
Kedves Szalacsi!
Íme a Kombinált bőrűek Bibliája

A kombinált bőrűek tízparancsolata
1. Tisztítsd meg naponta a bőröd! Hidratáld, még akkor is, ha fáradt vagy, vagy sietsz. Mindig mosd 

le az arcod lefekvés előtt! Ne mosd az arcod túl gyakran és ne dörzsöld túl erősen. Használd 
mindig a bőrödnek megfelelő Mannát! Ne feledd: legyél kíméletes, a bőröd hálás lesz érte.

2. Használj enyhén hámlasztó bőrradírt. A bőrradír segít eltávolítani a bőr felső rétegén található 
elhalt hámsejteket és felfedi a frissebb és tisztább bőrréteget. Ilyet otthon is könnyedén 
készíthetsz. Szükséged lesz 2 evőkanál tengeri sóra, egy evőkanál olívaolajra és egy kis frissen 
facsart citromlére. Keverd össze a hozzávalókat, és máris kész a fertőtlenítő, hidratáló radírod, 
amit akár egy héten kétszer is használhatsz a kombinált bőrödre.

3. Minden nap fogyassz megfelelő mennyiségű folyadékot! A vízfogyasztás meglátszik a bőrödön.
4. Tartsd be a bőrbarát étrend alappilléreit! Sok zöldség és gyümölcs, víz, gyümölcslé, zöldséglé 

vagy gyógytea! A gyümölcsök és zöldségek nagyon kedvezően hatnak a bőrödre. Kerüld a zsíros 
ételeket, különösen a gyorséttermek ételeit, valamint a magas só- és cukortartalmú ételeket. 
Próbálj teljes kiőrlésű gabonákból készült kenyérfélét fogyasztani.

5. Aludj eleget! Az alvás az egyik leghatékonyabb testszépítő kezelés, amitől életkortól függetlenül 
egészségesebb és vonzóbb lehetsz.

6. A T-vonaladon ne kezdd kinyomkodni a pattanásokat! Tudom, hogy erős a kísértés, de próbálj 
tartózkodni ettől a rossz szokástól, mert a bőröd akár maradandó sebhelyeket kaphat. A már 
meglévőket shea vajjal kezelheted.

7. Figyelj a frizurádra! A hajad mindig legyen tiszta és ne lógjon az arcodba így nem jut még több 
piszok és faggyú az arcodra, hogy elzárja a pórusaidat.

8. Ha sminkelni készülsz, mindig tisztítsd meg az arcod, és moss kezet! Használd a megfelelő 
Mannát az arcodra! A sminket azonnal mosd le, amikor már nincs szükséged rá, ne halogasd, 
hogy a bőröd mihamarabb fellégezhessen.

9. Tartózkodj a stressztől, mert öregít! Jógázz vagy járj sétálni, futni!
10. Ne dohányozz! Öregít!

Kedves Szalacsi, nagyon sokat dolgoztunk az e-book elkészítésén, ezért arra kérünk, hogy ne másold, és ne oszd meg ebben a formában, hiszen ezt kizárólag 
(szalacsizoltan.info@gmail.com) email címre küldtük. Ha mégis szeretnéd terjeszteni, kérlek, ezt a linket küldd tovább az ismerőseidnek, így számukra is egyéni 
tippeket adhatunk: http://fb.manna.hu/pdfbortipus. Az itt szereplő árak csak tájékoztató jellegűek. Az aktuális árakért látogasd meg a manna.hu weboldalt. 
Köszönjük a segítséged!

https://manna.hu/termek/organikus-ghanai-shea-vaj
http://fb.manna.hu/pdfbortipus
https://manna.hu


A kombinált bőr is lehet szép
Tegyél érte tanácsaim segítségével!
Megtudtad a tesztünkből, hogy kombinált bőrtípusod van? Már azt is láttad, hogy mely Mannákat 
érdemes használnod, hogy bőröd egészségtől sugárzó, fiatalos és telt legyen?

Olvasd el a további tudnivalókat, hogy a bőrápolás számodra is csupa-csupa sikerélmény legyen!

A vegyes vagy kombinált bőr olyan, mintha az embernek két külön arca lenne: speciális 
odafigyelésre van szükség az ápolásához.

Tudtad, hogy a legtöbb ember a vegyes bőrtípusba tartozik, még akkor is, ha inkább a szárazba, a 
zsíros vagy a normál bőrtípusúak csoportjába sorolja magát? A bőr ugyanis folyamatosan változik. 
Az évszakok, a testi-lelki állapot, az elfogyasztott ételek mind-mind hatással lehetnek rá. Sokszor 
azonban észre sem vesszük, ha bizonyos területek egy kicsit zsírosabbak vagy éppen 
szárazabbak, mint a többi.

