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Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο προορίζεται
μόνο για την προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται η πώληση ή η δωρεά
του βιβλίου σε άλλους ανθρώπους. Αν θέλετε να μοιραστείτε το βιβλίο με
άλλο άτομο, παρακαλείστε να αγοράσετε ένα επιπλέον αντίγραφο για κάθε

άτομο με το οποίο μοιράζεστε το βιβλίο. Αν βρίσκετε στην κατοχή σας
αυτό το βιβλίο αλλά δεν το αγοράσατε, παρακαλείστε να αγοράσετε το δικό
σας νόμιμο ηλεκτρονικό βιβλίο. Σας ευχαριστούμε που σέβεστε τη σκληρή

δουλειά της συγγραφέας.
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1. Τριαντάφυλλο

1.1. Χρήσιμες ιδιότητες

Σταματά τις φλεγμονώδεις διεργασίες στο δέρμα, καταπολεμά τον
ερεθισμό και το ξεφλούδισμα του δέρματος.
Προωθεί την αναζωογόνηση κλωβών.
Λειαίνει το δέρμα, αυξάνει την ελαστικότητα και την ελαστικότητα.
Ελέγχει τις κατανομές των σμηγματογόνων αδένων.
Προλαμβάνει τις ουλές και τα χηλοείδη.
Καταπολεμά τις ραγάδες (ραβδώσεις).
Καταπολεμά τις ημικρανίες, τους πονοκεφάλους, εξαλείφει
αγγειοσπασμούς του εγκεφάλου.
Ομαλοποιεί τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος, ομαλοποιεί
το ορμονικό υπόβαθρο της γυναίκας.
Επηρεάζει ευνοϊκά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.



Έχει θεραπευτική και προστατευτική επίδραση στις βλεννώδεις
μεμβράνες.
Είναι εξαιρετικό μέσο κατά της γαλακτοπαραγωγής (καντιντίαση).
Έχει απολυμαντική δράση, διεγείρει την αναγέννηση των ινών.
Έχει ηρεμιστική επίδραση που μειώνει την υπερένταση, σώζει από
νευροψίες, κατάθλιψη, αϋπνία.
Βελτιώνει τη μνήμη, τονώνει, βελτιώνει τη συγκέντρωση της
προσοχής.
Επηρεάζει ευνοϊκά τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος.
Θεωρείται άψογο αφροδισιακό.
Αντιμετωπίζει ασθένειες των ματιών, βελτιώνει την όραση εν γένει.
Επιδρά ευνοϊκά στο Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, ομαλοποιεί τον
αριθμό στην κατανομή κατά την έμμηνο ρύση. To ροδέλαιο
χρησιμοποιείται στην κοσμετολογία και την αρωματοποιία.

1.2. To ροδέλαιο στην κοσμετολογία και την αρωματοποιία

Το τριαντάφυλλο δικαιωματικά θεωρείται η βασίλισσα των αρωμάτων
και η βασίλισσα των λουλουδιών. Το άρωμά του ήταν πάντα συνδεδεμένο
με την πολυτέλεια και τη θηλυκότητα. Σήμερα το αιθέριο έλαιο του ρόδου
χρησιμοποιείται στην παραγωγή αρωμάτων, καλλυντικών, και επίσης,
ακατέργαστο σε προϊόντα για τη φροντίδα του προσώπου και των μαλλιών.

Χάρη στις υψηλές αναζωογονητικές ιδιότητες το έλαιο του ρόδου
εφαρμόζεται αποτελεσματικά στην φροντίδα του ώριμου, γερασμένου
δέρματος, και επίσης στο δέρμα που έχει χάσει εν μέρει την ελαστικότητα
του και την ελαστικότητα. Η τακτική χρήση του αιθέριου ελαίου του
τριαντάφυλλου μετά την εφαρμογή διεγείρει τις διαδικασίες αναγέννησης
σε κλωβούς, με την πάροδο του χρόνου πετυχαίνει έναν ακριβή
σχηματισμό προσώπου και ένα περίγραμμα, τονώνει, αυξάνει την
ελαστικότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας, μαλακώνει το
πρόσωπο, σώζει από επιφανειακές μιμικές ρυτίδες. Επιπλέον, είναι σε θέση
να εξαλείψει τα σημεία χρώσης του δέρματος από γήρας, για τη γενική
βελτίωση της επιδερμίδας του προσώπου και για την εξισορρόπηση του
δέρματος.



