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SZÉPSÉG & EGÉSZSÉG 
BLNCE BEAUTY KISOKOS 

„A szépség ott kezdődik, amikor eldöntöd, hogy önmagad leszel.”  
(Coco Chanel) 
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OKTÓBER, A TELJES ÉRTÉKŰ SZÉPSÉG 
HÓNAPJA A BLNCE-NÉL
Mi a szépség? Mit és kit tartunk szépnek? 

Mi, a blnce-nél elkötelezetten hiszünk abban, hogy a testi és lelki egészség és teljesség hozza 
magával a szépséget, a harmóniát, és, hogy mindezek kéz a kézben tudnak, egymást támogatva 
létezni hosszú távon. Az egészséges, rugalmas bőr, a puha és csillogó, dús hajkorona, az erős kör-
mök, tónusos izmok sokkal többet jelentenek a puszta esztétikumnál. 

Azt jelzik, hogy minden rendben, jól és megfelelően működik belül a immunrendszertől kezdve, a 
hormonházatrtáson át, az anyagcseréig - minden mindennel összefügg. 
Ha bárhol hiba keletkezik, előbb utóbb a szervezet jelzéseit kivűlről is érzékeljük, ha figyelünk rá, 
de mellé társulnak az olyan fizikális tünetek, mint a fáradtság, fejfájás, rossz közérzet, így érdemes 
már az apró jeleket is komolyan vennünk, és tenni ellene. 

A boldog, egészséges és elégedett ember a szép, energiát sugárzó, inspiráló, független a genetikai 
adottságoktól, hiszen a szégség belülről fakad. Ép testben, ép lélek, ahogy mondani szokás.

Könyvünkben segítünk körbejárni az okokat, az összefüggéseket a szépség-egészség és a test-lé-
lek tengelye körül, majd gyakorlati útmutatást adni mindezek megóvása és kamatoztatása érdeké-
ben. 

Most kifejezetten aktuális, hisz az október már évek óta a nők “rózsaszín” időszaka, a mellrák elleni 
küzdelem hónapja. 

Tarts velünk ezen az izgalmas úton!  
 
Szeretettel a blnce teljes csapata nevében:

Veres Anita 
Blnce brand specialist
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“HISZEK A RÓZSASZÍN VILÁGBAN. 
HISZEM, HOGY A NEVETÉS A LEG-
JOBB KALÓRIAÉGETŐ. HISZEK AB-
BAN, HOGY A BOLDOG LÁNYOK 
A LEGSZEBBEK! HISZEK ABBAN, 
HOGY A HOLNAP EGY ÚJABB NAP! 
HISZEK A CSODÁKBAN.”  

Audrey Hepburn 
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SZÉPSÉG = FIATALSÁG?
EGYENSÚLY ÉS HARMÓNIA KÍVÜL ÉS  
BELÜL A SEJTEKTŐL INDULVA

Szinte egyidős az emberiséggel, hogy az örök fiatalság titkát keressük, hiszen a fiatalság kéz a 
kézben jár a szépség és az egészség ígéretével komplexen. Épp ezért minden olyan esztétikumra 
való törekvés, ami a történelem során megtörtént, és nem szolgálta az egészséget, - mint például a 
fűzők vagy erős, maszk szerű sminkek, amik nem hagyják lélegezni a bőrt, vagy a japánok elkötött 
lábfeje - valójában a szó szoros értelmében nem nevezhetőek szépségre való törekvésnek. 

Bár a szépség sok esetben szubjektív, és ezt szeretnénk is annak meghagyni, hogy egyéni prefe-
rencia maradjon, hogy kinek mi tetszik, abban talán mindenki egyetért, hogy a ruganyos, mozgé-
kony fiatal(os) test és az élettel teli arcbőr minden korban etalonnak számított, ahogyan most is. 

Senkinek sem kell bemutatni és ecsetelni, hogy milyen sima és eszményi, puha és makulátlan a 
kisbabák bőre, hiszen felnőttként is mit meg nem adnánk érte.

Ez egyrészt a magas hialuronsavnak és kollagén tartalomnak köszönhető, hiszen ilyenkor még a 
regeneráció gyors, az esetleges sérülések gyorsan gyógyulnak, a hidratáltság tökéletes, nincsenek 
vagy csak nagyon ritkák a születési bőrhibák.

Mindannyian emlékszünk még gyermekkori horzsolásokra, amelyek szinte teljesen el is tűntek más-
napra, köszönhetően a rendkívül gyors sejtanyagcserének, bőrünk tette a dolgát, gyorsan és haté-
konyan gyógyította saját magát belülről.

Mivel legnagyobb szervünk a bőrünk, kültakarónk védelmi funkciót is ellát, és ő találkozik először 
a külvilágból érkező hideggel, meleggel, fizikai behatásokkal, melyek természetes velejárói, hogy 
idővel nyomot hagynak rajta.

Ugyanez a helyzet a testünkkel is, 20-25 évesen vagyunk erejünk teljében. Ilyenkor fejlődnek a leg-
hatékonyabban az izmok, pörög az anyagcsere, különösebb diéta nélkül ilyenkor a legalacsonyabb 
a testzsír százalékunk is. Ebben az életkorban a legnagyobb a teherbírásunk is - amivel nem sza-
bad(na) visszaélnünk. Viszonylag kevés alvás mellett is jól tudunk teljesíteni szellemileg és fizikáli-
san is. 

Ahogy idősödünk tapasztaljuk, hogy bőrünk veszít rugalmasságából, feszességéből, bőrhibák, fol-
tok jelennek meg rajta, a sebek lassabban és nehezebben gyógyulnak, majd a 60-as, 70-es évek-
ben már egészen mély ráncok, barázdák tarkítják.
Az arc veszít a rajta meghúzódó zsírból, sőt a csontok is zsugorodnak, emiatt nyúzottá, fáradtabbá 
válunk, szó szerint a gravitáció veszi át az uralmat felette. Míg a testünk esetében az izmok kez-
denek el veszíteni a tömegükből, teret adva a felszaporodó zsírszöveteknek, ami különösen nők 
esetében veszélyes is lehet, mivel a magasabb testzsír, különösen has tájékon kedvező táptalajt 
biztosít az ösztrogén hormon elszaporodásának, majd az egyensúly felborulásának. 

Az öregedés folyamata - genetika és külső hatások, tényezők

Gyakorlatilag már a születésünk pillanatában elkezdünk “öregedni”. Ez van belénk kódolva. 
Viszont sokan nem tudják, hogy a genetikai, öröklött adottságokon felül a külső hatások igen 
nagyban felelősek, és hatással vannak az öregedésünkre, azon belül is a szépség témakörébe tar-
tozó folyamatoka, mint például a bőr, a haj, a köröm minősége és állapota, egyes betegségei. 
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Mik azok amik befolyásolják az öregedési folyamatokat kívülről? 