A vegyes bőrtípusnál az orcák puhák és szárazabbak, a homlok, az orr, az áll pedig zsírosabb.
A leggyakoribb kombináció, ha a T-vonalon (a homlok, az orr és az áll vonalán) zsíros, az orcákon 
pedig normál a bőr; az is előfordulhat, hogy a T-vonalon normál, míg az orcákon kifejezetten 
száraz. Ritkán az is előfordul, hogy a T-vonalon zsíros, pattanásos az arc, míg az orcákon száraz, 
húzódó.

Ha vegyes a bőrtípusod, elsősorban arra kell odafigyelned, hogy ne részesítsd előnyben az egyik 
területet a másik hátrányára - ennek ugyanis könnyen a bőr állapotának romlása lesz az 
eredménye!

A két külön "bőrtípusnak" megvannak a maga problémái, és ezeket nem szabad elhanyagolni: a 
szárazabb területeknek megnyugtató hidratálásra és a lipidtartalom helyreállítására van 
szüksége, míg a zsírosabb részeken a hidratálás mellett a túlzott faggyútermelés, a kifényesedés, 
a pattanások elleni küzdelem a legfontosabb. A Mannákat úgy kell összeválogatni, hogy azok 
mindkét területnek megfelelő ápolást nyújtsanak.

Fontos a helyes táplálkozás!
Sokat tehetsz bőröd szépségéért és egészségéért A hangsúly a folyadékbevitelen van: mindegy, 
hogy ásványvízről, gyógyteáról vagy lédús gyümölcsről, zöldségről van szó, hiszen mind-mind 
belülről hidratálnak.
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Ugye Te is szeretnéd, ha bőröd hidratált és szép lenne?
Szeretnéd elkerülni, hogy sápadt, durva tapintású legyen?
Ha a válaszod egyértelmű IGEN, akkor kritikusan fontos figyelned a megfelelő bőrtisztításra és a 
kiegyensúlyozott páratartalomra, továbbá a lédús táplálkozásra is. A folyadékbevitel a bőrödön is 
jól látszik, ezt már klinikai vizsgálatokkal is bizonyították. Egy kutatás szerint például a 
zöldségalapú, aminosavakban, antioxidánsokban és esszenciális zsírsavakban gazdag 
táplálkozással akár 25 százalékkal is javulhat a bőr hidratáltsága.

De vajon milyen is a bőrbarát étrend?
Sarkalatos pont a folyadékbevitel, ahogy ezt az előbb is olvashattad már. De mit is igyál? 
Leginkább tiszta, szénsavmentes vizet, de gyógyteákat és frissen préselt zöldség- és 
gyümölcsleveket is bátran fogyaszthatsz. Az a legjobb, ha minimum 1,5-2 liter folyadékot 
fogyasztasz egy nap alatt.

Amit NE igyál:
alkoholtartalmú italokat, mert az alkohol hatására a kapillárisok kitágulnak és dehidratálódik 
szervezet
hasonlóan árt a bőr szépségének a koffein is, mert vízhajtó hatású
üdítőket, cukros leveket

Mindig tartsd szem előtt a bőröd érdekeit! Ezért az alábbi gyümölcsöket fogyaszd rendszeresen: 
alma, szeder, cseresznye, áfonya, citrusok, sárgadinnye, szőlő, papaya, barack, körte, eper és 
görögdinnye (természetesen az idénynek megfelelően tudod ezt megtenni). A gyümölcsöknek kb. 
80%-a víz, ezért nagyon-nagyon jót tesznek a bőrödnek!

A zöldségek közül a paprika, a répa, a karfiol, a saláta, az uborka, a padlizsán, a retek, a spenót és 
a káposzta tartalmazza a legtöbb vizet, ezek mellett pedig együnk gyakrabban esszenciális 
zsírsavakban gazdag ételeket (tőkehalmáj, tengeri hal, mogyoró) és tojást is. Hidd el, a hatás nem 
marad el!
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TIPP
Győzödj meg róla a saját szemeddel, hogy megfelelő-e a bőröd víztartalma! A kézfejeden csípd 
össze a bőrt, ha azonnal kisimul, nincs baj, ellenkező esetben dehidratált lehet a bőröd, gyorsan 
tegyél ellene!

A bőröregedés megállíthatatlan folyamat
Valóban igaz a mondás, hogy 'Mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát'? Vagy fordítsuk meg: 
Te valóban annyinak érzed magad, ahány éves vagy? Ez csak rajtad múlik. Az öregedési folyamat 
megállíthatatlan, de nagyon lényeges, hogy a bőröd ápolásával lassíthatod az öregedési 
folyamatot.

Az öregedés az egész testben végbemegy, még nem tudják mitől, és hogyan történik mindez. A 
bőr az egyik első szűrő, amin ez a folyamat érezteti a hatását. Először apró ráncok jelennek meg, 
majd ezek egyre mélyebbek lesznek. A nyak és a kéz bőre is elkezd ráncosodni, a bőr sokkal 
szárazabbá válik.

