LEPOTA

dni (v pečici na 90 stopinjah C pa
nekaj ur). Nadaljujte, dokler ne
porabite vse mase.
Ko bodo makroni popolnoma
suhi, dve plasti med seboj zlepite s
karitejevim maslom ali balzamom
za telo, ki se izpere z vodo.
Če vam morda ni uspelo, želite
preskusiti tudi eko različico, ali
potrebujete podrobnejše napotke, vam
pomagamo na www.beautyfullblog.si.

OPOZORILO:

Peneče se kopeli shranjujte
na suhem, vendar ne v posodi
za piškote, saj jih bodo gostje
zamenjali za prave makrone!

Shop for
NAREDI SAMA
Shop for
BOŽIČNO DARILCE
Shop for
„Rokavica je padla! Labello me je izzval in mi skupaj
z nego za ustnice Lip Butter poslal set za izdelavo
makronov. Kuhanje je trendi, a tovrstna moda mi ne diši.
Sem pa izziv vseeno sprejela in iz sestavin, ki jih najdemo
v vsaki kuhinji, ‘spackala’ nekaj čisto posebnega,“
začne lepotna blogerka Nika Veger mistično lepotno
razkrivanje najbolj inovativnega darilca za vaše najdražje,
če vprašate GRAZIO, za razvajanje v kadi!
SLASTNI MAKRONI

Predstavljam vam slastne malinove
kopeli (tako kot rožnati makroni
tudi Labellov Lip Butter in moja
kopel vsebujeta pravo aromo
maline), ki so lahko odlična
popestritev prazničnega razvajanja.

SESTAVINE:

- soda bikarbona, koruzni škrob
ter citronska kislina (v razmerju
200/100/100 g),
- jedilno barvilo maline, negovalno
olje (npr. Nivea Baby ali mandljevo),
voda (v razmerju 400 ml/200 ml/4
kapljice), po želji pa tudi tri kapljice
eteričnega olja za dišavo,
- karitejevo maslo ali balzam za
telo, ki se izpere z vodo (npr. Nivea
In-Shower)
Pripravite stekleno ali kovinsko
skledo (da se ne obarva ali navzame
vonja), lonček za odmerjanje tekočin,
podlogo ali pladenj za sušenje kopeli.
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RECEPT:

V posodi zmešajte vse suhe sestavine:
sodo bikarbono, koruzni škrob in
citronsko kislino. Nato posebej
zmešajte tekočine: negovalno olje,
vodo, barvilo in po želji eterično olje.
Nastala bo dvofazna tekočina, ki jo
počasi dodajajte suhi snovi, pri tem
jo ves čas gnetite s prsti. Ne vlivajte
na eno mesto, ker se bo tam kopel
sicer spenila. Nastati mora masa, ki
ni preveč suha in grudasta, vendar se
ne sme peniti. Če že slišite šumenje,
dodajte še malo koruznega škroba, če
pa je zmes premalo mokra in se noče
sprijeti, dodajte malo vode (najbolje
kar s pršilko).
Nato položite v prazno okroglo
kovinsko škatlico (npr. Labello Lip
Butter) krpico polivinila. Napolnite
jo z maso. To izvlecite skupaj s
polivinilom in dobili boste eno plast
makrona. Previdno jo postavite na
pladenj, kjer se bo sušila še nekaj

KOKOSOVI POLJUBČKI

GRAZIA je našla zelo preprost
‘naredite sami’ recept za slasten
praznični balzam za mehke in
sijoče ustnice.

SESTAVINE:

- čebelji vosek,
- kokosovo olje,
- mandljevo ali jojobino olje,
- eterično olje pomaranče,
- med
- posodo z vodo,
- stekleno posodo, kjer boste mešali
sestavine,
- žlico za mešanje,
- mini steklene posodice za balzam.

RECEPT:

Eni enoti naribanega čebeljega
voska (ki ga je najbolje kupiti pri
lokalnem čebelarju) dodajte enako
količino kokosovega olja. Nad
zmernim ognjem segrejte vodo in
nad njo v stekleni posodi segrevajte
čebelji vosek in kokosovo olje.
Ko se utekočinita, dodajte enoto
tekočega olja (mandljevega ali
jojobinega), vse skupaj dobro
premešajte in odstavite z ognja.
V posodo dodajte še nekaj kapljic
eteričnega olja pomaranče in malo
medu, dobro premešajte, nato pa
balzam prelijte v mini steklene
posodice, da se strdi.