- Táplálkozás
- Sport 
- Stressz és annak kezelése
- Alvás, pihenés
- Káros szenvedélyek
- Légszennyezettség
- Napozás/UV sugárzás/fényvédelem

MIÉRT NEM JAVASOLJUK AZ ÁLLATI  
EREDETŰ KOLLAGÉN FOGYASZTÁSÁT? 
Sokan azt gondolják, hogy az állati kollagénnel való “visszapótlás” minderre megoldást nyújt majd, 
fogom és mintegy varázsütésre visszatöltöm az elvesztett kollagént, amit az életkorom és a hely-
telen életmódom vett el tőlem. Sajnos az emberi test ennél bonyolultabb, és egy másik faj, porított 
bőrének és porcainak rendszeres fogyasztása nem biztos, hogy ott oldja meg a problémát, ahol én 
szeretném. 
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Mi a kollagén? 

Valójában bőrünk első számú proteinje, ami a feszességéért és a rugalmasságáért felel.

A bőr csak a jéghegy csúcsa, hiszen valójában mindenhol jelen van, ahol nagy szükség van rá; a 
csontokban, beleértve a fogakat is, izmokban, szövetekben, és testünk minden egyes nap termeli, 
előállítja újra és újra.

Neve a görög “kolla” szóból ered, melynek jelentése ragasztó, nem véletlen, hiszen egy gumiszerű 
szövet, mely a porcok, izületek megfelelő működésének egyik meghatározó szereplője. Ifjú korban 
a régi, “elhasznált” kollagén természetes megsemmisítésének (lebomlásának) folyamata és az újak 
szintézise kiegyensúlyozott.

Viszont sajnos úgy vagyunk összerakva, hogy a kollagéntermelés a húszas éveink derekán elkezd 
lassulni, továbbá kollagén vesztés is történik ezzel egyidejűleg folyamatosan, és átbillen abba az 
irányba, hogy többet veszítünk, mint termelünk kollagénből.

Minden egyes évben legalább 1%-át elveszítjük kollagén készletünknek, és mivel szervezetünk 
nagyon okosan működik, ezért oda szállítja, ahol a legnagyobb szükség van rá, a porcokhoz, cson-
tokhoz, izületekhez. A bőr feszessége, fiatalos külleme a túlélés kérdésében sokadlagos.

Egy gyors fejszámolás után láthatjuk, és tapasztalhatjuk is, hogy 60 éves korra minimum 60%-át 
elveszítjük természetes kollagén szintünknek. Minimum, mert ez a szám akár 70-80% is lehet, ha 
“rásegítünk” helytelen életmódunkkal. Bizony, a dohányzás, a szmog, az alkoholfogyasztás vagy 
épp a túlzásba vitt napozás mind-mind oxidatív stresszt okoznak, szabadgyököket képezve szer-
vezetünkben és bontják a kollagént. Sajnos nők esetében az ösztrogén szint megváltozása is ha-
tással van a kollagén képződésre és pusztulásra is.

Mégis részben a mi kezünkben van a kulcs, hogy lassítjuk avagy gyorsítjuk a kollagén kiürülését 
saját szervezetünkből, és itt már nem csak a bőrünkre megy a játék!

Az ereink rugalmassága, belső szerveink, csontjaink egészsége a tét.
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Mit gondol Tóth Gábor élelmiszeripari fejlesztőmérnök az állati eredetű kollagén  
készítményekről?  

“Beteges állatoktól egészségvédő termék?
Gondoljuk csak végig: nem furcsa ez? Világjárványok söpörnek végig bolygónkon, időről időre, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak az állatvilághoz (és az emberi tevékenységhez, azaz az állattar-
táshoz is. A tenyésztő és feldolgozó telepek jelentős baktérium- és vírusgazdák). A sertéspestis, a 
kergemarhakór, a száj- és körömfájás, a szarvasmarha-leukémia, a baromfikat érintő madárinfluen-
za, a csirkék nyirokmirigy rákja (Marek-betegség), a halak rákbetegségei, a tenger gyümölcseinek 
vírus fertőzöttsége...Mind-mind figyelemfelhívás az emberiség felé, de ez csak a jéghegy csúcsa, 
hiszen a közéletbe nem kerül be az egyéb, több tucat aktuális betegség, amivel küzd a szakma 
hosszú évtizedek óta. Nagy részben hírzárlat van, ez csak az állatorvosokra tartozik.

Zoonózisok (emberre is veszélyes állatbetegségek) világában élünk, az állatok meglehetősen 
betegesek és az ember még betegesebb, így logikus, hogy e kettő egymás közötti cirkulációja 
egészséget, szépséget nem hozhat.

Aki belelát a jelenlegi feldolgozóipar mélyebb régióiba, úgy gondolom, belátja majd, hogy vágó-
hidakra és vágóhídi melléktermékre nem hasznos építeni egy egészség divatot. Márpedig most ez 
zajlik. Sem az egészségtudatosság etikájával, sem szakmaiságával nem férhet ez össze, hiszen az 
egészség lényege az ember, az állat, a környezet (víz, talaj, levegő), a bolygó védelme (általános 
protektív szemlélet). Az egyetemen, ahol végeztem, az élelmiszer-kémia szemináriumon (ez 1999-
ben történt), a professzor úr jelezte a kollégáknak (diákoknak), hogy óvatosan kezeljük a zselatin 
és kollagén kérdést, mert ez bizony egy egyszerű és korántsem teljes értékű fehérjeszerkezet, 
ami a szervezetben (mint minden más protein) jórészt aminosavakra bomlik és a közös aminosav 
raktárba kerül, majd a test elküldi valamely felépítő folyamat támogatására, de általában nem a 
bőr vagy a porcok felé.Mosoly ült a szája sarkában, egyben elmondta, hogy a vágóhidak különbö-
ző termékeiből egyre inkább élelmiszereket fognak gyártani, akkoriban persze még „csak” olcsó 
állományjavítóként funkcionáltak a párizsiban, virsliben és sok más termékben. Persze ez sem volt 
szerencsés, hiszen jelentős megtakarítást hozott egy nagy cégnek, ha csak 1% színhús helyébe fil-
léres mellékterméket tehetett. Az 1%-ból persze 2-3% is lett, és észrevették, hogy a zselatin jelen-
tős vízmegkötő képessége, ízesítőkkel történő feljavítás után, együtt igen komoly minőségi tö-
meg-megtakarítást jelent egy élelmiszerben (jelenleg például joghurtokban is). Ma pedig már nem 
2-3%-ról, hanem 100%-ról beszélünk, hiszen a kollagén bevonult a kiemelten „értékesnek” tartott 
élelmiszerek és kiegészítők közé, a szépség felé vezető úton. A gasztropszichológia és az üzleti 
érdekeltségek szolgálatába állított tudomány még mindig tud meglepetéseket okozni.

A porított állati szövetek, mint az egészség kulcsai?
Az ember először úgy érzi, ez valami rosszízű tréfa, majd meglátja a bio és vegán termékekről is-
mert üzletekben is a marha- és sertés kollagént. Szélesedő üzletág épült a porított állati szövetek-
re, és sokan a haj, a köröm védelmét, valamint feszes bőrt várnak a levágott sertések, marhák és 
csirkék csontjainak, bőrének és kötőszöveteinek fogyasztásától. Bárcsak ilyen egyszerű volna ez a 
kérdés: ha állati csontot eszek, erősödik a csontom és ha állati zselatint, akkor feszes lesz a bőröm.

