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“Láttad az új posztját? Hogy lehet ennyire szép?” “Te próbáltad már ezt 
a krémet? Tényleg jó?” “Hallottam erről az új módszerről… Állítólag 10 
évet fiatalít rajtad!” 

A fogyasztói társadalom és a közösségi média egyre szélesebb körű 
térhódítása az önértékelési zavarok melegágya lett napjainkban. 
Az okostelefonok miatt gyakran már ébredés után egyből olyan 
képekkel, cikkekkel, hirdetésekkel szembesül a ma embere, ame-
lyek szorongást és a “csökkent-értékűség” érzését keltik. Gyönyörű 
szupermodellek, tökéletesnek tűnő életek, soha nem öregedő szí-
nésznők, kozmetikai kezelések, ránctalanító krémek, külföldi tája-
kon nyaraló ismerősök mosolyognak vissza a képernyőről és hívják 
életre a frusztrációt már a nap kezdetén, miszerint  nem vagy elég 
csinos, nem vagy elég szép, nem vagy elég fiatal, nem vagy elég 
értékes. 

A szépségipar a fénykorát éli, hiszen a médiából származó elvárá-
sok már önmagukban megnövelik a keresletet a különböző kozme-
tikumokra, arc-és testszépítő kezelésekre, mivel mindenki igyekszik 
lépést tartani az aktuális ideálokkal.

Persze a szépségre, fiatalságra, nőiességre való intenzív törekvés 
nem újkeletű motiváció, elég csak Kleopátrára gondolnunk, aki 
kecsketejjel fürdött, hogy megőrizze bőre szépségét, vagy akár 
Báthori Erzsébet grófnőre, aki a legenda szerint szűz lányok vérét 
kente magára, hogy felvegye a harcot az öregedéssel szemben. Lé-
nyegében manapság is bevetünk és kipróbálunk minden lehetsé-
ges módszert, legyen az őrültség, vagy megfontolt lépés… 

A fiatalság és szépség megőrzése evolúciósan van kódolva a nők-
ben. Evolúciós értelemben ugyanis az egészséges, fiatalos arc és 
test a termékenység jelzője a férfiak számára, akiknek ősi motivá-
ciója a párkeresésben az, hogy a választott hölgy minél több élet-
képes utódot tudjon kihordani számukra. 



Egy kép magadról

Az önkép egy komplex fogalom, de vizsgáljuk most kicsit pszicho-
lógiai szempontból is. Magában foglalja a saját testünkről alkotott 
képet, a tiszteletet önmagunk iránt, a képességeket, gyengesége-
ket, értékeket, jó és rossz tulajdonságokat, melyeket magunkénak 
tudunk, tehát mindent, amit magunkról gondolunk. Az önértékelés 
viszont már azt mutatja meg, ahogy önmagunkkal kapcsolatban 
érzünk, illetve, hogy a bennünk élő ideáloknak mennyire tudunk 
megfelelni. Ha az általunk vagy a külvilág által támasztott, belsővé 
tett ideálok és a valós énképünk között nagy az össze nem illés, 
akkor önértékelésünk alacsony lesz, mely szorongáshoz, fruszt-
rációhoz, elégedetlenséghez vezet. A szépségipar nagyrészt ezt 
az elégedetlenséget állítja saját oldalára, hiszen minél rosszabbul 
érzi magát valaki a bőrében, annál hajlamosabb külső eszközökkel 
küzdeni ellene és a hirdetésekben szereplő csodaszerektől várni a 
megoldást. 

Jelen kiadvány azért született meg, hogy rámutasson arra, hogy az 
önértékelésnek a külső megjelenés csak a felszíne, hiszen a női-
ség, valamint a test változásának elfogadása belülről indul és erő-
síthető. Ezen a pár oldalon keresztül szeretnénk segíteni abban, 
hogy a XXI. század folyton változó elvárásai mellett tudd megtalálni 
önmagadban az értéket és méltósággal elfogadni az idő múlását, 
melyben az egyik legnagyobb erőt adhatja az, hogy az érzéseiddel 
nem vagy egyedül, világszerte több ezer nő érez és érzett már a 
történelem folyamán úgy, ahogy Te! 

Az Ónosi Ránctalanító Termékcsalád csapata abban hisz, hogy nem 
műtétekkel és csodaszerekkel kell harcolni az öregedés ellen, ha-
nem elfogadni a női test természetes változásait és abból kihozni 
a létező legszebb eredményt, amelyhez nagyban hozzájárul a lelki 
harmónia önmagaddal kapcsolatban. 



Hölgyeim, mind gyönyörűek vagyunk, 
a hibáinkkal együtt - vagy inkább éppen 
azoktól!

1. Hasonlítgatás, és ami mögötte van - avagy a fiatalság 
ideáljának evolúciós háttere 

Az emberiség története évmilliókra nyúlik vissza és ahhoz, hogy ké-
pesek legyünk egészében megérteni a jelent is átható pszichológiai 
folyamatokat, mindig érdemes segítségül hívnunk az evolúciós fej-
lődést elemző tanokat. A férfiak és nők párválasztási, önértékelési 
és szépségideálokra törekvő motivációi állandó változásban van-
nak a történelmünk során - gondoljunk csak vissza anyáink fiatalko-
ri fotóira, na meg arra, milyen elképzelhetetlen is volt számunkra, 
hogy az általuk akkoriban viselt ruhák, frizurák vagy akár sminkek 
abban az időben mennyire divatosak voltak - most pedig mi ma-
gunk is lelkesen követjük ugyanazon újjászületett trendeket. 

Ezen törekvések, motivációk általános alapelvei evolúciósan belénk 
kódolt folyamatokra vezethetők vissza. Napjaink fiatalsági kultusza, 
a nők öregedéssel kapcsolatos szorongása az emberi faj párválasz-
tási sajátosságaiban gyökerezik, ugyanis az emberek esetében az 
utódgondozás, gyermeknevelés más emlősfajokhoz képest egy jó-
val hosszabb folyamatot foglal magában, melyben a férfiaknak is 
szerepet kellett vállalniuk ahhoz, hogy életképes utódok fejlődje-
nek, és ezáltal növekedjen az egyedek túlélése. 

