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Kyriakos
Hatziharala-

bous celebrated
hsi 36th boirthday
with lovely com-

pany @
Anesi.

The
smiling faces of
Aleysha Tomas,

Berrin Clarke, Belinda
Passaris & Christie

Cala @ Lemnos
Club.

Ïura-
nia cuts her

birthday cake along
with friends @
Cyprus Club.

Michael
celebrates his

birthday with lots of
friends @ Cyprus

Club.

Nikos
& Asimina  being

entertained by singer
Makis Maretsos @

Lemnos Club.

Greek Nightlife in Sydney - ÅëëçíéêÞ íõ÷ôåñéíÞ æùÞ óôï Óßäíåú

Con,
Katrina, Archie

& Jesicca pose with
singer Makis

Maretsos @ Lemnos
Club & Despina

below.

The
dancing

never stops
@ Anesi.

PEΠOPTAZ  ΡΟΥΛΑ ΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ

Η συνταγή είναι απλή και δο-
κιμασμένη. Αναμείξτε ένα 
πολτοποιημένο αβοκάντο 

με τον χυμό ενός λεμονιού και μια 
κουταλιά κορν φλάουρ και η... μά-
σκα για τα ταλαιπωρημένα σας 
χέρια είναι έτοιμη. 

Φορέστε την ποδιά σας και «επι-
στρατεύστε» φυσικά υλικά, τις κα-
τσαρόλες και το μπλέντερ σας για 
να «μαγειρέψετε» σπιτικά καλλυ-
ντικά, απαλλαγμένα από τοξικές 
χημικές ουσίες, βλαβερές χρωστι-
κές, μόλυβδο, παραπροϊόντα του 
πετρελαίου και άλλες επικίνδυνες 
ουσίες, που «κρύβονται» συχνά 
-ακόμη και σε επώνυμα ακριβά 
καλλυντικά- πίσω από παραπλα-
νητικούς όρους, όπως για παρά-
δειγμα «άρωμα». 

Φτιάξτε μόνοι σας υδατικές κρέ-
μες προσώπου, πίλινγκ σώματος, 
τονωτικές λοσιόν, προϊόντα ντεμα-
κιγιάζ, σέρουμ, σκραμπ για κατα-

πολέμηση της κυτ-
ταρίτιδας και αντη-
λιακά, μέχρι οδο-
ντόκρεμες, απο-
σμητικά σώματος 
και κρέμες ξυρί-
σματος με κύρια 
συστατικά τη σο-
κολάτα, το βούτυ-
ρο καριτέ, το λάδι 
καλέντουλας, τα 

αιθέρια έλαια, τη  γλυκερίνη, το 
ροδόνερο, ακόμη και το... ελαιό-
λαδο. 

Η Ελένη Ρούσση, υποψήφια δι-
δάκτωρ του τμήματος Μηχανικών 
Μεταλλείων - Μεταλλουργών και 
δημιουργός της  ιστοσελίδας www.
beauty-vintage.com, πειραματίζε-
ται στα εργαστήρια του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με... να-
νοϋλικά και στο σπίτι της με... αγνό 
κερί μέλισσας, λάδι αχιλλέας και 
βαλσαμέλαιο. «Μάζευα συνταγές 
για φυσικά προϊόντα ομορφιάς 
από τη γιαγιά μου στην Κρήτη, 
διάβασα σχετικά βιβλία, έφτια-
ξα έτοιμες συνταγές, άλλαξα 
υλικά και δοσολογίες και 
τώρα πια φτιάχνω τις δικές 
μου κρέμες. Τις χρησιμο-
ποιώ άφοβα, αφού ό,τι υλι-
κό βάλω, μπορώ ακόμη και 
να το... φάω. Τα διάφορα 
υλικά τα προμηθεύομαι 
από φαρμακεία, καταστή-
ματα με μπαχαρικά ή βιο-
λογικά προϊόντα ακόμη και 
από το ίντερνετ»,  μας λέει 
η Ελένη. 

