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Babassujevo maslo 
za vse tipe kože

 Vas pri olju 
moti neprijeten 
lesk, masten 
in v nekaterih 
primerih tudi 
lepljiv občutek 
na koži? Potem 
je kot nalašč za 
vas babassujevo 
maslo, ne glede na 
tip kože. Pridobivajo 
ga iz semen palme babassu, 
ki raste na območju Amazonke v 
Južni Ameriki, predvsem v Brazi-
liji. Če ga hranimo pri temperaturi 
nad 24 °C, se spremeni v olje. Tudi 
ob stiku s kožo hitro preide v te-
kočo obliko in kar je še bolje, vpije 
se v trenutku. Na koži deluje pre-
cej suho, zato tudi ne pušča ma-
stnega občutka ob nanosu. Upo-
rabljamo ga lahko za zaščito, 
regeneracijo in vlaženje kože, 
saj nase veže vlago, ki jo nato 
postopoma oddaja v podko-
žnem tkivu. Z opisanimi učin-
ki poskrbi, da je koža gladka, 
mehka, prožna in nahranjena. 
Uporabljamo ga lahko samo-

Zrelo kožo bo nahranilo  
maslo murumuru 

 Namesto da zapravite kupe 
denarja za drage kreme proti 

gubicam in za zre-
lo, utrujeno kožo, 

raje posezite 
po maslu mu-
rumuru. Pri-
dobivajo ga 
iz amazonske 
palme attalea 

ali murumuru 
in je nadvse bo-

gato z vitamino-
ma A in C ter omega 

3 in 6, ki koži vračajo svežino in 
prožnost, s tem pa upočasnju-
jejo staranje. Tega  se žal ne da 
zavirati, kot mnogi radi trdijo in 
obljubljajo, s pravilno nego in ži-
vljenjskim slogom pa lahko za-
gotovo poteka dosti počasneje. 
Maslo murumuru sicer ni kori-
stno le za kožo, temveč tudi za 
suhe in še posebej za skodra-
ne lase. Če si bomo na navlaže-
ne konice las nanesli stopljeno 
maslo, bodo ti postali močnej-
ši, mehkejši in bolj sijoči. Tistim, 
ki radi kombinirajo vrste masla, 

Nega kože in las
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Vsak, ki je že preizkusil na svoji koži kokosovo, 
kakavovo ali karitejevo maslo, ve, da so učinki več kot 
zadovoljivi. A našteta masla so kljub temu le delček 
bogastva, ki se skriva v naravi po svetu. Tudi pri nas 
so na voljo še marsikatera druga masla in olja, ki so 
morebiti idealna izbira za vašo kožo. Predstavljamo 
manj poznana in njihove izjemne lepotne učinke.

stojno ali v kombinaci-
ji s katerimi drugimi 

olji. Če želimo in-
tenzivnejši vonj 
(babassujevo olje 
je namreč skoraj 
brez njega), lah-
ko pred upora-
bo vanj vmešamo 

nekaj kapljic na-
ravnega eteričnega 

olja, a ne pretiravajmo.

Maslo iz cupuacuja in 
ilipejevo maslo za suho in 
poškodovano kožo

Če vam iz kakršnegakoli ra-
zloga kakavovo maslo ne ustre-
za, sta maslo iz cupuacuja in 
ilipejevo maslo njegov odlični 
nadomestek. Maslo iz cupua-

cuja izhaja iz Ama-
zonije in je čudo-

vit pripo-

moček za nego suhe in poško-
dovane kože. V svetu in kozme-
tični industriji velja za nadvse 
priljubljeno alternativo lanolinu, 
saj veže do 240 odstotkov več 
vode, zaradi česar je upo-
rabno kot vlažilec kože 
in blag emulgator. Po-
leg tega, da koža z nje-
govo pomočjo ohranja 
vlažnost in prožnost, je 
preskrbljena z antioksi-
danti, ki jo ščitijo pred ra-
znimi vplivi. Ker ob vsem 
tem kožo uspešno obnavlja, 
ga pogosto dodajajo v kreme 
proti staranju, losjone, negoval-
ne kreme, maslo za telo, balza-
me za lase, balzame za ustnice 
in mila. Seveda pa je koristno, 
tudi če ga uporabljamo samo-
stojno. Iz masla se bo spreme-
nilo v olje pri 32– 36 °C, prepo-
znali pa ga bomo po rumenka-
sto-bež barvi in zemeljskem vo-
nju. Podoben učinek na kožo bo 
imelo tudi ilipejevo maslo, ki ga 
pridobivajo iz oreščkov drevesa 
ilipe v Maleziji. Kremasto maslo 
dolgotrajno vlaži kožo ter jo na-

redi voljno in mehko.
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bo morda prišel prav podatek, 
da se maslo murumuru dobro 
meša z arganovim in jojobinim 
oljem ter karitejevim maslom.

Maslo ucuuba ter avokadovo 
in boragino olje pri aknah in 
ekcemih

Maslo svetlo rjave barve pri-
dobivajo iz plodov drevesa 
ucuuba v Srednji in Južni Ame-
riki. Zaradi protivnetnih in an-
tiseptičnih lastnosti je ideal-
na pomoč pri aknah, ekcemih 
in razdraženi koži. Mnogi ga 
uporabljajo za obnavljanje 
tena kože. Brez težav ga 
lahko dodajamo v kreme, 
ki jih pripravljamo sami, 
saj se zelo lepo vmeša, 
vendar pa ga uporabljaj-
mo v manjših količinah. 
Kadar si sami pripravlja-
mo lepotne pripravke in 
izdelke, maslo segrevamo 
počasi, dokler ne nastane te-
kstura, ki jo zlahka vmešamo v 
končni izdelek.