Ebből érthető meg, hogy a férfiaknak olyan párt volt érdemes vá-
lasztaniuk már az idők kezdetén is, aki a legnagyobb eséllyel aján-
dékozza meg őket minél több és minél életképesebb utóddal. Az 
ideális női párnak evolúciós szempontból tehát az egyik legfonto-
sabb tulajdonsága a fiatalság volt, ami magasabb termékenységgel 
járt együtt és így maradt fent a mai napig a fiatal nők kultusza. 
Ugyancsak ehhez az evolúciós párválasztási folyamathoz köthető 
a szépség, a vonzó megjelenés, az egészséges test, így például az 
üde arcszín, feszes bőr, nőies testalkat, magas aktivitás, fiatalos-
ság, hiszen ezek a különböző kultúrákban megjelenő szépségideál-
októl függetlenül univerzális jellemzőknek tekinthetők (Bereczkei, 
2008). 



Ezek a párválasztási preferenciák nem tudatosan zajlanak, mégis 
évezredek múltán is befolyásolják életünket. Bereczkei és Csanaky 
1996-os kutatásából az derül ki, hogy közel 1800 megkérdezett pár 
alapján, Magyarországon átlagosan három és fél évvel fiatalabb fe-
leséget választanak maguknak a férfiak és párválasztásukat nagy-
ban meghatározza a másik fél fizikai vonzereje. 

Nem csoda tehát, hogy egy ősi mechanizmus – a fiatalság preferá-
lása a férfiak párválasztásában – a mai napig meghatározó eleme 
a nők önértékelésének. Külső szemmel nézve az öregedéssel való 
küzdelem úgy nyer értelmet, ha megértjük, hogy ez egy evolúciósan 
hasznos stratégia nyomán maradt fent és szinte az összes kultúrá-
ban megjelenik történelmi korszaktól függetlenül. Így például az 
ókori Egyiptomban, ahol a nők tápláló olajokkal, fürdőkkel, termé-
szetes fényvédőkkel igyekeztek fiatalon tartani bőrüket, a korabeli 
Rómában púdert használtak, hogy az arcbőr élénkebbnek tűnjön, az 
ókori Görögországban (ahonnan maga a „koszmetikosz = szépíte-
ni, ékesíteni” szó is eredeztethető) a szőlő és bor antioxidánsokban 
gazdag hatását állították a fiatalság szolgálatába. Már ekkor is ha-
talmas vagyonokat költöttek a tehetősebb, uralkodói családok a 
szépségápoláshoz szükséges alapanyagok importjára és a szépsé-
gért, fiatalság megőrzéséért való küzdelemre. 

Fontos látnunk azt is, hogy ahhoz, hogy a vonzó, fiatalos külső irán-
ti rajongás ekkora méreteket öltött, nemcsak a férfiak párválasztá-
si szokásai járultak hozzá, hanem a nők egymáshoz való viszonya 
is. Evolúciós gyökerekre vezethető vissza ugyanis a nők rivalizálása 
is, valamint az a pszichológiai folyamat, hogy saját vonzerejüket fo-
kozottan hajlamosak más nők vonzerejéhez mérni és ebből saját 
értékükre vonatkozó következtetéseket levonni. Így nemcsak azt 
állapítják meg egy jobb testi adottságokkal rendelkező nő láttán, 
hogy „ő csinosabb/szebb/fiatalabb nálam”, hanem ezekből kiindul-
va egy komplexebb ítéletet hoznak: „ő értékesebb nálam”. Az íté-
lethozásnak és önértékelésnek ez a sajátossága evolúciósan hasz-
nos volt, hiszen egy közösség tagjaként segített eligazodni, hogy 
milyen párt érdemes választaniuk, kik állnak fölöttük „értékben”, 
így megkímélte az akkori nőket a felesleges energiabefektetésektől 
és segített megfelelő kapcsolatokat létrehozni a közösség tagjaként 
(Bereczkei, 2008). 



De mit láthatunk ma? A kisebb közösségekben útmutatóul szolgá-
ló összehasonlítás helyét átvette a médiából beáramló millió in-
formáció az aktuális szépségideálokról, fiatalságkultuszról. Percről 
percre szembejönnek olyan nők képei, akik szebbek, csinosabbak, 
fiatalabbak, hiszen a reklámokban és a közösségi médiában ez vált 
eladhatóvá. És mi történik ekkor? Beindul az evolúciósan fennma-
radt összehasonlító folyamat és napjában akár több százszor is 
megtörténik a tudattalanul lezajló következtetés: „ők értékeseb-
bek nálam”. Ezt sokszor már csak abból veheted észre, hogy egyre 
rosszabbul érzed magad a bőrödben és egyre kétségbeesettebben 
próbálsz megoldásokat találni az önértékelésed helyreállítására. Az 
evolúciós háttér megértése segíthet neked abban, hogy tetten érd 
ezt az összehasonlító folyamatot a mindennapok során, hiszen, ha 
már észben tudod tartani, hogy ez egy létező jelenség, oda is tudsz 
figyelni rá. 

Hogyan? 

1. Kövesd nyomon az ősi folyamatot! 

Próbáld meg a hétköznapok során észrevenni azokat a pillanatokat, 
amikor a fent ismertetett összehasonlító folyamat lezajlik benned. 
Ezt úgy tudod megtenni, hogy abban a percben, ahogy érzed, hogy 
egy másik nő látványa rossz érzéseket váltott ki belőled (elkezdesz 
feszengeni, rosszul érezni magad a bőrödben, rossz kedved lesz, 
nem szívesen nézel tükörbe, irigységet érzel), akkor állj meg egy 
kicsit és tudatosítsd, hogy mi történt. Mi volt az, ami kiváltotta a ki-
sebbségi érzést? Fiatalabb volt nálad? Szebbnek láttad? Vékonyabb 
volt? Keresd meg a legtalálóbb tulajdonságot, ami zavart benne és 
magadból hiányolod. Már az is sokat segít, ha megnevezed a rossz 
érzés okát. Ezután képes leszel ezt az érzést leegyszerűsíteni s így 
ahelyett, hogy azt gondolnád,  „nem vagyok elég értékes”, csupán 
tényként tudod majd kezelni, hogy „fiatalabb volt nálam, de ez nem 
jelent semmi többet”. 



2. Ne hasonlítsd magad a médiában látott nőkhöz! 
A képernyőn kívül ők is máshogy néznek ki.

A hirdetésekben, reklámokban és közösségi oldalakon szereplő sze-
mélyek az esetek nagy százalékában hosszas retusáláson mennek 
keresztül. Teljesen normális, hogy ha ilyen tartalmakkal szembe-
sülsz a nap nagy részében, akkor egy idő után rosszul fogod magad 
érezni a bőrödben, hiszen számos különbséget fogsz felfedezni az 
összehasonlítási folyamat során önmagad és a képeken szereplő 
nők között. Figyelj oda tudatosan erre és mindig jusson eszedbe, 
hogy ezek nem a teljes valóságot tükrözik. 

