
ELS SECRETS DEL TOCADOR D'AFRODITA

Tractaments aromàtics per l'estiu
 

L'estiu ens impulsa a sentir-nos vitals, enèrgics, a sortir cap a fora per fer activitats a
l'aire lliure.  Acostumem a estar moltes hores exposats al sol,  les temperatures són
altes, i, fins i tot, xafogoses. Aquesta és l'estació per revitalitzar-nos, activar-nos, així
que convé hidratar i refrescar l'organisme per poder sentir-nos més lleugers. 

Els preparats de cosmètica natural que elaborarem seran per a realitzar tractaments
refrescants,  amb la finalitat  d'aportar  hidratació al  cos i  també protegir  la  pell  i  el
cabell de la incidència del sol.   

Les exposicions al sol han de ser curtes (15-20') i evitar la màxima radiació, entre 11 i
16 h. Cal preveure una bona protecció física (gorra, roba, para-sol,ulleres de sol...), i
fer servir preparats cosmètics naturals, ecològics, de qualitat. El que passa per utilitzar
protectors solars amb un factor de protecció adequat al nostre fototip (reacció de la pell
a la radiació solar) i la hidratació adequada amb aigua de qualitat, sucs naturals, fruita i
vegetals que hidratin. Cal recordar que els protectors convencionals, de síntesi, estan
catalogats com a disruptors endocrins, potencialment cancerígens i que, per bronzejar-
se, s'aconsella recórrer sempre a productes solars orgànics certificats. 

Ara bé, podem realitzar diferents tractaments per preparar la pell per l'exposició al
sol:  En  primer  lloc  s'ha  d'exfoliar-la  per  eliminar  les  cèl·lules  mortes  i  facilitar  un
bronzejat uniforme. 

També podem elaborar un preparat aromàtic per afavorir el bronzejat i tenir la pell
hidratada. En un envàs de 100 ml, afegiríem 50 ml O/V pastanaga (il·lumina la pell,
afavoreix  el  bronzejat,  és  antioxidant  i  retarda  els  efectes  de  l'envelliment.  Dona
flexibilitat i elasticitat a la pell) + 50 ml O/V nou d'albercoc (il·lumina, regenera, nodreix
i  revitalitza la  pell,  lluita  contra l'envelliment)  + 20 g o/e pastanaga (evita l'aparició
d'arrugues i taques. Revitalitza i regenera la pell) + 20 g o/e ilang-ilang (regenerador
cutani  i  regula  el  sèu).  Aplicar  abans  i  després  de  l'exposició  solar.  Cal  utilitzar
protector solar. 

Pel cabell, podem fer servir una crema nutritiva i protectora pel cabell (especialment
indicat pel cabell sec o arrissat o amb puntes seques). Es tracta d'escalfar a les mans
1 nou de mantega de Karité o O/V coco i 1 g o/e ilang-ilang o avet negre. Fregar les
puntes entre les mans i després fer un massatge pel cabell. 

Després  de  prendre  el  sol  convé  tornar  a  hidratar  la  pell  amb  un  preparat  post
exposició solar. En un envàs de 50 ml, afegir 30 ml gel d'àloe vera, 20 ml O/V de
calèndula, 15 g o/e lavanda, 10 g o/e camamilla, 5 g o/e gerani. 

En el cas de patir de cames cansades, varius o fragilitat capil·lar, es pot elaborar un
preparat circulatori  amb  2 ml o/e xiprers + 2 ml o/e cedre de l'Himalaia+ 2 ml o/e
menta del camp + 1 ml ginebró de Virgínia + 33 ml O/V nou d'albercoc + 20 ml O/V
calòfil + 40 ml gel àloe vera. 
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