősségteljes
feladatok. 

Az évek telnek felettünk, túl sok a stressz, a nem megfelelő
életformába beleállunk. A túlhajszolt életforma betegségekhez vezet,
mely megállásra kényszerít bennünket. Sok ember ekkor jön rá, hogy
egy egészségesebb életformára kellene váltani. 

Jön a magabiztosság elvesztése, a kezdeti depresszió. Összevásárlunk
sokféle kozmetikumot, de egyik sem hatásos. Kimerültek vagyunk és
fáradtak, mely a tükörben látva köszön vissza. Keressük a megfelelő
megoldást, mindenről informálódunk a könyvekből és az internetről,
azonban nem tudjuk, hogyan használjuk személyre szabottan.
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Milyen stresszoldó technika tud segíteni a minden napokban?
Hogyan ápold a bőröd?
Mit egyél, hogy szép legyél?
Milyen gyógynövények segítenek a mindennapi szépség és egészség
eléréséhez?
Professzionális arcápolás lépései, melyeket otthon is el tudsz végezni.
Hogyan masszírozd az arcod és relaxálj közben?
Nem szereted a böjtöt, nem neked való, akkor mit tudsz tenni helyette?
Hogyan és mit mozogj?

Abban szeretnék segíteni, hogy az életed váljon olyanná, melyben igenis
van időd Önmagadra, a munkahelyeden és otthonban kiegyensúlyozott
vagy, az arcodon sugárzik a boldogság és a szépség. Ebben azt e-bookban
választ kapsz arra, hogy:

Számodra nem csak egy arcápolási rutint adok, hanem egy életformát,
melyben megtanulsz olyan dolgokat, amiket nem tanítanak ilyen
komplexen sehol. Ezen tudás megszerzéséhez a Te döntésed kell, hogy
szeretnél-e úgy szép lenni, hogy közben lelkileg kiegyensúlyozott, testileg
fitt vagy, önbizalmad a helyén van, és a céljaiddal felvértezve egy boldog
életet élsz a családoddal. 
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Bőrünk és a szervezetünk

A sejtes öregedés okát a (telomer) DNS szál rövidüléssel, a csökkent
(proliferáció) sejtszaporodás elméletével, a gyulladásokkal, a
mitokondriális DNS egyes mutációival és a szabad gyökök elméletével
magyarázza a tudomány. 

A test szervei közül a bőrön láthatóak az öregedés első jelei. Az összes többi
szerv ugyanúgy öregszik az életkor előrehaladtával, mint a bőrünk. A bőr
állapota tükrözi a belső szervek állapotát, melyen meg lehet látni: a szív- és
érrendszer, az anyagcsere szervei, az agy, az endokrin rendszer és a csontok
állapotát is. Továbbá a bőr nagyon érzékeny a szervezet fokozott
gyulladásos állapotára.

Klinikai vizsgálatokban vizsgálták a bőr és belső szerek állapota közötti
összefüggéseket. Az egyik ilyen vizsgálatban a sebgyógyulási
rendellenességeket nézték, melyek gyakran összefüggenek az érrendszeri
és koagulációs betegségekkel, az anyagcsere betegségekkel, policisztás
petefészek-szindrómával, a hematológiai rendellenességekkel, és belső
fertőzésekkel.

További kutatásokban 70 és 80 év közötti 400 kaukázusi nőt vizsgáltak,
hogy a levegőszennyezés hatással van e a bőr öregedésére. 
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Az elemzés azt mutatta, hogy a főzés során keletkező szilárd
tüzelőanyagok füstje miatt az arcon 5-8% -kal és mindkét kézen 74% -
kal súlyosabb ráncok jelentek meg kortól függetlenül.