3. A média hatása a testképedre

Hogyan indul egy átlagos napod? A közösségi média - pörgetsz, 
lájkolsz, megosztasz, nézegetsz, posztolsz - a legtöbb embernek 
már a reggeli rutin részévé vált, így Te is hajlamos lehetsz arra, 
hogy már ébredés után a telefonoddal indítsd a napot. Ha ez veled 
is előfordul, akkor a kávéd és pirítósod mellett már a nap kezdetén 
számtalan olyan online tartalommal szembesülsz, melyek negatív 
hatással lehetnek az önértékelésedre. Gondoltad volna? 
Gyönyörű, soha nem öregedő színésznőkről szóló híreket olvasol, 
fiatalságmegőrző csodaszerek és beavatkozások hirdetéseit bön-
gészed, ismerőseid legelőnyösebb képeit látod, tehát egy olyan vi-
lágot, melyet a XXI. századi elvárások hívtak életre, és melyből a 
szépségipar húzza a legnagyobb hasznot - a károdra. 
Elkezdesz aggódni azon, hogy csak Te öregszel, csak Te vagy elége-
detlen magaddal, csak Neked nincsenek olyan szép vonásaid, mint 
amit a közösségi média felületein látsz. 
Mindez rendkívül nagy hatást gyakorol a testképedre. Yamamiya 
és munkatársai (2005) kutatása alapján már ötpercnyi találkozás 
vékony és szép nők fényképeivel is negatívan befolyásolja a testké-
pet és csökkenti az önbizalmat. Mindezt kora reggel. 
Nem tudom Te hogy vagy vele, én inkább egy croissant kérnék a 
kávém mellé.



Egy 2004-es vizsgálat pedig igazolja, hogy ez a hatás már tizenéves 
korban is érvényesül, ugyanis azok a fiatal lányok, akikkel a kutatás 
részeként a mai szépségideálnak megfelelő reklámokat nézettek, 
nagyobb fokú elégedetlenségről számoltak be a testükkel kapcso-
latban a kutatás végén, mint azok a lányok, akik semleges reklá-
moknak voltak tanúi (Hargreaves és Tiggeman, 2004; Balogh és 
mtsai, 2015).

A médiában hirdetett tökéletesség, vékonyság, hibátlan szépség, 
örök fiatalság a nap 24 órájában az életünk részévé vált, a test-
képre gyakorolt káros hatása pedig vitathatatlan. Egy pszicholó-
giai szaklap felmérése alapján míg 1972-ben a megkérdezett nők 
23%-a számolt be a testével kapcsolatos elégedetlenségről, 1997-
re már 56%-ra növekedett ez a szám (Tiggeman, 2004), ami azt je-
lenti, hogy a megkérdezett nők több mint fele nem volt kibékülve a 
testével és önmagával. 

Azóta 22 év telt el, a média pedig olyan szinten a mindennapi élet 
részévé vált, ami korábban nem volt tapasztalható, így ez az elé-
gedetlenség napjainkban még nagyobb méreteket ölthet. A mé-
dia azonnali és elkerülhetetlen hatást gyakorol az önmagunkkal 
kapcsolatos elégedettségre, melyet nagyon szemléletesen példáz 
Becker és munkatársainak 2002-ben közzétett vizsgálata, amit a Fi-
dzsi-szigeteken végeztek, ahol a televíziós adások bevezetése előtt 
a teltebb női idomok számítottak a szépségideálnak. A kutatók ta-
nulmányozták az ott élő fiatalok szokásait a televíziós média meg-
jelenése előtt, valamint utána is, és arról számoltak be, hogy már 
három évvel azután, hogy bevezették a televíziós műsorszórást, 
nagymértékben megnőtt a fiatal lányok körében az egészségte-
len testsúlycsökkentő módszerek használata, mint például a kóros 
fogyókúrázás, koplalás, bulímia és a túlzott testedzés (Pukánszky, 
2018). 

A vizsgálat eredményei jól példázzák, hogy már rövid időn belül is 
milyen látványos következményei vannak a médiában megjelenő 
mintáknak a testtel való elégedetlenségre, és hogyan befolyásolják 
saját elvárásainkat a felénk sugárzott ideálok. Mivel nap mint nap 
azzal szembesülnek a nők, hogy nem elég csinosak, fiatalok, szé-
pek, ezért egyre kétségbeesettebb megoldásokat igyekeznek ta-
lálni önértékelésük helyreállítására. Olyan kozmetikai kezelésekbe 



és műtétekbe is hajlamosak belevágni, melyek eltorzítják az arc és 
a test természetességét és mivel legbelül ugyanazzal az elégedet-
lenséggel találkoznak, így soha nem lesz tökéletes az eredmény, 
hiszen mindig lesz egy újabb ideál, egy újabb kezelés, egy újabb 
beavatkozás „amitől majd jól fogom magam érezni”. A szomorú 
igazság viszont az, hogy nem ezektől fogod jobban érezni magad 
a bőrödben, mivel így csak a felszín változik, az önmagadhoz és a 
médiából napi szinten feléd záporozó elvárásokhoz való viszonyod 
nem, ezért nagyon fontos, hogy ezekkel is foglalkozz. 

Hogyan tudsz védekezni a média önértéke-
lést károsító hatásaival szemben? 

1. Ne csak önmagadra nézz kritikus szemmel, hanem 
az online tartalmakra is! 

Ha látsz egy hirdetést az interneten, sztárokat, akik semmit sem 
öregednek, ismerőseid tökéletes fotóit vagy bármilyen olyan tar-
talmat, ami frusztrációt és önmagaddal kapcsolatos elégedetlen-
séget vált ki belőled, próbálj kritikusan mögé nézni. Milyen csoda-
szert vagy beavatkozást hirdetnek? Kivel hirdetik? Hány éves lehet? 
Milyen sztárfotó, amit látsz? Az ismerősöd valóban ilyen kisimult a 
hétköznapokban is? Lehet, hogy több órás sminkelés és retusálás 
segített abban, hogy létrejöhessen a fotó és biztos, hogy ő sem így 
kelt ki reggel az ágyból. Ne ezt a fotót hasonlítsd össze önmagad-
dal! 

Nem az a fontos, hogy azt gondold, hogy az általad látott tartalmak 
hazugságok, hanem az, hogy tudatosítsd magadban, hogy nincs 
tökéletesség és minden tökéletesnek tűnő kép mögött egy valós 
nő van, aki ugyanolyan kétségekkel küzdhet, mint te. Ugyanúgy 
vannak rossz napjai, ráncai, testrészek, amiket nem szeret magán, 
vannak rossz szokásai, negatív gondolatai. 



