
ELS SECRETS DEL TOCADOR D'AFRODITA

Tractaments aromàtics per la primavera
 

La primavera ens convida a que el cos es netegi de l’acumulat durant tot l’hivern, de
l’excés de toxines  que pugui  tenir  per  diferents motius.  Aquesta  és l'estació  de la
depuració, la purificació i la neteja de l'organisme. 

Els preparats de cosmètica natural que elaborarem seran per a realitzar tractaments
depuratius, amb la finalitat d'eliminar toxines, netejar i estimular el cos.  

Netejar la pell del cos serveix per desfer-se de les pells mortes i de les impureses de la
superfície. Si freguem vigorosament la pell despullada amb un  guant de bany o de
crin humit  produirem una descamació  sense fer  servir  cap producte detergent.  Es
frega vigorosament amb el guant les zones més rugoses (colzes, talons i genolls) amb
moviments circulars petits i després es continua amb moviments més amplis per tot el
cos. Després convé esbandir-se amb aigua neta. Es recomana fer-ho mínim un cop a
la setmana.

Passa el mateix si ens raspallem el cos amb un raspall natural de mànec llarg, que no
sigui massa dur. El raspallat en sec estimula la circulació i il·lumina la pell. Es realitza
sobre la pell seca, realitzant moviments circulars des dels peus fins a les espatlles,
passant pels glutis i l’estómac per tonificar la silueta. Esbandir-se al final també amb
aigua neta. 

Un altre tractament a realitzar és prendre un bany netejador d'argila, de tant en tant,
per desintoxicar i netejar suaument la pell. Afegir a l’aigua calenta de la banyera un bol
ple d’argila verda amb 2 grapats de sal marina ecològica. Es pot aromatitzar amb 20
gotes  d'oli  essencial  de  lavanda,  llimona,  murtra,  gerani  o  pal  de  rosa,  o  una
combinació d'ells, que s’afegiran a l’argila en pols abans de posar-li aigua. 

Si  el  que busquem és una exfoliació  més profunda podem fer  servir  un  exfoliant
natural pel rostre i el cos. En un bol afegirem 100 grams de sal marina fina o sal de
l'Himalaia, 100 grams de sucre integral de canya fi, 100 grams de farina de civada, 10
gotes d'oli essencial de lavanda. Remenarem tots els ingredients i, amb la pell humida,
realitzarem una exfoliació amb suaus massatges circulars. Després cal esbandir amb
aigua tèbia i acabar amb aigua freda. 

Un cop la pell ja es trobi exfoliada i neta, es recomanable aplicar un preparat aromàtic
a  base  d'olis  vegetals  i  olis  essencials,  segons  les  necessitats  de  cada  pell.  Per
elaborar un preparat aromàtic hidratant col·locarem en un envàs de vidre fosc, de 50
ml, 5 gotes d'oli essencial de gerani, 5 gotes d'oli essencial de palma-rosa i 5 gotes
d'oli essencial de pal de rosa, i el reomplirem amb oli vegetal de nou d'albercoc, que
aportarà lluminositat a la pell i la deixarà preparada per prendre els primers raigs de
sol. 
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