Klinikai vizsgálatokban bebizonyosodott, hogy a magas vércukorszint
kapcsolatba kerül a vérben lévő egyes fehérjéivel, és stabil vegyületek
alakulnak ki. Ezen vegyületek a bőrben felhalmozódnak, és láthatóan
magasabbak a bőröregedés jelei. Ezen vegyületek a bőrben
felhalmozódva bizonyítottan artériás merevséget is okoznak, melyek
koszorúér-betegség és perifériás artériás betegség kialakulását segítik
elő. Emellett csökken a faggyúmirigyek faggyú kibocsájtása, mely a
látható ráncok kialakulásához vezet. 

További vizsgálatokban kimutatták, hogy a bőröregedés az
idegrendszer öregedésével is kapcsolatban áll. Kaukázusi fiatal és idős
nők és férfiak bőrét vizsgálták, és arra jutottak, hogy nemtől
függetlenül csökken a jelátvitel a bőrben és az idegrendszerben az
idősebb korosztálynál. Tehát minél ráncosabb egy bőr annál öregebb
az idegrendszerünk állapota, mely növeli az idegrendszeri betegségek
kockázatát.

Ezenkívül a bőr kollagéntartalma jól láthatóan kapcsolatban áll a csont
ásványianyag sűrűségével. A menopauza által okozott hormonális
változás által a nőknél csökken a csontsűrűség, és a bőr ráncosabb lesz.
A hormonpótló kezeléssel a bőr vastagsága és a csontsűrűség
párhuzamosan növekedéshez vezet.
Forrás: Title: Clinical and laboratory skin biomarkers of organ-specific diseases Authors: Christos C.
Zouboulis, Eugenia Makrantonaki - Accepted Manuscript -2018 Mechanisms of Ageing and Development
(2018)
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Összefoglalva

A bőr állapota megmutatja, hogy a szervezetünk milyen állapotban
van. A bőr ráncosodásához vezet a magas cukor bevitel, a stresszes
életmód, a hormonális változás nem megfelelő kezelése, a
levegőszennyezés, a dohányzás és egyéb helytelen táplálkozási szokás. 

Azonban tudunk ez ellen tenni megfelelő bőrápolással, táplálkozással,
megfelelő gyógynövényekkel, stresszoldó technikákkal és a megfelelő
mozgással. Célom, hogy olyan életformát mutassak számodra, mellyel
boldogabb, kiegyensúlyozottabb, szebb és fiatalabb leszel. 

Bőr típus megállapítása

Helena Rubinstein az 1900-as években négy alapvető bőrtípust írt le,
és ezt az információt használta fel sok éven át a kozmetikai ipar. Leslie
Baumann 2008-ban innovatív megközelítést vezetett be a bőr 16
típusba sorolására, amely funkcionálisabb és az arcbőr típusait
bizonyos jellemzők alapján kategorizálja, például száraz vagy olajos,
érzékeny vagy ellenálló, pigmentált vagy nem pigmentált, valamint
ráncos vagy nem ráncos (feszes). Írtam a bőr szerkezetéről és típusáról
egy nagyon jól összefoglaló bőrtípusokról szóló cikket a blogomban.
Most röviden és összefoglalóan szeretném leírni a bőrtípusokat.  

A szakemberek az arcbőr zsírossági fokát figyelik meg elsőnek. A
száraz bőr felülete fakó, viszket, berepedezik, érdes, sérülékeny,
hámlásra hajlamos, könnyen ráncosodik és a pórusai általában kicsik. 
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A száraz bőr lipidréteg vastagsága kicsi, így könnyen allergizálhat és
alakulhat ki rajta piros folt. 

A száraz bőr külső környezeti hatásra is kialakulhat, melyet télen fűtés
miatt a száraz levegő és a kinti hűvös levegő is okozhat. Továbbá
nyáron a hosszan tartó napozás is elősegítheti a bőr kiszáradását. 

A száraz bőrűeknél könnyen alakul ki bakteriális fertőzés által
pikkelysömör, ekcéma, gombás bőrbetegség. Legtöbb esetben
megfelelő krém segít a dolgon. Azonban, ha a viszketés és egyéb
bőrproblémák nem múlnak, orvoshoz kell fordulni, mert
anyagcserebetegség is állhat a háttérben.