A médiában látott szépségideálok nem azokról a nőkről szólnak, 
akik arcukat adják hozzá, hanem a mindenkori haszonról, hogy egy 
termék vagy szolgáltatás minél eladhatóbbá váljon, amit sokszor 
úgy tudnak legjobban elérni, ha minél nagyobb önmagukkal kap-
csolatos elégedetlenséget váltanak ki a leendő vevőkből. Próbálj 
meg mögé nézni ezeknek és a képeken látott fiatal, csinos, álom-
szép nőket elképzelni a magad helyében. Képzeld el egy napjukat 
olyan gondolatokkal, amik téged a legjobban frusztrálnak! 

Ez segíthet abban, hogy közelebb kerüljenek a valósághoz és ne 
egy tökéletes ideálnak lásd őket, amit te sosem fogsz tudni elérni. 

2. Csökkentsd a médiahasználatodat! 

Alapvető probléma, ha napod nagy részét a közösségi média 
(Facebook, Instagram) folyamatos használatával, tévénézéssel 
vagy magazinok böngészésével töltöd, ugyanis az ezekben látott 
tartalmak nagyban hozzájárulhatnak a testeddel kapcsolatos elé-
gedetlenség növeléséhez. Olyan képek, hirdetések özönlenek fe-
léd, melyek nem egy valós testképet hirdetnek, hanem egy ideált, 
amit csak akkor érhetsz el, ha megvásárolod az adott termékeket, 
sanyargatod magad, mindent megteszel azért, hogy úgy nézz ki, 
mint a tökéletesnek tűnő, képszerkesztő programokkal hibátlanná 
tett nők. 

A médiahasználat már önmagában is rendkívül káros, hiszen el-
távolít a valós kapcsolatoktól, élményektől és egy állandó össze-
hasonlításban éled tőle a napjaidat, más emberek életét figyeled, 
miközben a sajátodra egyre kevesebb figyelem jut. Egyre kevésbé 
vagy jelen önmagad számára és egyre növekszik az az idő, amit 
azzal töltesz, hogy az ismerőseid vagy teljesen ismeretlen emberek 
élete, kinézete, élményei, szépsége után vágyódsz. Próbáld meg 
tudatosan csökkenteni a médiahasználattal töltött időt és életed 
valós részeire koncentrálni helyette! 

3. Válogasd meg az online tartalmakat! 

Nem elég, ha csupán csökkented az online térben töltött időt. Az 
is nagyon fontos, hogy ezt az időt milyen tartalmak böngészésével 
töltöd. Válogasd meg az oldalakat, amiket követsz, az embereket, 



akiket látni szeretnél, ne dőlj be a századik hirdetésnek! Iktass ki 
mindent, amiről úgy érzed, hogy frusztrációt vált ki belőled és ke-
ress olyan témaköröket, embereket, akik valóban inspirálnak és 
nem egy cukormáz ideális világot és testképet próbálnak elhitetni 
veled. 

4. Tudatosítsd a média hatását a háromoszlopos tech-
nika segítségével! 

Sokszor nem olyan egyszerű felismerni, ha valami negatívan hat a 
hangulatodra és önértékelésedre, ezért fontos megtanulnod egy 
technikát. Veled is biztos előfordul, hogy „egyik pillanatról a másik-
ra” romlik el a kedved és kezded rosszul érezni magad a bőrödben. 
Ilyenkor nem tudod megmagyarázni igazán az okát, ezért nagyon 
hasznos, ha elkezdesz tudatosan odafigyelni ezekre a hangulatvál-
tozásokra. Ahhoz, hogy igazán hatékony legyen a módszer, a leg-
jobb, ha fel is jegyzed ezeket naplószerűen, hogy utána rátanulj és 
automatikusan észre tudd venni. 

Mit kell csinálnod? Az úgynevezett háromoszlopos módszer lénye-
ge, hogy megértsd, hogy a rossz hangulat és elégedetlenség érzése 
nem önmagától jön, hanem valami okozza. Az első oszlopba írd fel, 
hogy „ÉRZÉS”, a másodikba, hogy „HELYZET”, a harmadikba pedig, 
hogy „VISELKEDÉS”. Amikor következő alkalommal úgy érzed, hogy 
rossz kedved lett és elégedetlen vagy önmagaddal, akkor jegyezd 
le egyből az első oszlopba és próbálj visszagondolni arra, hogy mi-
lyen helyzetben kezdődött az érzés. 

Lehet például, hogy megláttál egy képet a Facebookon vagy egy 
magazinban és beindult az összehasonlító folyamat, aminek ered-
ményeként azt érezted, hogy „nekem is csinosabbnak/fiatalabb-
nak kellene lennem”. Ekkor már közelebb kerültél ahhoz, hogy 
megértsd, hogy egy külső esemény okozta a hangulatváltozásodat 
és ki tudod tölteni a második oszlopot is. A „VISELKEDÉS” mező ki-
töltésével pedig azt értheted meg egyre jobban, hogy melyek azok 
a stratégiák, melyeket azért használsz, hogy a hangulatod és az 
önértékelésed visszaálljon az eredeti állapotra. Ilyen lehet például, 
hogy megrendelsz egy terméket, mely azt ígéri, hogy csodát tesz a 
bőröddel, vagy például, ha hosszas önmarcangolásba kezdesz, ami 
elrontja az egész napodat. 



Ez a technika segít abban, hogy felismerd, hogy mi az, ami árt ne-
ked és hogyan tudod elkerülni az ilyen helyzeteket, vagy megtanul-
ni megfelelő módon kezelni őket. 

5. Fókuszálj a testpozitív kampányokra! 

Amikor megtanulod felismerni, hogy mi az, ami árt neked, egyre 
jobban tudod majd a figyelmedet olyan dolgokra fordítani, amik 
jó érzéssel töltenek el. A média nem az ördögtől való, alapvetően 
egy nagy ajándéka a modern társadalmunknak, a probléma leg-
inkább az elferdített valóságot tükröző tartalmakban gyökerezik. 
Ezt egyre több cég és szervezet kezdi felismerni, amit a testpozitív 
kampányok elindulása is mutat. Ezek olyan mozgalmak, melyek se-
gítenek abban, hogy ne az ideálokhoz hasonlítsd magad, hanem 
meglásd, hogy mindannyian mások vagyunk, más hibákkal, egyedi 
testtel, egyedi szépséggel. Ennek elfogadása a kulcsa, hogy kibé-
külj saját testeddel és ellenállóbb legyél a médiából érkező irreális 
elvárásokkal szemben. Ilyen testpozitív szemlélettel indult példá-
ul a Dove – Valódi Szépség kampánya, mely bemutatja a női test 
változatosságát és szépségét a hurkákkal, bőrhibákkal, ráncokkal 
együtt. 

