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Homoktövis
Az érett bőr védelmezője a 

homoktövis
Az európai homoktövis (Hippophae rhamnoides) számos gyógyhatása ismert, a 
szépségipar is gyakran használja készítményeiben. Gátolja a hajhullást, lassítja 
a ráncok megjelenését, csökkenti a narancsbőr kialakulását, kedvezően befolyá-
solja a pigmentációs folyamatokat és tartóssá teszi a barnaságot. Fiatalságunk 
megőrzése érdekében külsőleg és belsőleg is alkalmazható.

A homoktövis a Himalája lejtőiről indult, de a mérsékelt éghajlatot is jól bírja, így 
nálunk is megterem. Nem igényes, szereti a napot és tűri a hideget. Nyár végén 
szüretelhető. Nyersen nem annyira élvezhető, de ivólének, szörpnek, lekvárnak 
elkészítve fi nom, és betegségek után is érdemes fogyasztani. A homoktövis az egyik 
legegészségesebb bogyós gyümölcsünk. Gazdag vitaminforrás, a növényi olajok 
közül az egyik legkiemelkedőbb. Rendkívül magas a C-, E-, F-vitamin tartalma, de 
béta-karotinból is sokat foglal magában. 
A homoktövisnek szinte minden részét, a termését, a levelét és a magjából kinyerhe-
tő olaját is használják élelmezési, gyógyászati és kozmetikai célokra. A homoktövis 
magolaj külső használatával sokat tehetünk bőrünk öregedésének megelőzésében. 
Kiválóan alkalmazható a kiszáradt, repedezett bőr kezelésére, mivel rugalmassá 
varázsolja bőrünket. Égésre, leforrázott bőrre szintén gyógyír. Jól használható pik-
kelysömör, ekcéma, bőrviszketés, gombás fertőzés, kozmetikumok és vegyszerek 
által okozott gyulladás, nőgyógyászati gyulladás, orr-, és torok nyálkahártya gyulla-
dás, herpesz, szemhéj bőrének gyulladásos kezelésére, íny és fogágy érzékenységre. 
Olajban gazdag magja védi a bőrt és segít megtartani természetes védelmi vonalait. 
Nagy mennyiségben tartalmaz linolsavat, linolénsavat, palmitoleinsavat és E-vita-
mint, melyek segítenek a bőrirritáció csillapításában. A kozmetológiában napolajok 
alapanyagaként hasznosítják a homoktövist, olaja ugyanis véd a napsugárzás okozta 
károsodástól, ami még télen is fontos.
A homoktövis olaj minden család házipatikájában nélkülözhetetlen, antibakteriális 
hatása révén, hiszen eredményesen alkalmazható a torok-, és mandulagyulladás, 
orrnyálkahártya-gyulladás esetén. Az értékes sterol, elsősorban sitosterol, a homok-
tövis magolajban megtalálható, mely fertőtlenítő, érzéstelenítő, gyulladásgátló és 
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fájdalomcsillapító hatású. Minden méregtelenítő kúra elengedhetetlen kelléke, mi-
vel kedvezően hat a gyomor betegségeire a gyomor-, és nyombélfekélyek, gyomor-
hurutok és bélgyulladások, valamint az aranyér kezelésére is hatásos szer, emellett 
fontos májvédő szerepe. Javítja a szív funkcióit, az erek állapotát, kúraszerűen fo-
gyasztva növeli a fi zikai, szellemi teljesítőképességet, sportolóknak is hasznos forrás.
Táplálja a hámsejteket, gyorsítja a regenerálódást, roboráló hatású. Folyamatos 
fogyasztása esetén a bőr alatti zsírszövetekbe épülve visszaadja azok rugalmassá-
gát és puhaságát. Ajánlott rendszeresen, kúraszerűen fogyasztani. Tegyen el belőle 
télire, úgy hogy egy befőttes üvegbe beleteszi az apró bogyókat, majd felönti méz-
zel, így egész évben fogyaszthatja. Ezen kívül nagyon széleskörűen fel tudja használ-
ni a homoktövist a konyhában. Beleteheti joghurtba, vagy fogyaszthatja kifacsarva 
is. A tökéletes hatás eléréséért fogyassza minden reggel éhgyomorra, mert így tudja 
legjobban kifejteni hatását.
Érdemes kis adagokban fogyasztani, hiszen nagy mennyiségben fogyasztva egyes 
esetekben hasmenést okozhat. Akut bél-, és epehólyag-gyulladás, illetve hasnyálmi-
rigy megbetegedések esetén használata nem ajánlatos.

Kozmetikai receptek

Tápláló arcpakolás
Hozzávalók: 30 ml rózsavíz, 20 ml víz, 50 g rózsaszín agyag, 3 ml homoktövis olaj, 
3 csepp geránium illóolaj, 1 evőkanál Aloe vera koncentrátum.
Öntse a vizet egy tálba, szórja bele az agyagot, és hagyja, hogy felszívja a vizet. 
Ezután adja hozzá a rózsavizet az Aloe vera koncentrátumot és keverje össze. Keverje 
hozzá az illóolajat és a homoktövis olajat. Vigye fel az arcára, 10-15 percig hagyja állni 
a bőrén, majd bő vízzel öblítse le.
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Csillapító esti arcolaj-keverék érzékeny bőrre
Hozzávalók: 20ml-es pipettás üveg (patikában szerezhető be), 5ml búzacsíra olaj, 
10ml jojoba olaj, 2,5 ml cameline olaj, 10 csepp ligetszépe olaj, 10 csepp homoktö-
vis húsolaj, 5 csepp orvosi levendula illóolaj, 3 csepp római kamilla illóolaj, 3 csepp 
ylang-ylang extra illóolaj. 
Keverje össze a hozzávalókat. Az arcolajból 3-4 cseppet esténként, arctisztítás után, 
a még nedves bőrbe kell simítani.