A test ennél bonyolultabban működik, bár tény, nem kevés szakmai tanulmány született a kolla-
gén peptidek témakörében (bárcsak a növények kutatását is ugyanígy szponzorálnák). A kollagén 
külsőleg ugyan hathat (kozmetikumban), itt is főként a legfelső rétegben fejti ki hatását. Belsőleg 
azonban még mindig vita van a hatásairól az emberi bőrszövetet illetően, mivel – a korábbiak értel-
mében – az enzimes hatások (proteázok) lebontják a tápcsatornában.Ha a bőrvédelemhez kolla-
gén bevitelre volna szükség, bizony a vegánok és vegetáriánusok bőre volna a legproblémásabb 
és legráncosabb, azonban nem ez a helyzet. Emellett egyre több sportoló áll át a növényi alapú 
étkezésre, és a bőr, valamint a porcok, ízületek állapota javul a bázisképző hatás, a purinok kiikta-
tása és a bőséges nyomelem- és vitamin bevitel miatt. Az EU rendeleteket szemlélve, a C-vitamin, 
és a mikroelemek bevitele alkalmas a haj, a köröm és a bőr „normál állapotának fenntartására”.”
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BLNCE SMART AGING KISOKOS - MIT TE-
GYÉL A SAJÁT KOLLAGÉN TERMELÉS FO-
KOZÁSA ÉRDEKÉBEN - BLNCE BEAUTY 
TIPEKKEL
Smart-aging az új Anti-aging

Az öregedés egy természetes folyamat, sőt kiváltság, így semmiképpen ne tekintsünk rá ellenség-
ként és viszolyogva, ellenben készüljünk fel rá tudatosan, preventív módon, hogy minél tovább 
élvezhessük az életünket egészségesen, fiatalosan, szépségben. Talán így lehetne jellemezni a 
számunkra is sokkal kellemesebben csengő Smart-aginget a mára már - szerintünk - kifejezetten 
elavultnak számító Anti-aging-gel szemben. 

Nem harcolnunk kell az öregedéssel, hanem tudatosan készülni rá, és minél felkészültebben és 
egészségesebben kihozni magunkból minden életkorunkban a maximumot
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1. ANTIOXIDÁNSOK RENDSZERES 
FOGYASZTÁSA ÉS  

KÜLSŐLEGES HASZNÁLATUK

Egyre gyakrabban hallunk az antioxidánsokról, szabadgyökökről, és különös kapcsolatukról.
Az antioxidánsok többféle vegyületcsoportot foglalnak magukban: többek között vitaminok, 
ásványi anyagok, karotinoidok, polifenolok, enzimek szerepelnek köztük. Számos antioxidáns a 
zöldségek, gyümölcsök jellegzetes színének kialakításáért is felel.
Az antioxidánsok olyan molekulák, melyek az oxidatív stressz által keletkezett szabadgyököket 
támadják a testünkben. Testünk ugyan alapvetően is rendelkezik antioxidáns védelemmel, mely 
a szabadgyökök mennyiségét szabályozza, viszont a főleg gyümölcsökben és a zöldségekben, 
található antioxidánsok, mint például a C-, és E-vitaminok, nagyban hozzájárulnak e védelem 
erősségéhez. 
Szabadgyökök folyamatosan képződnek testünkben, és antioxidánsok nélkül, komoly károkat 
okoznának, mely számunkra előbb-utóbb végzetes lenne. Viszont a szabadgyököknek fontos 
szerepük van az egészségünk megőrzésében is (4), ugyanis az immunsejtek szabadgyököket 
használnak ahhoz, hogy legyőzzék a fertőzéseket.

De mik is okozhatnak szabadgyök-többletet?

Légszennyezés
Dohányfüst
Alkoholfogyasztás
Toxinok (olyan mérgek, amelyek természetes, biológiai folyamat során jönnek létre)
Magas vércukorszint
Sugárzás (túlzott napozás)
Magas többszörösen telítetlen zsírsav bevitel 
Bakteriális, gombás vagy vírusos megfertőzések
Túlzott vas, magnézium, réz vagy cink bevitel
Túl sok vagy kevés oxigén a testben
Hosszú és intenzív hosszú testedzés
Túlzott antioxidáns bevitel (pl.: E -, és C vitamin)
Antioxidáns hiány
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Antioxidáns források:

Zöldségek és gyümölcsök 

A zöldségekben és gyümölcsökben található, antioxidáns tulajdonságú biológiailag aktív ha-
tóanyagok esetében számos kedvező hatást írtak le a különböző vizsgálatok: többek között a 
szív-érrendszeri betegségek (például: a vérnyomás csökkentése, a vérlemezkék összecsapódásá-
nak gátlása és az erek működésének javítása, illetve a vérzsírszintek pozitív irányú befolyásolása 
révén), a demencia kockázatának csökkentése szerepel a pozitívumok listáján.

A gyümölcsökben gyakran több, akár 5–10 különféle flavonoid glükozid is megtalálható, amelyek 
főként a gyümölcshéjban és levelekben halmozódnak fel, mivel szintézisüket a fény stimulálja.

Fogyasszunk naponta 3-4 adag színes zöldséget és gyümölcsöt! 
Ezen belül is érdemes vegyesen, minél többféle és minél több színű (akár egy étkezésen vagy egy 
napon belül is), lehetőleg idényjellegű, friss, nyers vagy kíméletes konyhatechnológiával készített 
gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani (ha csak lehet héjastul vagy préselve) a szervezetünkre ked-
vező hatás(ok) elérése érdekében.

BLNCE TIPP: ÚJDONSÁG - HAMAROSAN! 
BEAUTY MIX OIL

Zöldség-, gyümölcsmag-, fűszer- és gyógynövényolajok egyedi keveréke 
Egyes zöldségek, fűszer- és gyógynövények, gyümölcsök magjából, valamint a
csíráztatott lenmagból és a chiamagból kíméletes préselési eljárással kinyert  
olajokban,kivonatokban és az argán-, a petrezselyem-, a máriatövismag- és  
a ligetszépeolajban lévőpolifenolokkal, bioflavonoidokkal, fitokemikáliákkal  
ma már számos kutatás, szakirodalom foglalkozik, különös tekintettel a  
bőrszövet állapotára. Mintegy a természet “kvintesszenciáinak” számítanak.  
E-vitaminban, telítetlen zsírokban és omega-3 zsírsavakban gazdag.  
Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

 

Rezveratrol

Érdemes külön megemlíteni, a vörös szőlő héjában található olyan antioxidánst, amely kifejezetten 
jótékony hatással van az egészségre. Segíthet megelőzni az infarktus, az agyvérzés és az érelm-
eszesedés kialakulását.
A rezveratrol egy olyan, a növényekben előforduló polifenolok közé tartozó vegyület, mely első-
sorban a vörös szőlő és a kék szőlő héjában, magjában, az áfonyában, valamint az ezekből készült 
italokban elsősorban a vörösborban található meg. Ugyanakkor jelentős mennyiségű rezveratrolt 
tartalmaz a lucfenyő, a kakaó, az étcsokoládé és a mogyoró is.