Ugyanezt a szemléletváltást megtalálhatjuk a kifutókon is, ahol egy-
re inkább előtérbe kerül, hogy testsúlytól és életkortól függetlenül 
szerepeltessenek nőket, felhívva a figyelmet arra, hogy a szépség 
súlytalan és kortalan. 

Hagyd, hogy inspiráljon például a 88 éves modell: Carmen 
Dell’Orefice, a mindjárt 70 éves Linda Rodin, Nicola Griffin, aki telt 
idomaival 50 felett lett fürdőruhamodell vagy Ashley Graham, aki 
teljesen szembement a szépségipar által támasztott soványságide-
álnak. 

Ha az interneten való böngészést ilyen tartalmakkal töltöd meg, 
sokkal pozitívabban fogsz tudni viszonyulni saját testedhez is és 
egyre jobban megérted majd, hogy sokszor a tökéletlenségben van 
a legnagyobb szépség. 



6. Miért olyan félelmetes az öregedés és hogyan szelí-
díthető meg? Mert megszelidíthető.

Az emberi élet különböző szakaszokra osztható, és ezeknek a sza-
kaszoknak megvannak a maguk krízisei, nehézségei. Mint ahogy a 
10 éves kislányod arra irigykedik, hogy az anyukájának bezzeg nem 
kell otthon házit írnia, Te visszasírod a napot, mikor “más dolgod 
sem volt, csak suliba járni”. 

Érted amit mondok? Mindig vannak nagyon jó, és rosszabb oldalai 
is az életednek. Az öregedés pedig éppen olyan elkerülhetetlen vál-
tozás, mint például a serdülőkorba való átlépés. Míg fiatalon olyan 
kihívásokkal kell megküzdeni, mint az önállóság elsajátítása, saját 
identitás, értékrendszer, világszemlélet kiépítése, addig a felnőtt-
kortól kezdve egy újabb életfeladat következik. Ez az öregedéssel 
való szembenézésben nyilvánul meg. Fogd fel így, hiszen lényegé-
ben erről van szó. 

Harminc éves kortól felfelé el kell fogadni, hogy a test új biológiai 
változásokon megy keresztül. A bőr elkezd veszíteni fiatalságából, 
a fizikai erőnlét elkezd hanyatlani. Ezek az elkerülhetetlen válto-
zások félelemmel tölthetnek el, hidd el, nem csak Téged, hanem 
minden egyes kortársadat is. 

Ahogy az első fejezetben láttuk, a fiatalság idealizálása - “körbera-
jongása”, ha úgy tetszik -, evolúciósan belénk van kódolva, így az 
ennek elvesztésétől való szorongás nemcsak téged érint, hanem 
kultúrától, földrajzi helyzettől függetlenül minden nőt. Ezt azért 
fontos megértened, mert így sokkal könnyebb elfogadni az ezzel 
kapcsolatos negatív érzéseidet. 

Nem veled van a probléma, hanem azzal, ahogy viszonyulsz ehhez 
a természetes folyamathoz! Az öregedés és a vele járó változások 
a XXI. században sokkal fenyegetőbbnek tűnnek, mint valaha. En-
nek okát abban kereshetjük, hogy míg a régi időkben az idősek a 
társadalom legtiszteletreméltóbb tagjainak számítottak, akik őriz-
ték egy-egy közösség felhalmozott tudását és bölcsességét, addig a 
modern társadalmakban ez a szerepük teljesen elveszett és az öre-
gedés kapcsán egy erős félelemérzet alakult ki, melyet leginkább a 
tehetetlenség, a betegségek és a halál riasztó gondolatával lehet 



összekapcsolni. Egy téves képzet van az emberek fejében az öre-
gedéssel kapcsolatban, mintha a boldog fiatal évek után egy nagy 
ugrással egyből a segítségre szoruló, tehetetlen, borús időskor kö-
vetkezne, holott az öregedés egy méltóságteljes, hosszú éveken 
átívelő folyamat, melyet lehet nagyon negatívan és épp ennyire 
pozitívan is megélni. 

Kite és munkatársai (2005) felmérése alapján kirajzolódik, hogy az 
öregedéssel kapcsolatos szorongás a férfiak és a nők esetében kü-
lönböző módon mutatkozik meg. Míg a férfiak öregedéssel kap-
csolatos legnagyobb félelme a munkaképesség és a teljesítmény 
hanyatlásához kapcsolódik, addig a nőknél a legfőbb szorongást a 
fizikai megjelenés (a test és az arcbőr) változásai jelentik. 

McKinley és Lyon (2008) megállapították, hogy az öregedéstől való 
félelem a testképpel való szégyenérzethez és elégedetlenséghez 
vezet, valamint Slevec és Tiggeman (2010) azt is feltárták, hogy kö-
zépkorú nők csoportjában az öregedéssel kapcsolatos szorongás 
az elsődleges előrejelzője a kozmetikai beavatkozások és plasztikai 
műtétek számának. 

Azt is fontos kiemelni, hogy a vonzóság elvesztésétől való félelem 
olyan súlyos stresszforrás is lehet, amely megnöveli a testkép-
zavarok és a depresszió megjelenését. Az öregedéstől való ilyen 
mértékű szorongás létrejötte, kialakulása az eltorzult társas nor-
mákban és a követhetetlen szépségideálokban keresendő (Barrett 
és Robbins, 2008). A közösségi média széleskörű elterjedésével az 
emberek nemtől és korcsoporttól függetlenül a tökéletes szépség, 
vékonyság és örök fiatalság eszményképeivel vannak bombázva 
nap mint nap. Számodra is ismerős az érzés, nem igaz? 

Az öregedő nők különösképp érzékenyek és sérülékenyek ezekkel 
az üzenetekkel szemben, amelynek eredményeként erős kényszert 
éreznek arra, hogy az öregedés elfogadása helyett harcba szállja-
nak ellene. Ennek következményeként drasztikus mértékben nö-
vekedett a középkorú nők körében a testképzavarok, a depresz-
szió, az alacsony önértékelés, az öregedéstől való szorongás és a 
társas visszahúzódás mértéke, melyek az élettel való elégedettség 
csökkenéséhez és számos egészségügyi problémához vezetnek 
(Marshall, Lengyel és Utioh, 2012). De miért olyan félelmetes ez a 



természetes folyamat? Miért olyan nehéz elfogadni valamit, aminél 
talán nincs is természetesebb dolog? Nőként elsősorban azért ilyen 
jelentős az öregedéssel kapcsolatos szorongás, mert esetükben a 
vonzóság, a társadalmi elfogadottság és a párválasztás szorosan 
összekapcsolódott a fizikai megjelenéssel. “Minél jobban nézek ki, 
annál könnyebb dolgom van.” Míg a férfiak esetében a sikeresség, 
dominancia, ügyesség, magas társadalmi státusz az erős önértéke-
lés és elfogadottság legfőbb előrejelzői, addig a nőknél ezek nagy 
része a szépség és a vonzó megjelenés köré csoportosul. 

