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Sissejuhatus
Kas soovite määrida huultele söödavat, šokolaadist huulekoorijat
ning lasta end vannis lesides kaasa kanda virgutava ingveri-tsitruse
pesugeeli puhtal aroomil? Nautida „Õhetava jumalanna“ luksuslikku
näo- ja kehamaski?
Raamatust „100 looduslikku nahahooldusretsepti“ leiate üllatavaid nahahooldustooteid, mis viivad teie naha – aga ka meele, keha ja vaimu –
uutesse dimensioonidesse. Tulvil looduslikke koostisaineid, nagu värsked ürdid, õied, mesi, shea-või või ainulaadne eeterlike õlide segu (lisa
A), pakub iga siinne retsept teile võimalust segada kokku oma isiklik
ports tervislikke, ilma ohtlike kemikaalideta nahahooldusvahendeid.
Koostisained on valitud vastavalt sellele, kui kasulikud on need just
teie tervisele ja ilule, täpsem kirjeldus on ära toodud koostisainete seletussõnastikus (lisa C). Iga retsepti juures on pakutud sammsammulised juhised, mis õpetavad kasutama õlisid, ürte ja teisi looduslikke
koostisaineid, et valmistada tervele nahale mõeldud toitvaid tooteid.
Lisast B leiate näohoolduskavad, mis aitavad kujundada ideaalset loomulikku ilurutiini erinevatele konkreetsetele nahatüüpidele.
Need retseptid – alates kihilisest lavendliõieveest ning lõpetades
sidrunist ja mooniseemnetest koorijaga – on inspireeritud lihtsatest
asjadest, mis panevad teid tundma end tõeliselt elusana. Aias õitsevad
imeilusad lilled. Värskete puuviljade puhas ja pikantne aroom. Õrna
lõhnaga tuuleiil. Ümbritsevas looduses peituv hämmastav maailm on
täis jumalikult dekadentlikke ja üdini tervendavaid koostisaineid, mis
võimaldavad teil valmistada neid oivalisi hooldustooteid. Kõik retseptid on mahedad, looduslikud ja keemiavabad – sest milleks kanda oma
kehale midagi, mida te suhu ei pistaks?
8

Kõik need nahka turgutavad tooted on erilised ja ainulaadsed ning
ka imelihtsalt valmistatavad – seega teie sõpradele kindlasti muljetavaldavaks kingituseks pühade, sünnipäevade ja muude sündmuste
puhul. Neid nahahooldustooteid saate valmistada oma köögis käepäraste vahendite ja koostisainetega. Enamikku koostisaineist on võimalik osta looduspoest või taluturult. Mõned spetsiaalsetest koostis
ainetest ja pakendamistüüpidest on hõlpsasti leitavad Internetist.
Olen pannud neisse vaimustavatesse retseptidesse ohtralt armastust. Lihtsalt selline on minu stiil. Loodan, et see näitab nii mõndagi. Loodan ka, et teile meeldib neid tooteid avastada niisama palju,
kui mina nautisin nende väljatöötamist. Jätsin retseptidesse natuke
ruumi, et saaksite lisada sinna endale meelepäraseid varjundeid,
unustamata ühtlasi nii dekoratiivset pakendamist, kihilisi aroome
kui fantastilisi mooduseid üdini jumaliku koduse spaapäeva planeerimiseks. Soovitan teil järgida neid retsepte tervendaval eesmärgil ja
suure armastusega. Need kaks pisiasja ongi minu saladus ja lemmikkoostisosad, mida pistan kõigisse oma retseptidesse.
Õhetagu teie nahk nagu lilleõied ja lõhnaku just niisama
magusalt…
xoxo
„Spaajumalanna”