A rezveratrol antioxidáns hatása

- 20x erősebb, mint a C-vitamin,
- 5x erősebb, mint a béta-karotin,
- 50x hatékonyabb, mint az E-vitamin.

Arcápolásnál is jó szolgálatot tehetnek az antioxidánsok külsőleg alkalmazva őket. Válasszunk tisz-
ta aszkorbinsav tartalmú 10-20% koncentrációjú C-vitaminos szérumot, arckrémet.
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BLNCE TIPP: 
IMMUGENIN SUPREME

Egy igazi immunerősítő szupersztár, az apigenin, a rezveratrol és a 
citrus-flavonoidok erejével, továbbá A-, B-, C-vitaminokkal, folsavval,  
és megemelt cinktartalommal, amelyek az oxidatív folyamatok  
visszaszorításában és a szabad gyökök semlegesítésében játszanak  

fontos szerepet.2. VEGÁN HIALURONSAV

Valójában csak a nevében sav, amit a szervezetünk termel, és a bőrünk 56%-át alkotja, de jelen van 
az izmokban, a nyirokrendszerben, sőt a vérünkben is.Ereje a hatalmas vízmegkötő képességében 
rejlik, mivel mindössze egyetlen gramm hialuronsav képes akár 10.000 milliliter vizet is megkötni, 
ezáltal szó szerint kitölti és feszessé, puhává teszi a bőrt, és segíti megakadályozni a kollagén és el-
asztin lebomlását, egyfajta szabályozóként működik, és neki köszönhetjük a sebek gyors gyógyulá-
sát is, amíg fiatalok és egészségesek vagyunk. Sajnos az életkor előrehaladtával termelése csökken, 
és idővel szó szerint “kiszökik” a szervezetünkből ; csökkenése a húszas éveinkkel indul el, majd a 
harmincas életévekre jelentős mértékben felgyorsul, s mire elérjük a negyvenet, nagyjából a felére 
csökken, míg hatvan esztendős korunkra már csupán 10%-a lesz az eredeti mennyiségnek, ez pedig 
bőrünk ráncosodásához, izomtömegünk folyamatos csökkenéséhez, illetve ízületeink fájdalmához 
vezet.A C-vitaminhoz hasonlóan a hialuronsav is jolly joker hatóanyag, javasolt belsőleg és külsőleg 
is alkalmazni, így érjük el vele a legeredményesebb hatást. Válasszunk vegán formulát! 

BLNCE TIPP: ÚJDONSÁG - HAMAROSAN!
VEGÁN HIALURON KAPSZULA

C- és B12 vitaminnal, Spirulina algával és csalánnal
Egy igazi szépség kapszula ami egyrészt segít a saját kollagéntermelés fokozásában, ezen keresz-
tül a bőr, az erek, a csontozat és a porcok, valamint a fogíny és a fogak normál állapotának fenn-
tartásához. A hialuronsav a bőr, a kötőszövetek és a porcok rugalmasságában, hidratáltságában 
játszik szerepet, a szakirodalmak alapján. Különösen a bőr felhámjában található, így a bőrszövet 
megújulása során, hámlással hialuronsavat is veszítünk, ezért rendszeres pótlása előnyös. 

3. CINK

A cink a kollagén termelésben ugyan “csak” közvetve tölt be fontos szerepet, mert olyan fehérjéket 
aktivál, amelyek szükségesek a kollagén szintézishez. Emellett sok egyéb jótékony hatása miatt is 
érdemes odafigyelni a megfelelő bevitelre - erősíti az immunrendszert, gyulladások ellen hatásos, 
téli időszakban könnyen kivédhetőek segítségével a meghüléses megbetegedések.

Cink leginkább magvakban (tökmag, mandula, kesu), búzacsírában és sörélesztőben található, de a 
hüvelyesek cinktartalma is jelentős. 

https://blnce.hu/products/immugening-supreme?_pos=1&_sid=bc6fa3a76&_ss=r
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BLNCE TIPP:
BEAUTYSHAKE 5IN1

Cinket, szelént, C-vitamint és hialuronsavat is tartalmazó magas  
kovasav tartalmú supershake az egészséges bőr, köröm, haj,  
csontok és ízületek védelmére.

4. MAGNÉZIUM
Segítségével többek között a kollagén egyik fő alapanyagának, a prolinnak az előállítására tudunk 
hatni. Természetes formában a bogyós gyümölcsökben, hüvelyesekben, teljes kiőrlésű gabonákból 
érhető el, de érdemes kúraszerűen is rásegíteni, például a bőrön át hatékonyabban felszívódó mag-
nézium olajjal. 

BLNCE TIPP:  
MAGNÉZIUM OLAJ KÜLSŐ HASZNÁLATRA 
 
A Blnce Magnézium olaja hazai és külföldi szakmai megfigyelésekre, sportolói  
és egyéb tapasztalatokra épülő készítmény, amely 30%-os koncentrációjú  
magnézium-klorid oldatot tartalmaz, pumpás flakonban, így jól adagolható.  
Bőrön keresztül felszívódik

5. NÖVÉNYI FEHÉRJE
A kollagén 3 fő alkotóeleme a glicin, lizin és prolin. Növényi étrenden bevihető tofuból és bizonyos 
zöld leveles zöldségekből (pl. spenót, fodros kel, vízitorma, római saláta, mángold), valamint a 
teljes értékű fehérjeforrásnak számító quinoa és hajdina fogyasztásával. Az optimális fehérjebevi-
telben is segítünk teljesértékű fehérjeshake-ek a rohanó hétköznapokra és edzések után komplex 3 
komponensű növényi (kender-barnarizs-borsó) Protein shake-kel, amihez cinket, szelént és rezet is 
adtunk, ellenben kihagytuk a káros vagy felesleges adalékokat, a cukrot, és persze a tejsavót is. 

BLNCE TIPP:  
PROTEIN 

Új generációs, prémium növényi fehérjemix 3-féle ízben, 77%-os  
fehérjetartalommal, szerves nyomelemekkel. Több, mint sporttáplálék.  
Fejleszti az izomtömeget és támogatja az immunrendszert! 

https://blnce.hu/collections/vegan-webshop/products/beautyshake-5in1
https://blnce.hu/collections/vegan-webshop/products/magnezium-olaj-boron-keresztul-felszivodik
https://blnce.hu/products/vegan-barnarizs-feherje-84-os-feherjetartalom?_pos=6&_sid=9cb99d07a&_ss=r
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6. MINŐSÉGI ALVÁS ÉS STRESSZKEZELÉS

Kevés alvás, rosszabb bőrkép! “A “beauty sleep” kifejezés jól megfogja a lényeget: a szépség való-
ban a jó alvással kezdődik. 

A svéd Karolinska Intézet kutatása szerint a vonzerő, a jó kisugárzás, a magabiztosság és az egész-
séges megjelenés, valamint a zavartalan alvás közvetlen kapcsolata egyértelmű: a szépség a jó 
alvással kezdődik. Bebizonyosodott: néhány rossz éjszaka elég ahhoz, hogy kevésbé tartson von-
zónak a környezetünk.