A bőr és a test öregedésétől való félelem így érthető módon a nőket 
érinti jobban, hiszen az évszázadok alatt kialakult társas normák 
tőlük jobban megkövetelik, hogy megőrizzék vonzó megjelenésü-
ket. Erre tesz rá egy hatalmas lapáttal a televíziós és internetes rek-
lámok elterjedése, melyek a nap 24 órájában emlékeztetnek is erre 
az elvárásra, hiszen szinte kizárólag olyan modelleket foglalkoztat-
nak (még a nem szépségiparral kapcsolatos reklámokban is), akik 
fiatalok, karcsúak, bőrhibáktól mentesek. Persze a retusálásnak és 
a Photoshopnak köszönhetően, de ez már senkit nem érdekel. Az 
ennek való folyamatos kitettség egy kudarcélményt hozhat létre 
azzal kapcsolatban, hogy Neked talán nem sikerült olyan vonzónak 
és kívánatosnak maradnod, mint ahogy a veled szembejövő reklá-
mokban látod. 

Középkorú, öregedő, kevésbé vonzó nők szinte kizárólag gyógy-
szer-, és egészségügyi hirdetésekben fedezhetők fel, mely tovább 
erősíti a szorongást benned, hiszen azt kommunikálja, hogy az öre-
gedés egyenlő a betegségekkel és fájdalmakkal, melyeket el kell 
kerülni. 

A társadalom viszonyulása az idős személyekhez több téren is meg-
mutatkozik. A nyugdíjrendszer, az egészségügyi ellátás, a politikai 
pártok programjai, az időskorúak érdekképviselete sokat elárul 
arról, hogy egy adott közösség mennyire elkötelezett az öregedő 
tagjai helyzete és problémái iránt (Dobossy és Virágh, 2004). A tár-
sadalom ezen jellemzői a közvéleményt is befolyásolják és megha-
tározzák az öregedéssel kapcsolatos érzéseket, melyek napjaink-
ban döntően negatívnak és szorongáskeltőnek mutatkoznak. 



Mi segíthet Neked az öregedéssel kapcso-
latos szorongás csökkentésében? 

1. Az öregedés megértése és megszelídítése 

Mindenki más életkorban és más mértékben kezd el öregedni. 
Van, akinek a bőrén jelennek meg az első ráncok, másoknak a kéz-
fejükön, esetleg a hajad kezd el őszülni, fakóbbá válni, vagy ugyan-
annyi testedzéssel és diétázással már nem az addig megszokott 
hatást tudod elérni a testeden. Mindez a Te saját egyéni változá-
sod, mely nem hasonlítható össze senki máséval. 

A genetikád, az öröklött jellegek, az életstílusod, a munkád és még 
számos egyéni tényező komplex eredménye lesz ez a folyamat. 
Nem érdemes másokhoz hasonlítani magadat, hiszen sosem lesz 
senkivel ugyanolyan a Te öregedésed. Ha ezt megérted, már kicsit 
közelebb kerülhetsz ahhoz, hogy ne mások legyenek ebben a „tü-
körképeid”, hanem Te válj azzá saját magadnak! Értsd meg, hogy 
ez egy természetes és elkerülhetetlen változás az életedben, ame-
lyet kétféleképpen kezelhetsz: küzdhetsz ellene kétségbeesetten 
és görcsösen, de ez nem fog nagy eredményt hozni, csupán meg-
keseríti a mindennapjaidat. Úgy képzeld el, mintha versenyt futnál 
egy gyorsvonattal, ami elkerülhetetlenül megelőz téged. 
Dönthetsz úgy, hogy kifulladva loholsz utána kilómétereken át éle-
ted végéig, de dönthetsz úgyis, hogy megállsz és bölcs elfogadással 
engeded, hogy elrobogjon. A vonat le fog hagyni téged mindkét 
esetben, ahogy az öregedést sem tudod megállítani egy idő után, 
viszont a két döntési lehetőség között hatalmas különbség van a 
boldogságodra nézve! 

Abban a pillanatban, ahogy megérted, hogy egy elkerülhetetlen 
dolog ellen küzdesz, képes leszel megállni. Ez még nem egyenlő 
az elfogadással. Elfogadni valamit olyan, mint megszelídíteni. Egy 
hosszú folyamat, amely során a saját magaddal való kapcsolatodat 
és a saját öregedésedhez való viszonyodat kell megszelídítened - 
napról napra, kis lépésekben. 

Próbálj meg csak magadra koncentrálni mások helyett és ne gyöke-
res változásokért sóvárogni, hanem elfogadva önmagadat kihozni 
belőle a legtöbbet!



2. Légy hálás az öregedésért!

Triviálisan és nevetségesen hangzik, tudom, de fontos tudatosítani 
magadban, hogy az, hogy öregszel, egyet jelent azzal, hogy még 
élsz! Valamint azzal is, hogy már mennyi mindent megéltél. 

Sokszor talán eszedbe sem jut megállni egy pillanatra és hálát adni 
az eddigi évekért... Amikor reggel tükörbe nézel, próbáld ki, hogy 
a ráncaid keltette szorongást átalakítod a ráncaidért való hálaér-
zetté. Ülj le magaddal szemben, amikor senki nincs otthon és nézz 
bele most másképp a tükörbe. Nézd végig egyenként minden test-
részedet, amivel elégedetlen vagy, ami frusztrál vagy szorongással 
tölt el és próbálj mindhez keresni egy történetet az életedből. 

Például ha az zavar, hogy megereszkedett a hasad, gondolj arra, 
hogy a hasad segített neked abban, hogy életet adj a gyerekeidnek. 
Köszönd meg ezt magadnak őszintén és érezd a hálát az elégedet-
lenség helyett. Ugyanezt megteheted az arcodon lévő ráncokkal 
is: ezek hordozzák a rengeteg nevetés emlékét, amit átéltél eddigi 
életed során. Ezek tanítottak meg fontos tapasztalatokra, ha rossz 
élményekhez kötődnek. 

