
ELS SECRETS DEL TOCADOR D'AFRODITA

Tractaments aromàtics per la tardor
 

La tardor ens convida a cercar el centrament. Els preparats de cosmètica natural que
elaborarem seran per  a realitzar  tractaments equilibrants. I  per  trobar  l'harmonia
convé primer deixar anar tot allò que suposi un excés del que ha estat acumulat durant
l'estiu. 

En primer lloc una bona  exfoliació facial i corporal ens anirà bé per deixar la pell
preparada per  fer  front  a la  nova estació.  Podem fer  servir  un  preparat  exfoliant
d'argila.  Consisteix  en  barrejar  l'argila  verda  amb  oli  vegetal  (sèsam,  ametlles,
avellanes,  jojoba,  segons  la  preferència  de  cadascú)  fins  aconseguir  una  mescla
espessa. Amb la pell humida, exfoliar amb suaus massatges circulars, esbandir amb
aigua tèbia i acabar amb aigua freda. 

Després  cal  nodrir  la  pell  amb un  preparat  aromàtic  equilibrant,  a  base d'un oli
vegetal  nutritiu  al  que  s'incorporaran  olis  essencials  adaptògens  que  ajudaran  en
aquest  moment  de canvi  estacional.  En un envàs de 100 ml afegir  10  gotes d'oli
essencial  de murtra verda, 10 gotes d'oli  essencial  del pal de rosa i 10 gotes d'oli
essencial de lavanda. Aquest preparat aromàtic es pot fer servir per tenir cura de la
pell  a  nivell  quotidià,  tant  pel  cos com pel  rostre,  amb un efecte regenerador  i  re
equilibrant.  

En aquesta estació també dedicarem una cura especial a les mans i als peus que
poden estar especialment afectats per haver realitzat activitats a l'aire lliure o haver
anat descalços o amb xancles. En aquest cas, convé fer la corresponent exfoliació, si
bé, prèviament, es recomana realitzar un bany aromàtic per estovar els teixits, tant de
les mans com dels peus, especialment quan hi ha durícies. En un gibrell amb 2-3 litres
d’aigua tèbia o calenta, col·locar un got de sal marina ecològica gruixuda amb 10 gotes
d'oli essencial de lavanda ben remenat, remoure-ho bé. Deixar les mans o els peus en
remull durant 10 minuts. Treure'ls i assecar-los bé.  

A continuació va bé fer l'exfoliació per enretirar les cèl·lules mortes que s’acumulen a
l’epidermis i accelerar la regeneració cel·lular. El  preparat exfoliant per les mans i
peus consistirà en barrejar els següents ingredients:  2 c/s bicarbonat sòdic (produeix
una abrasió sense danyar la pell),  3 c/s O/V jojoba (perfil lipídic semblant a la pell,
sense  olor),  6  gotes  o/e  llimona  (propietats  antisèptiques,  aporta  lluminositat).
Remoure'ls manualment amb una espàtula fins que la barreja sigui homogènia. Posar
una petita quantitat de producte en el dors de la mà, repartir-lo també en els dits, entre
els dits i a la palma de la mà, o bé, a la zona del peu corresponent. Aclarir amb aigua
tèbia. Les mans o els peus han d’estar nets abans de fer l'exfoliació. 

Per últim, caldrà nodrir les mans i els peus amb un preparat aromàtic reparador, que
s'elaborarà amb 1 c/s d'oli vegetal de jojoba i 3 gotes d'oli essencial de lavanda, que
per les seves propietats antisèptiques anirà bé per evitar les infeccions en possibles
cutícules i  talls poden donar lloc a infeccions,  així  com deixarà les mans i el  peus
alleugerits i preparats per fer front a la nova estació. 
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