
Шипково масло и розова вода 
В последно време темата за постигане на красота с нату-
рални средства е все по-актуална. Интересът се поражда 
или от лош опит с агресивни козметични продукти, или от 
желанието за семпла, но качествена грижа за кожата.

Черпейки опит от старите ленти,  препоръчваме българ-
ската органична розова вода като  тоник сутрин или като 
важна съставка от домашно приготвена почистваща мас-
ка. Нещо повече, комбинирана с масло от жожоба, тя се пре-
връща в идеален двуфазен демакиант, който безпроблемно 
отстранява грима от лицето. Като неотменна стъпка от 
ежедневната козметична грижа розовата вода спомага за 
по-бързото попиване на базовите масла и премахва усеща-
нето за тежест след тяхното нанасяне, особено при хора 
със смесен тип кожа.

Ако пък чувствате своята кожа суха и дехидратирана, бъл-
гарското шипково масло ще ви спаси от това усещане с 
благоприятните си свойства и компоненти, озаряващи 
тена, борещи се със стареенето и фините линии в зоната 
около очите. Характерен белег за нефилтрираното и сту-
денопресовано шипково масло е наситеният червен цвят, 
който понякога оставя леки следи. За да се тушира тази 
негова особеност, то може да бъде смесено в равни количе-
ства с друго базово масло според специфичните нужди на 
кожата. Поради богатата му текстура и специфичните ха-
рактеристики на маслото, препоръчваме то да се използва 
внимателно през деня, особено при склонност към поява на 

лунички и пигментация. Особено подходящо е като вечер-
на грижа. Обогатяването на шипковото масло с етерични 
масла е лесен начин за приготвяне на хидратиращ серум в 
домашни условия (на 30 мл шипково масло се прибавят не 
повече от 6 капки етерично масло). Нашите любими ком-
бинации са масла от тамян и морков (за суха кожа), лайка и 
лавандула (за чувствителна кожа), чаено дърво и лавандула 
(за склонна към омазняване кожа) и кипарис и лимон (вечерна 
грижа за свиване на порите).  

Накратко – с комбинация от двете може да се погрижим 
изцяло за себе си, спокойни, че сме в сигурни ръце с българ-
ските традиции, а шкафчето ни ще изглежда все по-семпло 
и подредено. Още по-хубавото е, че здравата кожа идва 
ръка за ръка с комплиментите, а приятелките ви ще искат 
да знаят каква е тайната, за да я приложат за специални 
поводи като идващия 8 март, а и не само.
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