Mindaz, amit most a tükörben látsz, egy tartalmas élet mindennap-
jainak nyomai, nem pedig szégyellnivaló hibák, amik ellen görcsö-
sen kell küzdened. Ha minden reggelt ezzel a kis gyakorlattal indí-
tasz, hamar megtapasztalod az eredményét, ígérem. A hangulatod 
egyre jobb lesz, egyre nagyobb elfogadást tudsz majd tanúsítani 
önmagad felé és egyre jobban fog csökkeni az öregedés iránt ér-
zett szorongásod. 

Egy próbát megér, nem?

3. Szakítsd meg az ördögi kört! 

Számos tanulmány bizonyítja, hogy a stressz és a szorongás olyan 
biológiai folyamatokat indítanak el, melyek mind az immunrend-
szerre, mind pedig a sejtekre is kihatnak. Mondhatjuk úgy is, hogy 
a nem fizikai problémáidból képes vagy fizikai tüneteket, sőt beteg-
séget gyártani!



Az öregedés kiváltotta nagymértékű idegesség negatívan hat a 
szervezetedre és gyorsítja a sejtek öregedését, így pedig pont el-
lentétes hatást válthat ki! Ezzel egy ördögi kört indíthat el, hiszen 
minél inkább öregszel, annál erősebb lesz a szoronságod és minél 
jobban szorongsz, annál rosszabb a szervezetednek és így tovább, 
és így tovább... 

Mindemellett, ha elégedetlen vagy magaddal, azt a környezeted is 
észleli. Egy kiegyensúlyozott, magabiztos, életvidám nő sokkal von-
zóbb és megnyerőbb benyomást kelt, mert azt sugározza a környe-
zete felé, hogy elfogadta és szereti magát minden hibája ellenére. 

4. Belső fiatalságmegőrzők

Sokan a fiatalságot csupán kívülről igyekeznek fenntartani, holott 
az igazi felszabadultságot az érheti el, aki belül marad fiatal. Ahhoz, 
hogy jól érezd magad a bőrödben bármely életkori szakaszban tar-
tasz is, fontos, hogy odafigyelj a benned rejlő fiatalságra. Ez egy ha-
talmas energiaforrást jelenthet, ha felszínre tudod hozni. A belső 
fiatalságmegőrzők kapcsán olyan tevékenységekre és szemlélet-
módra kell gondolni, mint például az általános életderű, a kreatív 
hobbik, a humor és a nevetés, a társasági élet bármely formája, 
a játékosság, sport, a gyermeki kíváncsiság. Mindez ott szunnyad 
benned, hiszen Te is voltál gondtalan gyermek!

A munka, a stressz, a hétköznapi rohanás gyakran teljesen fel-
emészti ezt a belső energiaforrást, ami kimerüléshez és egyre több 
szorongáshoz vezet, amit az öregedéssel is összekapcsolhatsz, így 
ez is fokozza az ettől való félelmeidet. 
Ezek a gyermeki energiák azonban nem vesznek el, bármikor elő-
hívhatók és erősíthetők, ha felismered, hogy szükséged van rájuk. 

Emlékezz vissza, hogy miket szerettél a legjobban csinálni gyerek-
ként és tizenévesen! Lehet, hogy nagyokat kirándultatok a családdal 
és ez volt a kedvenc programod, vagy szerettél uszodába járni és a 
vízben érezted a legjobban magad, esetleg voltak kreatív hobbijaid, 
amiket azóta elhanyagoltál. Idézd vissza a legapróbb dolgokat is, 
amik őszinte örömet okoztak Neked és próbáld beilleszteni a min-
dennapjaidba! Add vissza magadnak azt a gyermeki kíváncsiságot, 
amivel rácsodálkoztál mindenre! Nézd meg reggel, hogy milyen a 



lakás, ahogy kezd beszűrődni a napfény, sétálj egyet munka után 
egyedül és figyeld meg a fákat, a házak tetejét! Érdeklődj a környe-
zetben lévő emberek élményei iránt, ne csak általánosan kérdezz 
tőlük, hanem valami személyeset is. 

Állítsd a humort a szolgálatodba! A humor és a nevetés, ha nem is 
oldják meg problémáidat, de segítenek átlendülni rajtuk. Azok az 
emberek, akik képesek a nehezebb helyzetekben is találni valami 
szórakoztatót, sokkal könnyebben veszik a megpróbáltatásokat. 
A humor gyógyító erejét már évezredek óta használják, az ókori 
Görögországban például komédiás házakat alakítottak ki, ahova a 
gyógyulni vágyók látogattak el, az Ojibwa indián törzs tagjai pedig 
„bohócdoktorokat” alkalmaztak, akik tréfáikkal igyekeztek elősegí-
teni a betegek gyógyulását (Klein, 2004). Bagdy Emőke (2007) vi-
talitásgenerátoroknak nevezi a humor és nevetés feszültségoldó, 
életderű növelő hatását és hangsúlyozza, hogy rendkívül pozitív 
befolyása van az állóképességre, problémákkal való megküzdésre 
és a jó közérzetre. Ugyanis a humor és a nevetés energiával tölt 
fel és új távlatokat nyit meg az emberi kapcsolatokban is. Gondolj 
bele, mennyivel közelebb kerültetek egy jó baráttal az első felsza-
badult nevetés után.

A nevetés tényleg gyógyír, segít más szemszögből látni a borús 
helyzeteket, csökkenti a félelemérzetet, szorongást, kétségbe-
esést. Azok, akik képesek nevetni a nehéz helyzetekben, kevésbé 
hajlamosak az önsajnálatra és elkeseredésre (Klein, 2004), ez pedig 
nagyban megkönnyíti az öregedéssel kapcsolatban érzett szoron-
gás csökkentését is, és segít kiteljesíteni a belső fiatalságot, ami a 
környezeted felé is sugározni fog, hidd el!

5. Mutass példát!

Ne felejtsd el, hogy amilyen példát Te mutatsz az öregedéshez való 
hozzáállással kapcsolatban, azt a példát fogják látni a gyermekeid 
is.  Ha azt látják, hogy minden erőddel azon vagy, hogy késleltesd 
a folyamatot, nem tudod elfogadni az idő múlását és szorongással 
tölt el az egész, az bennük is frusztrációt okoz és ők is nehezen fog-
nak tudni megbirkózni a testük természetes változásaival. Segíthet, 
ha őszintén elmondod az érzéseidet nekik is, és nyíltan beszéltek 
arról, hogy kinek mit nehéz elfogadnia a kinézetében, és milyen 



módszerek könnyíthetik meg az életszakaszokon való átlépést. 
Amiről nyíltan lehet beszélgetni, már sokkal kevésbé lesz szoron-
gáskeltő,  sőt megláthatod azt is, hogy a gyerekeid, a férjed vagy tá-
volabbi rokonok, barátok hogyan látnak Téged kívülről, ami sokat 
segíthet az önelfogadásban. 