A zsíros bőr sok esetben fénylő, tágabb pólusú, pattanásos, mitesszeres
bőr, tapintása zsíros és később ráncosodik. Érdemes kideríteni, hogy
miért zsíros a bőr, esetleg túl sok stressz vagy hormonális ok, vagy
esetleg táplálékallergia. 

A normál bőr elegendő faggyúmirigyet termel, bársonyos puha a bőr, a
pórusok közepes nagyságúak. A vegyes bőr esetén a T zónában
(homlok, orr, és áll vonala) zsíros, míg a szem környéke, az orca, és a
nyak száraz lehet. 
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A bőr naponta körülbelül 500 millió elhalt sejtet termel,
melyek vastagon lerakódnak és elzárják az utat a nedvesség
elől. Amikor fakónak és pikkelyesnek látod arcbőrödet, akkor
nagyon sok elhalt hámsejted van. Öregedés folyamán egyre
nehezebben megy végbe ez a folyamat, és egyre nehezebb
eltávolítani. A zsíros-, normál-, vegyes bőrt hetente 1-szer
érdemes az Arclemosóval és Arcradírral kezelni. A száraz
bőrnél kéthetente 1-szer elég elvégezni ezt a folyamatot,
óvatosan nem megsértve a bőrt. 

Professzionális arcápolás

1.

2. Az arclemosó és arcradír bőr pH barát, így nem kell
feltétlenül tonik, azonban ha sminkelés után végzi a
professzionális arcápolást, érdemes egy tonikkal még átkenni
az arcbőrt.
 
3. Az arcgőzölögtetés kitágítja a pórusokat és a
méreganyagokat kioldásra kényszeríti. A gőz puhítja a bőrt
és a maradék elhalt hámsejtet is könnyebben lehet
eltávolítani. Serkentődik az arcbőr vérkeringése, ellazítja az
arcizmokat és az illóolajok aromatikus hatásként oldják a
stresszt. 
 
Pattanásos, zsíros- és vegyes bőrnél rozmaring, teafa-, vagy
grapefruit-illóolajat használjunk, mert antibakteriális,
méregtelenítő hatásúak. Érdemes szárított vagy friss
rozmaring levelet és kamilla virággal felforralni a vizet. 
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Nátha, megfázás idején eukaliptusz és borsmenta
illóolajat is használhatunk. Száraz bőrre levendula,
szantálfa vagy/és jázmint javaslok. 
Normál bőrnél a kamilla és rózsa illóolajat használjunk. 
 
Arcgőzölögtetéskor mindig legyen lecsukva a szem, és
30 centire legyen az arcunk a forróvíztől. Fedjük le a
fejünket úgy, hogy a gőz ne szökjön ki. 8-10 percet
gőzölögtessünk, és utána mindig igyunk egy pohár
vizet.
 
 
4. Arcmaszkkal érdemes bekenni a zsíros, pattanásos,
vegyes és normált bőrt, hogy a mélytisztító hatás
érvényesüljön. A C-vitamint felszívja a bőr és a
levendula illóolaj antibakteriális hatása révén az arcon
lévő további baktériumokat elöli. 10-15 perc múlva
mossa le az agyagot az arcáról. 
 
Száraz bőr esetén tápláló pakolást tegyünk fel, melyről
bővebben később írok.
 
5. A Ránctalanító Natúr Éjszakai arckrémet
arcmasszázst alkalmazva masszírozza a bőrébe. Lásd
később. Ne használjon sok krémet, mert nagyon nagy a
vitamin és hatóanyag tartalma, így az 50 ml-es
arckrém minimum 2 hónapra elegendő mennyiségű.
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arcomon

15 perccel később

Lemosás után



Arcápolási 
csomagajánlat

Válassz 2 db arcápolási krémet és
Ajándékba adjuk:

Professzionális bőrápolás e-book
2500 Ft értékben
Szénhidrát csökkentett Receptek e-
book  2000 Ft értékben
Arclemosó vagy Arc maszk 3490 Ft
értékben
Ingyenes szállítás 1249 Ft értékben
1000 Ft kupon 9900 Ft vásárlás
felett
50,5 % kedvezmény