Η καλή χρήση του ροδέλαιου επηρεάζει το ξηρό δέρμα με σημάδια
τραχύτητας και εξίδρωσης, τροφοδοτεί εντατικά και μαλακώνει το δέρμα,
εξαλείφοντας, το συντομότερο δυνατόν, τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν. Όταν χρησιμοποιείται για τη φροντίδα του δέρματος, μια
αόρατη μεμβράνη πλαισιώνει και προστατεύει το δέρμα από αρνητικές
επιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων (άνεμος, παγετός, ήλιος).

Το έλαιο του τριαντάφυλλου παρουσιάζει χρήσιμες ιδιότητες για τη
φροντίδα του υπερευαίσθητου δέρματος του προσώπου. Η εφαρμογή της
καταπραΰνει το δέρμα, ανακουφίζει από την φλεγμονή και τον ερεθισμό,
εμποδίζοντας την επανεμφάνισή του. Για εκείνους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα με ροδόχρου (φλέβες αράχνης) στα πρόσωπά τους, το
ροδέλαιο θα τους βοηθήσει να τα καταστήσουν λιγότερο αισθητά με
τακτική χρήση.

Για την περιποίηση του βλεφάρου, το έλαιο του τριαντάφυλλου θα
φέρει αναμφισβήτητα οφέλη. Προσθέτοντάς τα σε προϊόντα φροντίδας για
το δέρμα γύρω από τα μάτια, γρήγορα ξεφορτώνεστε τους μαύρους
κύκλους κάτω από τα μάτια, το πρήξιμο και τις ρυτίδες έκφρασης.

Αυτό το πραγματικά «βασιλικό έλαιο» θα βοηθήσει γενικά να
βελτιώσει το δέρμα του προσώπου σε ασθένειες όπως η ψωρίαση, η
αλλεργική δερματίτιδα, το έκζεμα, ο έρπης, η νευροδερματίτιδα, κ.λπ..

1.2.1. Αντιγηραντική κρέμα
νυκτός

1.2.1.1. Σύνθεση

Έλαιο γλυκού αμύγδαλου —
30 ml.
Έλαιο τριαντάφυλλου — 3
σταγόνες.
Έλαιο πατσουλί — 3 σταγόνες.
Έλαιο υλάνγκ-υλάνγκ — 2 σταγόνες.
Έλαιο νερόλι — 2 σταγόνες.



1.2.1.2. Χρήση

Στο αμυγδαλέλαιο προσθέστε τα υπόλοιπα συστατικά και ανακατέψτε
καλά. Εφαρμόστε αυτή τη «κρέμα» τη νύχτα σε ένα προ-καθαρισμένο
δέρμα προσώπου από βρωμιά και μακιγιάζ. Μετά από είκοσι λεπτά,
σκουπίστε την περίσσεια του προϊόντος με χαρτοπετσέτα. Διατηρείται στο
ψυγείο.

1.3. Θεραπευτικές συνταγές με ροδέλαιο

Για την κολπίτιδα συνιστάται να κάνετε ένα ράντισμα με ροδό λάδι, για
αυτό προσθέστε στο ζεστό βρασμένο νερό (5 λίτρα) ένα μείγμα από ένα
κουταλάκι του γλυκού σόδα και 3 σταγόνες ροδόλιου. Η διαδικασία πρέπει
να γίνεται καθημερινά για επτά ημέρες.

Για τον έρπητα στα χείλη, το τριαντάφυλλο είναι χρήσιμο όταν
χρησιμοποιείται σε αδιάλυτη μορφή. Θα πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας
στους σχηματισμούς κυψελών τρεις έως τέσσερις φορές την ημέρα.

Για να απαλλαγείτε από την ψωρίαση, την αλλεργική δερματίτιδα, τη
νευροδερματίτιδα, το έκζεμα και άλλες δερματικές παθήσεις, είναι καλό να
προσθέσετε τριαντάφυλλο στις αλοιφές που προβλέπονται για τη θεραπεία
αυτών των ασθενειών. Για κάθε δόση αλοιφής πρέπει να λαμβάνεται μία
σταγόνα ελαίου.

Για την ανακούφιση του πονόδοντου, καλό είναι να ξεπλύνετε τη
στοματική κοιλότητα με την ακόλουθη σύνθεση: σε 100 ml νερού,
προσθέστε μισό κουταλάκι σόδα ψησίματος και μια σταγόνα αιθέριου
ελαίου τριαντάφυλλου.

Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική υγεία, συνιστάται να λαμβάνετε
μία σταγόνα ροδέλαιο τρεις φορές την ημέρα πριν το γεύμα. Τη ρίχνετε σε
ένα κομμάτι ζάχαρης και το τρώτε.

1.3.1. Ροδόνερο

1.3.1.1. Επίδραση
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