:
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1. PEATÜKK

MIDA ON
TARVIS TEADA
NAHAHOOLDUSEST
Kas teil on tulnud ette olukorda, kus olete enne magamaminekut näo pesemata jätnud ning ärganud siis hommikul ootamatult
ilmunud vistrikuarmeega? Väga tõenäoline. Kas teil on kunagi tekkinud lööve pärast suure hulga friikartulite, šokolaadi või muu nn
rämpstoidu söömist? Kellel siis poleks! Teie naha ja keha vahel on
sümbiootiline suhe, need toetuvad teineteisele ja sõltuvad teineteisest. Oluline on mõista, et alus tervele, säravale nahale pannakse
seestpoolt.
Nahk on suurim ja kõige kiiremini kasvav/uuenev kehaorgan, mis
moodustab teie kehakaalust 6–10%. Kõik rakud vajavad jõudsaks
arenguks tervislikku toitu, piisavalt vett, hapnikku ja jääkainete eemaldamist. See, mida te kannate oma nahale, on niisama tähtis kui
see, mida manustate seespidiselt. Seda silmas pidades ja tehes oma
meele, keha ja vaimuga seoses positiivseid, põhjalikult läbi kaalutud
valikuid, on võimalik tagada terve nahk. Peale nahahooldusrežiimi
tuleb tähelepanu pöörata ka teistele tervet nahka toetavatele teguritele, näiteks:

• päikese käes viibimine;
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•
•
•
•

söömisharjumused;
vee tarbmine;
liikumine;
keskkonnas leiduvad saasteained.

Teie geneetilise struktuuri ja üldise tervisega kombineeritult toetavad kõik need tegurid teie naha tervist. Ja kuigi nahahooldustooted
aitavad leevendada ja võidelda ka mõne kaasasündinud nahaprobleemi ja nahahaigusega, on kõige parem mõelda tervest nahast holistiliselt ehk: nahk kui osa teie üleüldisest tervisest. Pealegi tähendab
tervis seda, et olete õnnelik. Seda silmas pidades vaatleme lähemalt
lihtsaid asju, mis muudavad siin raamatus pakutud retseptid dekadentlikuks, tervislikuks ja inspireerivaks!

Värsked koostisosad
Siit raamatust leiate palju retsepte, mis nõuavad värskete puu- ja köögiviljade, ürtide ja õite kasutamist. Nii nagu toitu, on looduslike nahahooldusvahendite koostisaineidki parim kasutada värskelt. Värsked koostisosad on oma elujõu ja värskuse kõrgajal korjatud taimed,
mis kohe kasutades lisavad ka retseptile toitaineterikast eluenergiat.
Samuti leiate nii mõnestki nahahooldusretseptist supertoite, mis sisaldavad kõrges kontsentratsioonis nahale kasulikke elutähtsaid fütotoitaineid. Pidage meeles, et iga retsept on kõige parem värskena!

Valmistage sobiv kogus
Siit raamatust leiate nii ühekordseks kasutamiseks kui suurtes portsudes valmistatavate toodete retsepte. Enamikku ühekordseid nahahooldusvahendeid valmistatakse värsketest, kiiresti riknevatest
nahka toitvatest koostisainetest ja need tuleb tarvitada ära kohe.
Suuremad kogused võib pikemaajaliselt ette valmistada ning kasutada igapäevaseks näohoolduseks ja iganädalasteks kodusteks hool12
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dusrituaalideks. Samuti leiate siit mitmesuguseid retsepte, mille järgi
valmistada hooldusvahendeid hulgim, näiteks kihisevaid vannipalle
ja tahkeid kehavõisid, mida võite loominguliselt ära pakkida ja lähedastele kinkida.

