
ELS SECRETS DEL TOCADOR D'AFRODITA

 Preparats aromàtics per l'hivern

 
L'hivern ens condueix al recolliment, a escoltar les nostres necessitats de descans, tranquil·litat i
benestar. 

Els  preparats  de  cosmètica  natural  que  elaborarem  seran  per  a  oferir-nos  tractaments
reconfortants. El confort molts cops arriba a partir de la quietud, és des d'aquest estat que es pot
experimentar la relaxació, a molts diferents nivells. 

En un estat de calma és quan es pot accedir plenament al benestar.  Per això la invitació  de
l'hivern és crear un ambient idoni, que embolcalli, i reservar temps i espais per tractaments que
realment nodreixin. 

Així podem dedicar una atenció especial a cuidar la pell, elaborant preparats que aportin la nutrició
que  realment  necessita.  Amb  mantega  de  karité  es  pot  preparar  una  mantega  batuda
reparadora, molt nutritiva per la pell, perquè suavitza, tonifica i dóna elasticitat, a la vegada que
forma una pel·lícula protectora.  Farem servir: 15 gotes o/e katrafai + 10 gotes o/e encens + 5
gotes o/e xara + 50 ml O/V jojoba + 50 g mantega karité. Ho preparem de la següent manera:
Fondre la mantega a bany maria amb l’O/V, deixar refredar i afegir els o/e quan la temperatura
sigui inferior a 40º C. Batre fins a obtenir la textura cremosa desitjada. Es pot aplicar després de la
dutxa o bany diari. 

Durant  aquesta  estació,  convé  tenir  molt  present  les  mans  i  els  peus  que  pateixen  les
inclemències del fred i el vent i aplicar-lis un bàlsam reparador, fet també amb mantega de karité.
En un envàs de 100 ml  utilitzarem: 50 g mantega karité + 5 g cera + 50 O/V o macerat de
calèndula + 30 gotes o/e (10 gotes o/e lavanda, 10 gotes o/e gerani i 10 gotes o/e encens). En una
olla a foc lent s'escalfa a bany maria la mantega de karité i la cera d'abelles. Un cop foses s'hi
afegeix l'oli vegetal o el macerat. Es deixa refredar i quan es trobi a temperatura inferior als 40ºC,
s'afegeixen els olis essencials i s'envasa. 

I,  cal  recordar que,  el confort  també arriba a partir  de sentir  el  cos relaxat.  El  fred contrau la
musculatura, així que donar-li escalfor sempre anirà bé. Un bany de sals (a base d'un parell de
grapats de sal marina ecològica amb unes gotes d'oli essencial de lavanda), el coixí de cireres o
llavors calent, aplicat a les zones adolorides, i després un massatge amb un preparat aromàtic
per cuidar la musculatura i l'esquelet, seran de gran ajut. En un envàs de 15 ml, afegirem: 30
gotes d'o/e katrafai + 15 gotes o/e avet blanc + 15 gotes o/e canyella de Ceilan escorça o clau +
15 gotes o/e farigola marroquí + 15 gotes o/e llorer + 12 ml O/V àrnica. Aplicar 3-4 gotes a la zona
adolorida. 

I sempre que tinguem ocasió, ara que passem més hores dins de casa, fer servir un  difusor
atmosfèric amb olis essencials. És una manera molt agradable d'estimular l'olfacte i gaudir de
les propietats terapèutiques de l'aromateràpia per prevenir refredats ( o/e ravintsara, eucaliptus
radiata, farigola blanca),  millorar  l'estat d'ànim (o/e bergamota,  mandarina, llimona) o sentir-se
immers en un bany de bosc (o/e avet negre, pi silvestre, cedre d'Himalaia). 

Dedicar temps a tenir cura d'un mateix/a, reconforta, relaxa i aporta una agradable sensació de
benestar.
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