A kialvatlanság azonnal látható jelei a dehidratáltság, a fakó bőr és a karikás szem. Regenerálódás 
hiányában a vér- és nyirokkeringés még inkább lelassul az amúgy is szűk átmérőjű erekben és rom-
lik a szövetek oxigénellátása. Ezek a változások fokozzák a szem aláárkoltságát és a vékony bőr 
elszíneződését. Ezek az esztétikai hibák nehezen fedhetők el, mert a sminken keresztül is áttűnnek 
és az ápoló kozmetikumok csak részben tudják orvosolni az alvászavar következményes tüneteket. 
A legszuperebb arckrém vagy kozmetikai kezelés sem tud annyit dobni bőrünk állapotán, mint a 
kiegyensúlyozott alvás és mellé egy olyan szemlélet, ahol nem kiiktatjuk, hanem megfelelően tud-
juk kordában tartani a stresszt. A mozgás, a tánc, a meditáció, az utazás vagy találkozás rég nem 
látott barátokkal mind-mind segítségünkre lehetnek, hogy elfeledtessék velünk a borús hangulatot, 
az idegeskedést. A 8 óra alvás pedig, főleg éjfél előtt szintén kiemelten fontos a regenerációnkhoz. 
Szervezetünk meg fogja hálálni ezt a törődést.



14

7. ARCÁPOLÁS ALFÁJA ÉS OMEGÁJA: 
FÉNYVÉDELEM ÉS RETINOL

A fényvédelem sokkal fontosabb, mint ahogyan a legtöbben gondolják!
Ha a világ legszuperebb ránctalanító krémét kéne megneveznünk, az bizony az 50 faktoros UVA/
UVB, sőt kékfény ellen is védelmet nyújtó krém volna.

Sajnos már a nap sem olyan, mint régen, sőt a bőröregedés első számú felelősének tekinti a leg-
több szakember, nem is alaptalanul. Fényvédelemre mindenkinek szüksége van, mert csak így óv-
ható meg a bőr a káros sugarak ellen. Tévhit, hogy csak akkor fontos, ha süt a nap, vagy napozunk.  
Az UVA- sugarak gyakorlatilag bármikor akadálytalanul jutnak át a felhők és a szmog rétegein, de 
még az ablaküvegen is áthatolnak.

Tehát a napi fényvédelem az év 365 napjára vonatkozik, vagyis télre és nyárra is az arcon és a kéz 
bőrén. Bőrünk saját védelmi rendszerrel van ellátva, és önmagától is próbál ellenállni a leégés-
nek. Azonban végesek a tartalékai, így egy átlagos felnőtt 20-25 percet tud eltölteni a közvetlen 
napfényben leégés nélkül. A fényvédő faktor egy arányszám, amely azt adja meg, hogy az adott 
termék használatával mennyiszer több időt tölthetünk a napon leégés kockázata nélkül, ahhoz ké-
pest, mintha nem használnánk.A faktorszám és bőrünk leégés-mentesen napon tölthető idejének 
szorzata lesz az a végső idő, amit a naptej használata mellett bőrpír nélkül bír ki bőrünk.

A tökéletes fényvédelem mellett, viszont van valóban egy “csodaszer” amit érdemes használnuk 
bőrünk fiatalságának a megőrzése érdekében - a retinolt. A retinol, a tiszta A-vitamin az eddig 
ismert leghatékonyabb vitamin a bőrfiatalításban. Anti-aging hatása felülmúlhatatlan.
A retinolsav hatására a bőrsejtek megnövelik a bőr szerkezetét támogató fehérjék mennyiségé-
nek előállítását, a már meglévő kollagént pedig lassabban bontják le. Ennek eredményeképpen a 
bőr kollagén tartalma megnövekszik, ami a ráncok mennyiségét és mélységét csökkenti. A retinol 
varázslatos tulajdonsága még, hogy felgyorsítja a bőr alsóbb rétegeiben a sejtosztódást ezzel ser-
kentve a bőr felsőbb rétegeinek a megújulását, ami szemmel láthatóan és érzékelhetően simább és 
üdébb bőrt eredményez. Akár akne, akár hegek és foltok, vagy az idősödő bőr területén nagyon 
szép eredményeket lehet elérni retinolos készítmények bevetésével. A retinol tartalmú arcápoló-
kat ősztől tavaszig javasolt használni, éjszakára. Retinol használata mellett a fényvédők használata 
évszaktól függetlenül kötelező!
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8. A “MINDEN AMI ROSSZ”  
ELKERÜLÉSE, LEGALÁBBIS  

CSÖKKENTÉSE TUDATOSAN!

Az élvezeti szerek ártanak nekünk és nyomot hagynak idővel a külsőnkön, akár tudomásul vesszük, 
akár nem. Ide tartozik a cigeretta, az alkohol, a koffein tartalmú italok, a feldolgozott finomított 
cukros és fehérlisztes, olajos nassolnivalók, a junk foodok és készételek.
Nem árt ha ennek tudatában vagyunk, és igyekszünk elkerülni őket!

BLNCE TIPP:  
BEAUTY SZELET
 
Ha büntetlenül nassolni támad kedved, válaszd a hozzáadott cukortól mentes, Beautyshake 5in1 
tartalmú Beauty szeletet.
Hialuronsav-tartalma (40 mg/szelet) támogatja a  
bőrszövet hidratációját, emellett alkalmas súlykontroll  
programokhoz, sportolás esetén,minden életkorban,  
várandósság és szoptatás idején is, vagy a rohanó  
mindennapokban egyszerűen egészséges harapnivalóként.

9. RENDSZERES TESTMOZGÁS

A szépség esetében sem “úszható meg” a sport. A vérkeringés fokozása, az oxigénáramlás, vagy 
épp a tónusos bőr érdekében a rendszeres mozgást receptre kéne felírni mindenkinek. 
Egy öregség kutató csoport szerint az alábbi 4, különböző mozgásformát érdemes felváltva, heti 
több alkalommal végezni:
- aerob edzések
- ütemes séták
- egyensúlyfejlesztő edzések, pl. jóga vagy pilates
- izomfejlesztő edzések

BLNCE TIPP:
ANTICELLULIT KRÉM 
 
Sportolás előtt/után/alatt
Mikrokeringés és nyirokkeringést fokozó karcsúsító krém a  
makacs és mélyrétegi zsírlerakódások feloldásának elősegítésére.

https://blnce.hu/products/beauty-szelet?_pos=1&_sid=7e4628e47&_ss=r
https://blnce.hu/collections/vegan-webshop/products/anticellulit-borfeszesito-krem
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10. VÁLTOTT HIDEG-MELEG ZUHANY  
ÉS SZAUNA

Sportolás után vagy épp pihenőnapokon is roppant hasznos és hosszú távon látványos eredmény 
érhető el ha vérkeringésünket váltakozó fürdővel frissítjük fel. 
A módszer Kneipp nevéhez köthető, és segítségével a fejfájás, a rossz vérkeringés, a fakó bőr, sőt 
még az alvászavarok is kezelhetőek. 
A hő és a hideg inger váltakozása fokozza az anyagcserét, fokozza vér áramlást, ezáltal a test job-
bat nyújt oxigén és fokozza a immunrendszer.
A szauna szintén nagyon előnyös a bőr, a vérkeringés és az immunrendszer szempontjából, cellulit 
kezelésére is kiváló, mivel méregtelenítő folyamatokat indít el a testben. 
(Mindkét esetben javasolt kardiológusi szakvéleményt kikérni, mivel szívelégtelenség, magas vér-
nyomás és egyéb szív és érrendszeri megbetegedésekben nem javasolt sem a Kneipp terápia, sem 
pedig a szauna)
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MIT TANÍTANAK NEKÜNK AZ ÁZSIAI 
NŐK - FITOÖSZTROGÉN ÉS A KORTALAN 
SZÉPSÉG TITKAINAK NYOMÁBAN
Mit tudnak a távol keleten a nők vagy szimplán más a genetikájuk? 
Hogy lehetnek olyan szépek, fiatalosak, porcelán arcbőrrel? 