Za nego težavne kože sta pri-
merna tudi boragino in avoka-
dovo olje, ki sta bogati z esen-
cialnimi maščobnimi kislinami, 

magnezijem in vita-
mini. Med dru-

gim sta pri-
merni za ne-
go obču-
tljive kože 
okrog oči. 
M e d t e m 
ko je avo-
kado do-

bro poznan 
in ga verjetno 

ni treba pose-
bej predstavljati, 

boragino olje pridobi-
vajo s hladnim stiskanjem se-
men rastline boraga. Ta izvira iz 
Srednjega vzhoda, a je danes 
razširjana tudi drugod po sve-
tu. Ker  boragino olje vsebuje 

D O M A Č E  I Z  N A R A V E

Vedno več ljudi si za zgled jemlje svoje 
babice, ki so si večino stvari, vse od koz-
metike do čistil, pripravljale kar lepo sa-

me. Danes nam trgovine ponujajo toliko 
izdelkov, da težko presodimo, kateri je 

vreden našega denarja. A mnoge si 
lahko izdelamo kar sami in se s tem 

izognemo nepotrebni kemiji in 
kupu zapravljenega denarja. 

Če imate kakšen preizkušen 
recept ali zgolj idejo zanj, 
nam sporočite na naš na-
slov, s pripisom: DOMA-
ČE IZ NARAVE.

Gladka, penasta tekstura masla za telo, ki 
vam ga predstavljamo tokrat, vas bo zagotovo 
navdušila. Ne samo videz in prijeten vonj, 
učinek, to je navlažena in bolj napeta koža, je 
tisti, ki začara.
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največ gama linolenske kisli-
ne (nujno potrebna za pravilno 
in uravnovešeno delovanje ko-
že) med vsemi rastlinskimi olji, 
je še posebej priljubljen lepo-
tni pripomoček. Je pa omenje-
na kislina tudi razlog, da je olje 
občutljivo za svetlobo in visoke 
temperature, zato ga moramo, 
tako kot maslo ucuuba, hraniti 
v temnem in hladnem prostoru.

recept nam je zaupala Dana Vesel iz Tovarne Organika, ki pravi, da 
je »putrček« po navedeni recepturi že tisočkrat preverjen in res 

čudovit ter kar je najpomembneje, stoodstotno naraven. »Za izdelavo 
potrebujete le 30 minut in nekaj domišljije. Seveda pa lahko olja po 
želji spreminjate glede na zahteve vaše kože.«

NAVODIlO ZA pRIpRAVO
Sestavine za 200 g izdelka: 35 g masla cupuacu, 35 g karitejevega 

masla, 50 g olja breskovih koščic, 50 g jojobinega olja, 10 g gela aloe 
vere, 3 g koruznega škroba, 2 g koencima Q10, 1–2 ml eteričnega olja 
ali dišave po želji.

postopek: Masla stopite nad soparo, nato jih prilijte k preostalim suro-
vinam. Stepajte s stepalnikom za smetano 10–15 minut. Ko je vse skupaj 
rahlo penasto, vlijte v embalažo in shranite za nekaj časa v hladilnik.

UpORABA
Maslo cupuacu je morda nekoliko manj poznano, vendar je odlič-

na izbira za našo kožo. Pogosto ga primerjajo s kakavovim maslom, 
le da je maslo cupuacu še mehkejše in bolj kremasto. Ima protivne-
tne in analgetske učinke, vsebuje kopico antioksidantov in fitoste-
rolov, kar zelo blagodejno vpliva na suho in poškodovano kožo. Ma-
slo pomaga koži ohranjati vlažnost in prožnost. Zaradi kombinacije 
s karitejevim maslom in drugimi navedenimi sestavinami se koža 
odlično obnavlja. Olje breskovih koščic pa se ob tem izjemno obne-
se tudi na koži, ki je nagnjena k zamašenim poram, ali na srbeči koži, 
ki postane takšna zaradi ekcemov.

Čudoviti putrček za telo

hitrejše celjenje  
z buritijevim oljem 

V porečju Amazonke in cen-
tralni Braziliji rase tudi  palma 
buriti, iz katere s hladnim sti-
skanjem pridobivajo olje jasne, 
močno oranžno-rdečkaste bar-
ve in nekoliko kiselkastim vo-
njem. Nerafinirano buritijevo 
olje je eden izmed najbogatej-
ših naravnih virov provitamina 
A (karotenoidov), kar jih je na 
voljo, poleg tega je bogato z vi-
taminom E (tokoferoli), zato ko-
žo vlaži in obnavlja. Pogosto ga 
nanašajo neposredno na ure-
znine, brazgotine in opekline, 
saj spodbuja celjenje. Nasploh 
je zelo primerno za suho in zre-
lo kožo, nekoliko manj pa bo 
ustrezalo tistim z mastno kožo, 
saj na koži pušča masten obču-
tek. (lj)
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