Looduslik ja mahe
Mahe on tänaseks minu jaoks elustiil. Minu nahahooldusfirma Angel Face Botanicals järgib mahepõhimõtteid. Alguses oli mu põhieesmärk pakkuda tarbijaile eeskätt tõhusaid ja ühtlasi luksuslikke
oivalise aroomiga taimedel põhinevaid tooteid. Siin raamatus leiduvad retseptid võimaldavad teil teha looduslikke, mahedaid ja imehea
lõhnaga vahendeid iseendale oma kodus. Niisiis pidage koostisaineid
ostes silmas lõpptoote kvaliteeti. Toode saab olla „mahe“ ainult siis,
kui kasutatavad toorained on looduslikud. Kui koostisaine pole looduslik, siis võite paraku peaaegu kindel olla, et selle kasvatamisel on
kasutatud kunstväetisi ja putukamürke või on koostisaine geneetiliselt muundatud. Mina teen teadlikke valikuid, et meie keskkonnas
leiduvate inimtekkeliste kemikaalidega võimalikult vähe kokku puutuda, ning julgustan samamoodi toimima teidki. Usun kaljukindlalt
mahepõllumajanduse olulisusesse, ja seda nii nahahooldustoodete
kvaliteedi seiskohalt kui meie planeedi Maa ja kõigi selle asukate üldise tervise ja heaolu ning toidu ja veevarudega seonduvalt.

Aroomiteraapia ja taimne nahahooldus
Paljud siin raamatus pakutud nahahooldusretseptid on kasulikud
kõigile nahatüüpidele, teised on mõeldud kasutamiseks ainult teatud
nahatüüpide ja seisundite korral. Küllap imestate, kuidas võib sama
näopuhastaja sobida nii kuivale ja küpsele kui ka rasusele ja aknele
kalduvale nahale. Paljud taimsed koostisained on adaptogeenid ehk
tasakaalustajad. See tähendab, et vereringesse sattudes kannab see
taimne aine hoolt konkreetse indiviidi konkreetsete vajaduste eest.
1. PEATÜ KK :
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Näiteks võib toode olla olenevalt seda kasutavast inimesest kas rahustav või ergutav. Kuigi lääne meditsiinifilosoofias pole antud ideed
laialdaselt omaks võetud, on seda tuhandeid aastaid tõhusalt kasutatud nii traditsioonilises Hiina meditsiinis kui ajurvedas, mille samasugust kontseptsiooni nimetatakse rasayanaʼks. Peale selle tuleb rakkude parem tervis ja uuenemine kasuks kõigile nahatüüpidele. Paljud
siin raamatus mainitud nahahoolduspreparaadid on oma olemuselt
toniseerivad nahahooldusvahendid, mis suurendavad elujõudu ja
toetavad tasakaalus rasutootmist kõigi nahatüüpide puhul.

Kodune hooldus
Oluline on vahetevahel varuda enda jaoks aega, lubamaks enesele nautida mõnd kodust hooldusrituaali. Tegu on üdini iseendale suunatud
hoolitsuselamusega, millest saab kasu kogu teie olemus – see aitab
vabastada mürkidest nii keha kui vaimu, vähendada stressi, tõsta enesehinnangut, parandada üldist tervist ja suurendada heaolu. Ka võite
korraldada oma sõpradega n-ö koduse nahaspaa, kus mõtlete välja
imelisi nahahooldust hõlmavaid tegevusi, millest üheskoos osa saada.
Olenemata sellest, kas teete endale üksi meditatiivse hoolduspäeva või korraldate kärarikka nahaspaa, on esmane eesmärk end
poputada: toita oma nahka, virgutada vaimu ja taastada kogu oma
olemuse tasakaal. Jätke koduste hoolitsusseansside ajaks mured ukse
taha ning alistuge lõdvestusele ja energiavarude täiendamisele. See
on teie enda aeg, mil teil on võimalik turgutada oma keha, meele ja
vaimu tervist ja elujõudu. Te olete pühendunud aistingulisele rännakule ainsa kavatsusega parandada oma üldist heaolu. Valmistage
siin raamatus toodud retseptide järgi koduseid hooldusvahendeid nii
naudingu saamiseks, enda kaunimaks muutmiseks kui stressist vabanemiseks – ja rõõmu tundmiseks.
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