20 189.- helyett
9980.-

5 ml Ránctalanító Éjszakai Arckrém
Értéke 1490 Ft
5 ml Ránctalanító Hidratáló Nappali
Arc krém Értéke 1490 Ft
5 ml Szemránc krém Értéke 1490 Ft
10-12 napig elegendő mennyiség
33 % kedvezmény

4470.- helyett
2990.-

Szeretnél gyönyörű arcbőrt, stressz mentesebb, egészségesebb, fittebb
és kiegyensúlyozottabb boldog életet?
Az arcápolási csomaghoz ajándékba adjuk a Professzionális bőrápolás
teljes tartalmát.

Professzionális bőrápolás

Kipróbálom 
csomagajánlat

3490.- helyett
2100.-

Force of Nature

További kedvezmények:

4690.- helyett
2490.-

Érdekel megnézem Érdekel megnézem

https://forceofnature.hu/Arcapolasi-Kulonleges-Ajanlat
https://forceofnature.hu/Kiprobalom-Csomagajanlat


Arcápolási 
csomagajánlat

Válassz 2 db arcápolási krémet és
Ajándékba adjuk:

Professzionális bőrápolás e-book
2500 Ft értékben
Szénhidrát csökkentett Receptek e-
book  2000 Ft értékben
Arclemosó vagy Arc maszk 3490 Ft
értékben
Ingyenes szállítás 1249 Ft értékben
1000 Ft kupon 9900 Ft vásárlás
felett
50,5 % kedvezmény

20 189.- helyett
9980.-

Válassz 1 db Anti-cellulite krémet
krémet és 2 db Fogyi teát
Ajándékba adjuk:

Fogyi tea Értéke: 2990 Ft
Alacsony szénhidrát tartalmú
recepteket, Értéke 2000 Ft
Ingyenes szállítás házhoz 1249 Ft
Legegészségesebb táplálkozás e-
book Értéke: 3000 Ft
Kedvezményes pontrendszer, melyet
most 300 Ft értékben kapsz
47 % kedvezmény

20 509.- helyett
10 770.-

 

5 ml Ránctalanító Éjszakai Arckrém
Értéke 1490 Ft
5 ml Ránctalanító Hidratáló Nappali
Arc krém Értéke 1490 Ft
5 ml Szemránc krém Értéke 1490 Ft
10-12 napig elegendő mennyiség
33 % kedvezmény

4470.- helyett
2990.-

Kipróbálom 
csomagajánlat

Fogyi
csomagajánlat

Extra
csomagajánlat

3490.- helyett
2100.-

4690.- helyett
2490.-

További kedvezmények:

Érdekel megnézem Érdekel megnézem Érdekel megnézem

Válassz 2 db arcápolási krémet, 1 db
Anti-cellulite krémet krémet és 1 db
Fogyi teát
Ajándékba adjuk:

Professzionális bőrápolás e-book
2500 Ft értékben
Szénhidrát csökkentett Receptek e-
book  2000 Ft értékben
Legegészségesebb táplálkozás e-
book Értéke: 3000 Ft
Arclemosó vagy Arc maszk 3490 Ft
értékben
 Képen látható 3 féle teából 1 db-ot
ajándékba adjuk 2990 Ft értékben
Ingyenes szállítás 1249 Ft értékben
1000 Ft kupon 9900 Ft vásárlás
felett
47 % kedvezmény

 

33 919.- helyett
17 960.-

3 db 5 ml Arckrém
10-12 napig elegendő mennyiség

Érdekel megnézem

https://forceofnature.hu/Extra-Csomagajanlat
https://forceofnature.hu/Arcapolasi-Kulonleges-Ajanlat
https://forceofnature.hu/Kiprobalom-Csomagajanlat
https://forceofnature.hu/Kulonleges-Fogyokuras-ajanlat