Megpróbáltuk felkutatni a Japán nők szépségének receptjét - érdemes kipróbálni!

A legmagasabb várható élettartam Japánban a legmagasabb, ezek közül is Okinawa szigetén, ami 
a világ úgynevezett Kék Zónáinak egyike - azokat a területeket nevezik így, ahol a legtovább és 
legegészségesebben élnek az emberek a világon. 
Megfigyelték azt is továbbá, hogy a japán nők esetében a változókor kevésbé okoz tüneteket, 
testi-lelki megpróbáltatást, mint az Európában vagy amerikában. A legtöbben megőrzik kislányos 
alkatukat súlyfelesleg nélkül, és rugalmasak, mozgékonyak maradnak egészen 80-as, sőt akár 90-
es éveik végéig is akár. 

Táplálkozás

A tradicionális japán, azon belül is az Okinawa szigetén az étrend sok zöldség, rizs minimális hús-
fogyasztással (inkább hal). Mára a nyugatiasabb étkezés és életmód miatt visszaesett a 100 évet 
megélők száma, de még most is rengeteg nagyon idős és mégis aktív, egészséges emberrel futha-
tunk össze Okinawa szigetén.

Nemzeti eledelük az édesburgonya. Az idős emberek naponta 3x fogyasztottak gyerekként és 
fiatal éveikben. Azt addig is tudtuk, hogy a lila húsú édesburgonya antioxidáns tartalma kivéte-
lesen magas, viszont nagyon úgy néz ki, hogy a lila húsú édesburgonyában megtaláltuk a káros 
szabadgyökök elleni egyik legfinomabb ellenszert. Az édesburgonyán felül értékes és teljesértékű 
gabonaféléket, rizst fogyasztanak, tehát törekednek az úgynevezett, teljesértékű növényi étrend-
re, magas szénhidrát, és alacsonyabb fehérjebevitel mellett, továbbá olajat zsírt egészen minimális 
mennyiségben fogyasztanak csak. 
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Okinawán az étel és az étkezés öröm- és energiaforrás. Ezért szó szerint megadják a módját, az 
okinawai emberek minden étkezésüknek időt hagynak. Nem habzsolnak és falnak, hanem ízlelgetik 
az ételt. Emiatt nem is eszik degeszre magukat. 
Helyette a 80%-os szabályt követik, azaz mindig az előtt abbahagyják az étkezést, hogy teljesen 
eltelítődnének. A másik komoly különbség, hogy náluk a nasi fogalma ismeretlen. Nincsen két ét-
kezés közötti csipegetés, és szinte alig vagy egyáltalán nem fogyasztanak édességet. 
Hasonló a helyzet az alkohollal is. 
Ellenben kiemelten sok folyadékot, vizet és teákat fogyasztanak.

Fitoösztrogének - avagy ne féljünk a szójától

Az ázsiai országokban évezredek óta fogyasztanak szójából készült élelmiszereket. 
Ilyen például a tofu, a tempeh, a kimchi vagy a szójaszósz. 
Egyre gyakrabban kerül szóba vagy a terítékre szó szerint a szója, főleg a növényi alapú, vagy a 
vegetáriánus étkezés kapcsán, mint kiváló, alacsony zsírtartalmú fehérjeforrás, de mégis sokan 
óvatosak vele, vagy egyenesen nem merik beépíteni az étrendjükbe. Ennek oka, a szója természe-
tes fitoösztrogén tartalma lehet, amit sokan a mesterséges xenoösztrogénekkel kevernek össze, 
illetve a van aki a szója kapcsán a GMO szójára asszociál, holott azt az európai unióban kizárólag 
takarmányozási célra szabad csak felhasználni. A bio és élelmiszer boltok polcain kizárólag meg-
bízható szója termékeket találunk, így kísérletezzünk velük bátran. 
A jótékony fitoösztrogént segíthet szabályozni a női hormonháztartást, különösen 40 éves kor 
felett vehetjük hasznát. 
A fitoösztogéneket tartalmazó élelmiszerekről kimutatták azt is, hogy jótékony hatással vannak az 
érfalakra, csökkentik az érelmeszesedést és az ezzel járó szövődményeket.
A menopauza utáni csontritkulásra is jótékony hatást láttak, és hasonlóan csökkentették a változó-
kor kellemetlen tünetét, a hőhullámokat is. A japán nyelvben például nincs is szó a hőhullámra.

Érdekesség, hogy a lenmag fitoösztrogén tartalma is hasonlóan magas, mégsem tartanak tőle.

Omega 3 és az alga

A japánok hosszú életének és frissességének titka az ideális Omega 3 egyensúly. Az olajban és 
zsírban gazdag étrend sajnos képes ezt eltolni, sőt felborítani is a szervezetünkben - erre nyújt 
megoldást, az algaolaj.

Az omega-3 hatása igen széleskörű, egészségünk fenntartásában kiemelten fontos szerepet ját-
szik. Az omega-3-at táplálkozás során vagy étrendkiegészítőkkel vehetjük magunkhoz.  A legérté-
kesebb Omega 3 forrás az algaolaj, ez az olaj DHA-t tartalmaz, amely az omega-3 zsírok 97 száza-
lékát teszi ki az agyban.
Az algaolaj segít szabályozni a szívverést, csökkenti a vérnyomást és a vérrögképződést. Csökken-
teni tudja a gyulladást, így minimalizálja a szívroham és a stroke kialakulásának a kockázatát. Az 
algaolaj mindezeken kívül segít csökkenteni a triglicerid szintet és az LDL-koleszterin szintjét.
Évekig a zsíros halakat javasolták az Omega 3 forrásának, viszont valójában a halak is az algából 
nyerik ki a DHA-t, így a legkorszerűbb megoldás közvetlenül alga olajat fogyasztani.