Olajzselé ráncfeltöltő szemránckrémnek
Hozzávalók: 6 g szójaolaj, 6 g makadámiadió olaj, 3 g vanília kivonat, 8 g sárgarépa 
olaj, 2 g homoktövis olaj, 5 g frakcionált kókusz olaj, 1 g kovasav gél. 
Az összetevőket hidegen, a botmixer erőteljes keverésével gélesítse.

Fényvédő krém
Hozzávalók: 6 evőkanál kakaóvaj, 4 evőkanál sheavaj, 4 evőkanál kókuszzsír, 3,5 
kanál szezámolaj, 1 evőkanál csipkebogyó olaj, 1 evőkanál homoktövis olaj, fél evő-
kanál sárgarépa olaj, 2 evőkanál cink-oxid és 2 evőkanál titán-oxid.
A vajakat alacsony hőmérsékleten (maximum 40 °C-on), állandó kavargatás mel-
lett olvassza fel, majd töltse hozzá sorra az olajokat, végül a cink-oxidot és a 
titán-oxidot. Tegye bele egy tégelybe, hagyja kihűlni, majd tárolja a hűtőszek-
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rényben. Használhatja a strandon, de akár egy délelőtti piaci bevásárlásra is ma-
gára kenheti. Két hónapig friss marad, ez idő alatt ajánlatos elhasználni. Olajos 
összetevőinek köszönhetően egy SPF 5-s védőréteggel vonja be a bőrt, és ez 
akkor sem veszít hatásából, ha bemegyünk a medencébe, és bőrünket víz éri. 
A cink-oxid és titán-oxid a krém hatását SPF 30-as faktorúra növeli. Bármilyen korosz-
tály, gyerekek és terhes nők is használhatják. A keverék három fontos pozitív hatás-
sal rendelkezik: véd az UV-sugarak ellen, hidratál, és a vízzel érintkezve is megtartja 
tulajdonságait.

Napolaj barna bőrre
Hozzávalók: 1 teáskanál levendulavirág, 1 teáskanál csarabfű (virágzó hajtásvég), 
100 ml avokádóolaj, 50 ml sárgarépaolaj (mi is készíthetjük magunknak házilag: 
2 reszelt sárgarépát 3 napig 1 dl olajban áztatunk, majd leszűrjük), 8 csepp homok-
tövis gyümölcshús-olaj.
A gyógynövényeket nyomkodja össze, tegye széles szájú üvegbe, öntse le az olajok-
kal. Időnként megkeverve 24 órát hagyja állni, majd fi nom szűrőn szűrje át, és töltse 
sötét üvegbe.
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Ajakápoló
Hozzávalók: 3 g méhviasz, 2 g szőlőmagolaj, 3 g makadámiadió olaj, 1 g homoktö-
vis olaj, 2 g shea vaj.
Olvassza fel az olajokat, és keverje őket össze. A sheavajat célszerű a végén hozzá 
adni, ugyanis nem szereti, a 40 °C-nál melegebbre hevítést. Töltse ajakápoló tokokba 
és hagyja kihűlni. Jobban teszi, ha hűtőben hagyja lehűlni, mert akkor jobb állagú 
lesz az ajakápoló. Használatkor csak kenje a (lehetőleg nedves) ajkára szükség sze-
rint.

Homoktövis olaj
Hozzávalók: olaj fázisoz: 1,5 g sárgabarackmag olaj, 1 g vadrózsa olaj, 1 g homok-
tövis olaj, 1 g shea vaj, 2 g fekete nadálytő olajos kivonata, 1 g körömvirág olaj, 1 g 
olivem 1000, 0,5 g cetil-alkohol, 0,3 g Gfphen. Vízfázis: 13 g hibiszkusz/csipkebogyó, 
0,3 gramm allantoin, 3 g narancsvirágvíz.
A zsíros fázis kimért összetevőit (a shea vaj kivételével) egy tűzálló üvegben (köz-
vetlenül a főzőlapon, vízfürdőben vagy mikrohullámú sütőben) maximum 55 °C-ra 
melegítse fel, amíg az összetevők meg nem olvadnak. Csak ekkor adja hozzá a she-
avajat.
A vizes fázist szintén az üvegben maximum 55 °C-ra melegítse fel, majd lassan 
vékony sugárban, a legjobb, ha habverővel, vagy egy kis kézi mixelővel keverje bele a 
zsíros fázisba. Az allantoin vízben oldódik, de hőérzékeny. Legjobb, ha külön feloldja 
a vízfázis egy kis részében, majd a már elkevert krémhez adja. A lehűtött krémet 
töltse át megfelelő tárolóedénybe, zárja le és feliratozza. Ezután lehetőleg hűvös és 
száraz helyen tárolja.

Normál, erőtlen hajra hajpakolás
Hozzávalók: 30 ml ricinusolaj, 10 ml homoktövis olaj (visszaállítja a hajbázis egyen-
súlyát + erősíti), 5 csepp rozmaring olaj, 5 csepp édes narancs illóolaj, 5 csepp zsálya 
illóolaj. 
Keverje össze a hozzávalókat, hagyja hatni a hajon 20 percig, ezután mossa le alapo-
san samponnal és öblítse ki.
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