Tudtad, hogy az öregedés folyamata már a húszas 
éveinkben megindul?
A bőr innentől kezdve kevésbé lesz rugalmas, kissé megereszkedik, a kollagén és az elasztin 
mennyisége csökken.

A bőr szárazságával együtt az érzékenysége és irritációra való hajlama is fokozódhat. A sebek 
lassabban gyógyulnak.

Fontos tudnod, hogy az öregedésért nemcsak a gének felelősek. Te magad is nagyon sokat 
tehetsz az idő előtti öregedésért. Ha nem figyelsz eléggé a bőröd jelzéseire, akkor könyörtelenül 
jönnek a ráncok. A külső, környezeti hatásokra is épp olyan nagy hangsúlyt kell fektetned, hiszen 
a kedvezőtlen hatások felül is írhatják a genetikát.

Óvatosan a napsugárzással!
Nagy mumus a napsugárzás. A túlzásba vitt napozás a májfoltok kialakulásának egyik oka, és a 
sugárzás jelentős mértékben felel a durva, cserzett bőrért és bizonyos típusú ráncokért is. A 
hosszas napsugárzásnak kitettség emellett bizonyítottan roncsolja a bőrben található kollagént és 
az elasztint egyaránt.
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Tudtad?
A dohányzás olyan biokémiai folyamatokat okoz a szervezetben, amelyek felgyorsítják az 
öregedést; a dohányzóknak mélyebbek a ráncai. Az alkohol a legnagyobb károkat azzal okozza, 
hogy erőteljesen szárító hatású.

BÓNUSZ TIPPEK:
Télen naponta kétszer kend be a bőröd egzotikus vajjal, nyáron csupán napi egyszer ápold 
így.
Készíts lemosó teákat!
A kamilla csökkenti a gyulladást, nyugtató hatású. (Száríthatja a bőrt, így csak a zsírosabb 
részeken használd).
A zöld tea csökkenti a gyulladást, lassítja az idő előtti öregedési folyamatot.
A száraz felületek kezelésére használj szőlőmagolajat! Felgyorsítja a bőr regenerálódását. 
De vigyázz! A T-vonalra szigorúan tilos!
Hetente egyszer kényeztesd magad valamilyen pakolással. Íme az egyik kedvencem: 
Reszelj le egy nagyobb burgonyát, és tedd az arcodra! Matt fényt ad, a bőr sima tapintású 
lesz. Ha hozzáadsz egy kis kurkuma-port, akkor a T-vonalra kenheted, és megakadályozod a 
pattanások kialakulását.
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Kedves Szalacsi, ezeket a Mannákat ajánljuk Neked:

COCO sheavajas szappan

Ha te is szereted az élet napos 
oldalát és az igazi 
különlegességeket, akkor ez a 
gyönyörű, letisztult, vegyszer- és 
pálmaolajmentes szappan az egyik 
kedvenced lesz!

Egységár: 1 990 Ft

Részletek

Elefántcsont arctisztító 
szappan

Száraz a bőröd és szüntelenül 
bőrhibákkal harcolsz? Üsd ki bőröd 
összes ellenfelét a csak 
természetes összetevőkből készült, 
hozzáadott illatanyagtól mentes 
Elefántcsont arctisztító 
szappannal!

Egységár: 1 990 Ft

Részletek

Manna prémium sheavaj

Ismerd meg a Manna prémium 
sheavajat, mely simává és puhává 
varázsolja bőröd, hidratál és 
ránccsökkentő hatású! Emellett 
sokkal puhább és krémesebb, mint 
  Ḁ欀椀猀琀攀猀琀瘀爀攠 ᴀ  a 100% natúr ghánai 
sheavaj!

Egységár: 2 490 Ft

Részletek

COCO sószappan

A COCO sószappannal élmény 
fürdeni, nevezhetnénk szilárd 
testradírnak is. Gyengéden radíroz, 
közben pedig a krémes, bársonyos 
kókuszolaj és a sheavaj gondosan 
ápolja bőröd.

Egységár: 1 990 Ft

Részletek

Manna szőlőmagolaj 
szépségolaj

Egy üvegnyi friss, selymes, illatos 
szőlőfürtöket és aranyló napfényt 
idéző finomság, ami bőrödre is 
üdítően hat!

Egységár: 1 990 Ft

Részletek

Alginit pakolás fehér 
teával

Annyira szerettétek, hogy 
visszatért a nagy Manna kedvenc! 
Fedezd fel Te is az ásványi 
anyagokban gazdag alginitből 
készült csodás Manna arcpakolást, 
amit különleges fehér teával 
tettünk még egyedibbé.

Egységár: 2 990 Ft

Részletek
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