BLNCE TIPP: ÚJDONSÁG - HAMAROSAN!
TISZTA ALGAOLAJ E-VITAMINNAL
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A rizs ereje kívül és belül is

Ázsiában minden nap, akár többször is, sőt van, hogy magában is fogyasztanak a rizst, ami egy 
igen értékes, tápanyagokban gazdag élelmiszer. 
A hántolatlan natúr rizs rendelkezik a teljes kémiai-anyagi és energetikai egyensúllyal. Öt rész ká-
liumot (jin) és egy rész nátriumot (jang) tartalmaz. Az emberi szervezet egészséges K/Na aránya 
5:1 és 7:1 között van. A hántolatlan rizs tartalmaz szénhidrátot, fehérjéket, növényi zsírt, ásványi 
anyagokat, vitaminokat és vitálanyagokat. A gabonák közül a rizsben van a legtöbb cukor, ezenkí-
vül a következő ásványi anyagokat és vitaminokat találjuk meg benne: kalcium, foszfor, vas, cink, 
fluorid, B- és E-vitamin, nátrium, kálium és kovasav. A natúr rizs összetétele teljes mértékig harmo-
nikus és megterhelés nélkül ad energiát szervezetünknek.
Léteznek kifejezetten tehermentesítő rizsnapok és rizsdiéták, amikor a szervezet tisztítása és mé-
regtelenítése zajlik hatékonyan. 

A belső fogyasztáson, hatásain túl a rizst a szépségápolásban is használják a japán nők. 
A gésák a rizs leöblítése után arcápolási célokra is használták a “rizsvizet”, amiből  tonik és hasz-
nálható a bőr tisztítására, valamint az arcon jelentkező foltok leküzdésére, ami a nyár után nagyon 
gyakori probléma, és az évek során fokozódik.
Ez a hagyomány ma is fennmaradt, és bizonyítást is nyert, hogy a rizs táplálja a bőrt, megakadá-
lyozza a ráncok kialakulását. Ezt tudva talán nem is meglepő, hogy nagyon sok mai japán kozmeti-
kum alapja.

A híres koreai bőrápolási rutin

Ugye, hogy mennyire feltűnően szép és makulátlan a koreai nők arcbőre, még 50 éves kor felett is? 
A genetikai adottságokon felül bizony ez az úgynevezett 10 lépéses koreai arcápolási rutinjuknak 
tulajdonítható.  A 10 lépéses koreai rutinról elmondható, hogy újra értelmezi azt, amit eddig az 
arcápolásról és a bőrápolási rutinról gondoltunk. Míg Dél-Koreában már a gyerekkorban előkerül 
a tudatos bőrápolás fontossága és egy rutin kialakítása, addig nyugaton a bőrápolás körülbelül, 
akkor kezdődik, amikor 30 pár évesen kezd meglátszani az arcunkon a tinédzserkorban és fiatal 
felnőttkorban kapott UV károsodás hatása.

Míg Magyarországon a “hagyományos” tisztítás-tonizálás-hidratálás kombináció képezi bőrápolás 
alfáját és omegáját képezi évtizedek óta, esetleg némi szemránckrémezéssel felturbózva
Lessünk bele a koreai nők szépségápolási rutinjukba

1.Olajos arclemosó

A koreai nők két lépést használnak arcuk megtisztításához. Az első lépés egy olajos arclemosó 
használata. Segítségükkel eltávolíthatod a sminket, fényvédő krémet, felesleges faggyút, stb.
Mit csinál?
Eltávolítja a sminket, fényvédőkrémet, felesleges faggyút és az egyéb olajbázisú szennyeződése-
ket.

2.Vízbázisú arctisztító

A dupla arctisztítás második lépése. Segítségével eltávolíthatod az olajos arctisztító maradványait, 
egyéb szennyeződéseket és az izzadságot.
Mit csinál?
Eltávolítja a vízbázisú szennyeződéseket.
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3.Hámlasztó

A fizikai és kémiai hámlasztók az elhalt hámsejteket leválasztásával segítenek tisztán tartani a pó-
rusaidat és simává tenni a bőrödet, hogy az ragyogóbb, tisztább és egyenletesebb tónusú legyen. 
A rendszeres hámlasztás elősegíti, hogy a további szépségápolási termékeid jobban kifejthessék 
hatásukat.
Mit csinál?
Eltávolítja a pórusokban felhalmozódott törmelékeket és elhalt hámsejteket.

4.Toner

A bőr előkészítés szent grálja. Nem csak tisztítja a bőrödet a tisztítási lépés után esetleg még fent 
maradt szennyeződésektől, de javítja a bőr természetes védőrétegét is, hogy a következő szépség-
ápolási termékek mélyebben fejthessék ki hatásukat.
Mit csinál?
Visszaállítja a bőr megfelelő pH-értékét és nedvességgel tölti fel a bőrt.

5. Esszencia

Az esszencia a koreai 10 lépéses rutin szíve. Hidratáló, öregedésgátló és arcszín fokozó összetevők 
keveréke, mely könnyed textúrájú.
Mit csinál?
Hidratálja a bőrt és elősegíti a sejtek megújulását.

6. Szérum / Ampulla
A szérumok, ampullák és boosterek a bőr tökélesítésért felelnek. Erős és hatékony összetevőket 
tartalmaznak, hogy sikeresen kezeljék a különféle bőrproblémákat, mint a pattanások, pigmentfol-
tok és ráncok.
Mit csinál?
Kezeli a különféle bőrproblémákat.

7. Maszk

Ha az esszencia a koreai szépségápolás szíve, akkor a fátyolmaszkok a lelke a rutinnak. A fátyol-
maszk segítségével kicsit kikapcsolhatsz a mindennapi rohanásból és segít ellazulni. A fátyolmaszk 
hosszú percekig érintkezik az arcbőröddel, melynek következtében a bőröd teljesen magába szív-
hatja a maszkon lévő tápláló és hidratáló esszenciát.
Mit csinál?
Koncentrált formában juttat hidratáló esszenciát a bőrödbe, így rövid idő alatt látványos ered-
ményt érhetsz el.

8.Szemránckrém

A szemed alatti bőr a legvékonyabb és a legkényesebb része az arcbőrödnek. Egy koncentrált 
szemránckrém rendszeres használatával csökkentheted a szemkörnyéki ráncokat és finom vonalak, 
a szem alatti puffadást és fekete karikákat.
Mit csinál?
Hidratál és megelőzi a finom vonalakat, ráncokat, fekete karikákat és szem alatti puffadást.
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9. Hidratálókrém

A hidratálókrémek nedvességet juttatnak és zárnak a bőrbe, hogy feltöltsék a bőrt és kisimítsák a 
finom vonalakat. Az emulzió, lotion, gél, krém mind a hidratálókrém egy formája.
Mit csinál?
Bezárja a nedvességet a bőrbe, feltölti és simítja a bőrt.

10. Fényvédő

A rutinod legfontosabb lépése. Mindennap viselj fényvédő krémet, még ha zárt térben is tartóz-
kodsz, mert ez a leghatékonyabb módja a korai öregedés megelőzésének. A fényvédelem mindig a 
rutinod utolsó lépése legyen.
Mit csinál?
Védi a bőrt a káros UV sugaraktól.

(forrás: Goodskin.hu)

Elsőre egy kicsit sok(k)nak tűnik mindez? 
Ha igen a válasz, próbáld meg lépésenként beilleszteni úgy, hogy a tisztítás-fényvédelem-táplálás 
alaplépései meglegyenek, majd ha ez már rutinossá vált jöhetnek az extra kényeztetések! 