Τα φυσικά καλλυντικά είναι «μία 
ήπια εναλλακτική, που δεν πουλά-
ει όνειρα, απέναντι στο παραμύθι 
της μαζικής αιώνιας νεότητας που 
μας σερβίρουν», σύμφωνα με την 
blogger  του s i te :  ht tp://
beautyelixirs.blogspot.com, που 
προσπαθεί να μας ξεναγήσει στον 
κόσμο των βοτάνων, των αιθέριων 
ελαίων, των φυτικών ακατέργαστων 
πρώτων υλών δίνοντάς μας συντα-
γές για ελιξίρια, σαπούνια και καλ-
λυντικά περιποίησης προσώπου 
και σώματος. 

Ανάλογο ιστότοπο έχει δημιουρ-
γήσει και η αρωματοθεραπεύτρια 
Μαρία Σαρίδου. Πληκτρολογήστε 
http://fysikaproionta.blogspot.
com και «ξεσηκώστε» τη συνταγή 
της πρώτης κρέμας προσώπου, που 
παρασκεύασε ο Ελληνας γιατρός 
Γαληνός το 150 μ.Χ., με ελαιόλαδο, 
απεσταγμένο νερό, μελισσοκέρι 
και ροδόνερο. Πάρτε ένα κατσαρο-
λάκι, βούτυρο κακάο, λάδι καρύδας, 
σουσαμέλαιο, άνθη λεβάντας και 
ζαμπούκου, καρότο, οξείδιο του 
ψευδαργύρου και άρωμα γλυκιάς 
καρύδας για να φτιάξετε ένα φυ-
σικό αντηλιακό με ακαταμάχητο 
άρωμα. 

«Δεν χρησιμοποιούσα ποτέ καλ-
λυντικές κρέμες του εμπορίου. Αρ-
χικά, έφτιαχνα καλλυντικά απο-
κλειστικά για προσωπική χρήση. 
Εμεινα ευχαριστημένη, μου ταίρια-
ζαν στο δέρμα. Κατόπιν, διάβασα 
σχετικά βιβλία, σπούδασα αρωμα-
τοθεραπεία και τώρα πια φτιάχνω 
δικές μου συνταγές. Παρασκευάζω 
φυσικά προϊόντα ακόμη και για το 
μωρό μου. Ενα μπουκαλάκι με σπι-
τικό καλλυντικό δεν κοστίζει πε-
ρισσότερο από 5 ευρώ και το κυρι-
ότερο είμαι 100% σίγουρη πως είναι 
φυσικό», τονίζει στο «Εθνος» η 
Μαρία Σαρίδου.

Η Ε. Ρούσση, υποψήφια διδάκτωρ στο ΕΜΠ, και η αρωματοθερα-
πεύτρια Μ. Σαρίδου προσφέρουν μέσω του Ιντερνετ τη δυνατό-
τητα να παρασκευάσετε μόνοι σας τις κρέμες που χρειάζεστε


Ιστότοποι 
που ξενα-
γούν στον 
θαυμαστό 
κόσμο των 
βοτάνων

Καλλυντικά φτιαγμένα με τα χέρια σας

Ενυδατική κρέμα με άρωμα τριαντάφυλλο (Συνταγή Ε. Ρούσση)

1 κουταλιά σούπας κερί μέλισσας
1 κ.σ. αμυγδαλέλαιο, 2 κ.σ. λάδι
αβοκάντο, 1 κ.σ. βούτυρο καριτέ
5 σταγόνες αιθέριο έλαιο
τριαντάφυλλο, 2 κάψουλες
βιταμίνης Ε, προαιρετικά
χρυσόσκονη 

ΠΗΓΗ: 
http://beautyelixirs.

blogspot.com

ΠΗΓ

Αποσμητικό λεβάντασε roll-on
4 κουταλιές γλυκού τζελ αλόης,1 κ.γ. φυτική γλυκερίνη, 1 κ.γ. βάμ-μα από λεβάντα ή φασκόμηλο, 2 κ.γ. ανθόνερο λεβάντας ή δυνατό έγχυμα λεβάντας, 5 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντα, 5 σταγόνες αιθέριο έλαιο γεράνιο, 5 σταγόνες αιθέριο έλαιοtea tree

Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά εκτός από τα αιθέρια έλαια. Είναι προτιμό-τερο να χρησιμοποιήσουμε ένα μιξε-ράκι του φραπέ. Βελτιώνουμε την πυκνότητα και την υφή του αποσμη-τικού προσθέτοντας λίγο ανθόνερο, αν χρειάζεται. Ενοποιούμε τα αιθέρια έλαια στο μείγμα και το βάζουμε σ' ένα μπουκάλι roll-on.

έμα με άρωμα τριαντάφυλλο (Συνταγή Ε. Ρούσση)

ΓΗ: 
irs.
om

ΓΗ:

μ-
γ. 
μαα 
ο 

-

Οδοντόκρεμα μέντας
1 κουταλιά αποξηραμένη μέντα, 1 κουταλιά αποξη-
ραμένο φασκόμηλο, 2 ½ κουταλάκια οργανική 
baking soda, 1 κουταλάκι (κοφτό) αλάτι, 2 κουταλά-
κια φυτική γλυκερίνη, τζελ αλόης, 2 σταγόνες 
αιθέριο έλαιο tea tree, 3 σταγόνες αιθέριο έλαιο θυ-
μάρι, 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο μύρο, 8 σταγόνες 
αιθέριο έλαιο μέντας

Βάζουμε στο μπλέντερ, στη δυνατή ταχύτητα, τη 
μέντα, το φασκόμηλο και το αλάτι και φροντίζου-
με να πάρουμε μια πολύ πολύ λεπτή πούδρα. 
Καλύτερα αποτελέσματα έχουμε αν αλέσουμε όλα 
τα στερεά υλικά σε έναν μύλο του καφέ. Αδειάζου-
με τα στερεά υλικά σε ένα μπολ, προσθέτουμε τη 
γλυκερίνη και τζελ αλόης τόσο όσο χρειάζεται για 
να αποκτήσει το μείγμα τη σωστή πυκνότητα, 
ώστε να βγαίνει σωστά από μια συσκευασία 
οδοντόκρεμας 2 σε 1 (όχι σωληνάριο) του εμπορί-
ου. Στο τέλος προσθέτουμε τα αιθέρια έλαια και τα 
ενοποιούμε στο υπόλοιπο μείγμα σχολαστικά. 
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ένα 
μιξεράκι του φραπέ. Βάζουμε την οδοντόκρεμα 
μέντας στη συσκευασία. Τη χρησιμοποιούμε όπως 
μια συμβατική οδοντόκρεμα και δεν περιμένουμε 
να αφρίσει.

Θα χρειαστείτε παγοθήκες σιλικόνης, τις 
οποίες θα γεμίσετε με το μείγμα των λαδιών 
και του κεριού που θα λιώσετε σε μπεν 
μαρί. Μόλις κρυώσει το μείγμα ξεκαλουπώ-
νετε και οι ενυδατικές καρδιές είναι έτοιμες 
για μασάζ. Ρευστοποιούνται εύκολα με τη 
θερμοκρασία του σώματος.

υ Εθνικού 
ου με... να-
ς με... αγνό 

χιλλέας και 
α συνταγές 
ομορφιάς 
ν Κρήτη,

έφτια-
λλαξα
ς και 
δικές 
μο-

υλι-
και 
ρα 

μαι 
τή-
ιο-
και 
λέει

Μαρία Σαρίδου.

Ενυδα

11 κουταλ
11 1 κ.σ. αμυ
αααβα οκάντο
5555 σταγόν
ττττρριαντάφ
ββββιταμίνη
χρυσόσκ

ht

ρ ιάζεται. Ενοποιούμαιθέρια έλαια στο μείγμα κβάζουμε σ' ένα μπουκάλι 