A bőröd meg fogja hálálni, és az eredmény megadja a motivációt a kitartó ápoláshoz! 

Kellemes szépülést!
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SZÉPÍTŐ FINOMSÁGOK RECEPTEKKEL

A szépséghez a gyomron keresztül (is) vezet az út?!
Bizony, ahogyan a korábbi fejezetekben is említettük, az étkezés és az ételek kiemelten fontos sze-
repet játszanak a szépség- fiatalság-egészség területén. 

Hoztunk nektek néhány könnyen elkészíthető finomságot ami az ízlelőbimbók kényeztetésén túl 
hozzájárul sejtszinten a haj, köröm, bőr egészségének a fenntartásához. 

A “HÍRES JENNIFER ANISTON SALÁTA” 
VEGANIZÁLVA BY VEGA KATA
Messze Földön híres Jennifer Aniston szűnni nem akaró szépségéről, aminek egyik titkát maga 
is elárulta, nevezetesen annak a salátának a receptjét, amit éveken, sőt évtizedeken keresztül fo-
gyasztott hibátlan alakjának megőrzése érdekében. 

Vega Kata pedig 100%-osan növényi verzióban el is készítette és le is tesztelte. 

Felkeltettük az érdeklődésedet? 

Hozzávalók: 
 
400 gramm bulgur
100 gramm uborka
50 gramm vöröshagyma
30 gramm petrezselyem
15 gramm menta
150 gramm tofu
400 ml konzerv csicseriborsó
40 gramm hámozott, sózatlan pisztácia

Elkészítése: 
Főzzük meg a bulgurt, ahogy a zacskóján javasolják, majd hagyjuk kihűlni.
Vágjuk finomra az uborkát, vöröshagymát, petrezselymet, mentát, és tegyük egy nagy tálba.
Csepegtessük le a csicseriborsót, és keverjük a bulgurhoz a pisztáciával együtt.
Morzsoljuk rá a fetát, lazán keverjünk össze minden hozzávalót, és már fogyaszthatjuk is.
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HAMIS TONHALKRÉM BLNCE  
ALGAOLAJJAL
Azt tudtátok, hogy a hal “egészségessége” az általuk elfogyasztott alga miatt terjedt el? 
Ma már sajnos a halak szennyezettek lehetnek nehézfémekkel és műanyagokkal, de semmi pánik! 
Nem kell lemondanunk a megszokott “halas” ízről. 

Kóstold meg ezt a hamis tonhal krémet, amelyet az Omega 3 -ban gazdag algaolajunk varázsol 
teljes értékűvé! 

Hozzávalók: 

egy konzerv csicseriborsó (vagy ugyanez a mennyiség elérhető kb. 15 dkg száraz csicseriborsó 
megfőzésével)
egy fej vöröshagyma
egy szál halványító zeller
1 mokkáskanálnyi Blnce algaolaj
vegan majonéz
só, bors
citromlé vagy almaecet

Elkészítése:

Az összes hosszávalót beledobjuk a robotgépbe (hagyma, halványítózeller mehet nagy darabok-
ban), majd szép darabosra, majd krémesre összeturmixoljuk. Állagra nagyjából a hummusz, vagy a 
padlizsánkrémhez kell hasonlítania.

A halas ízt a zeller, a worchester, a hagyma és az alga adja meg. Ha nincs alga, akkor is csináljátok 
meg nyugodtan, úgyis nagyon finom lesz!
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PINK LADY REGGELI BEAUTYSHAKE-KEL 
BY VEGA KATA
Ha egy igazán kellemesen finom, de valódi tápanyagban gazdag, szépítő reggelire vagy épp desz-
szertre vágysz, akkor ezt a receptet neked találtuk ki! 

Hozzávalók:

1 db  fagyasztott banán
1 jó marék fagyasztott málna
1,5-2 dl rizstej
1 ek. Blnce Vaníliás protein
1 ek Blnce Vaníliás Slimflash
1 ek. Blnce Beautyshake 5in1
A tetejére:

1 ek Blnce lenmag crunchy
2 ek csokis granola
tetszés szerint piros gyümölcsök

A hozzávalókat turmixgépben vagy kézi botmixerrel csomómentesre keverjük, a tetejét pedig 
cruncyval, granolával és további gyümölcsökkel díszítjük!
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VEGA KATA EGYIK KEDVENCE: VÖRÖS-
LENCSE CURRY
Akár a vöröslencse, akár a rizs, akár a hagymafélék vagy épp a paradicsom olyan vegyületeket, 
tápanyagokat és antioxidánsokat tartalmaznak, amik mind a szépségre, mind az immunrendszerre 
jótékony hatást gyakorolnak.
Őszre-télre tökéletes ebéd ötlet az egész család számára!

Kipróbálod?

Hozzávalók: 

1 kisebb lilahagyma kockára vágva 2 gerezd fokhagyma aprítva
4-5 cm friss gyömbér reszelve
Curry por ízlés szerint
Só ízlés szerint
Római kömény ízlés szerint
Chili paprika ízlés szerint
3 ek. Kókuszolaj
300g vöröslencse átmosva
1 konzerv aprított hámozott paradicsom
1 konzerv kókusztej

rizs - köretnek

Elkészítése:

A fűszereket és a hagymákat a kókuszolajon 1 percig pirítjuk, majd felöntjük kevés vízzel, hozzáad-
juk a vöröslencsét, sót, hámozott paradicsomot, majd annyi vizet adunk még hozzá, hogy jól ellepje. 
Fedő alatt főzzük,amíg a vörös lencse megpuhul, ez kb. 15-20 perc. Ha szükséges, pótoljuk a vizet. 
Ezután hozzáadjuk a kókuszkrémet, 1 percig együtt forraljuk, majd levesszük a tűzről.
Friss koriander vagy petrezselyem zölddel és a quinoás rizzsel tálaljuk.
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GUACAMOLE SZÉPÍTŐ AVOKÁDÓBÓL
Az avokádó kifejezetten jótékonyan hat, a “jó koleszterinre” és igazi superfood nak is nevezik gyak-
ran. Egyébként külsőleg is csodát tesz a bőrrel, de oda kizárólag önmagában használd, vagy keved 
el egy kis arckrémmel, és használd pakolásként. 

Ezt a tüzes kencét viszont fogyaszd egészséggel tortillával és/vagy friss zöldségekkel! 

Hozzávalók:
2 db puha avokádó
1 szelet lilahagyma
1 kisebb gerezd fokhagyma
só, fűszersó
csipetnyi chili pehely
½ lime leve
pici víz, ha szükséges 

Elkészítése:
A hozzávalókat krémesre turmixoljuk.
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SZERETNÉL MÉG TÖBBET TUDNI SZÉPSÉGRŐL - EGÉSZSÉGRŐL - ÉLETMÓDRÓL? 

VÁRUNK SZERETETTEL ZÁRT FACEBOOK KÖZÖSSÉGÜNKBEN TÉGED IS! 

MEGNÉZEM

https://www.facebook.com/groups/244043016480889
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FACEBOOK

INSTAGRAM

https://www.facebook.com/blnce.hu
https://www.instagram.com/blncehungary/