Valószínűleg a ráncokat, amik annyira zavarnak Téged, ők észre 
sem veszik, hiszen az ő figyelmük nem erre irányul, hanem arra, 
hogy milyen vagy valójában. 

6. Válassz valós példaképeket!

Keress olyan inspiráló személyeket a környezetedben, akik méltó-
sággal el tudták fogadni önmagukat és az öregedésük jeleit. Azok, 
akik plasztikai műtétekkel, természetellenes beavatkozásokkal 
próbálják fenntartani fiatalságukat, valójában sosem tudnak kibé-
külni önmagukkal és életük folyamatosan a külsőségekről és azok 
megváltoztatásáról szól. 

Az internetes WMN Magazin (linket lásd a Felhasznált irodalmak 
között) olyan színésznőket vett sorra, akik természetességüket az 
évek múlásával is megőrizték és nem voltak hajlandóak az elvá-
rásoknak megfelelően műtétekkel késleltetni az öregedést. Ing-
rid Bergman, Isabella Rossellini, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, 
Helen Mirren, Emma Thompson és Meryl Streep inspiráló példák 
lehetnek számodra is az öregedés elfogadása kapcsán, mert meg-
mutatják, hogy az igazi nőiséget és szépséget a ráncok nem elta-
karják, hanem akár ki is emelhetik, ha viselőjük nem küzd ellenük 
kétségbeesetten.

7. Szeresd magad! - az önértékelés fejlesztésének fon-
tossága

Ahogy a bevezetésben már olvashattad, az énkép egy összetett fo-
galom. 
Magában foglalja a saját testedről alkotott képet, a tiszteletet ön-
magad iránt, a képességeket, gyengeségeket, értékeket, jó és rossz 
tulajdonságokat, melyeket magadénak tudsz, tehát mindent, amit 
magadról gondolsz. Az önértékelés viszont már azt mutatja meg, 
ahogy önmagaddal kapcsolatban érzel, illetve, hogy a benned élő 



ideáloknak mennyire tudsz megfelelni. Az önértékelés tehát - ahogy 
a nevéből is adódik - már magában foglal egy értékelő folyamatot 
önmagad iránt. 

Számos kutatás foglalkozott már a kérdéssel, hogy miért is van 
szükségünk az önértékelésre. Az emberek erős motivációja arra, 
hogy magas önértékelést alakítsanak ki és tartsanak fent, sok 
előnnyel jár. A jó önértékelés például védelmet jelent a mindenna-
pi fenyegető eseményekkel való megküzdésben, így mondjuk egy 
rossz pénzügyi döntés vagy egy kapcsolat megszakadása után a 
magasabb önértékeléssel rendelkező személyek hamarabb tudnak 
regenerálódni és megoldást találni a kihívást jelentő helyzetekben. 
A jó önértékelés továbbá segít elkerülni a különböző mentális és fi-
zikális betegségek nagy részét (Taylor és Stanton, 2007), csökkenti 
a szorongás, az aggodalom és a feszültségérzés gyakoriságát, vala-
mint megnöveli a stresszel szembeni megküzdést (Pyszczynski és 
munkatársai, 2004). 

Azok az emberek tehát, akik megfelelő önértékeléssel rendelkez-
nek sokkal elégedettebbek az életükkel és kevésbé befolyásolja 
hangulataikat a saját kinézetük. Ennek magyarázata, hogy a magas 
önértékelés összefügg azzal, hogy mennyire gondolja magát egy 
ember összetett személyiségnek, illetve, hogy a benne élő ideálok, 
vágyott tulajdonságok mennyire térnek el a valóságtól. 



Ha kíváncsi vagy, hogy Te hányadán állsz ezzel, próbálj 
ki egy egyszerű önismereti tesztet! 

1. Írj magadról 10 állítást, ami kifejezi, hogy milyen vagy (pl. „Én 
egy őszinte ember vagyok./Én barna hajú vagyok.” stb.)! 

2. Most írj magadról 10 olyan állítást, ami a fontosabb életsze-
repeidet tükrözi (pl. „Én édesanya/feleség/dolgozó nő stb. va-
gyok.”)! 

3. Következőnek írj 5-5 állítást mindegyik mezőbe: 
a) milyen vagy általában 
b) milyen szeretnél lenni 
c) milyennek kellene lenned mások szerint 
d) milyen vagy, amikor önmagad legjobb verziója vagy 
e) milyen nem szeretnél lenni 
f) mások milyennek látnak téged most 
g) mások milyennek szeretnének téged látni 

Az 1.) feladatra adott válaszaid alapján azt láthatod, hogy milyen 
jellemzőkre fókuszálsz nagyobb arányban önmagaddal kapcso-
latban. Például, ha több külső tulajdonságot gyűjtöttél (hajszín, al-
kat, magasság stb.), akkor érdemes odafigyelned, hogy a belső tu-
lajdonságaidat erősítsd. Ebben az esetben készíthetsz egy új listát 
is, amelyben csak a belső értékeidre helyezed a hangsúlyt! 

A 2). feladatban a különböző életszerepeidet járhattad körbe. 
Azért nagyon fontos sorra venned ezeket, mert így láthatod igazán, 
hogy milyen sok helyzetben jelenik meg a személyiséged a minden-
napok során. Ezt nevezzük „én-komplexitásnak”. Kutatások alapján 
minél magasabb és széleskörűbb az én-komplexitásod, tehát mi-
nél több különböző szerepben tudsz helytállni az életben, annál 
ellenállóbb leszel a hangulatok és az önértékelés ingadozásaival 
szemben. 

Ennek magyarázata abban rejlik, hogy azoknak a személyeknek, 
akiknek több szerepben, az élet több területén is megmutatkozik 
a személyiségük, egy-egy kudarcélmény vagy negatív életesemény 
az önképüknek csupán egy részét fogja érinteni, és így a többiben 
való sikerességük megvédi őket a teljes széthullástól. Például, ha 



egy magas én- komplexitású személyt kirúgnak a munkahelyéről, 
akkor a veszteségélmény eluralkodását képes ellensúlyozni azzal, 
hogy „lehet, hogy kirúgtak, viszont remek házastárs vagyok, és szé-
pen festek”. Érted már? Mivel a kudarc az önértékelésnek így csak 
egy részét érinti, ez a személy sokkal hatékonyabban tud új mun-
kát keresni és megoldást találni a kudarcára. 

Ennek ellentéte, ha egy személy önmagát egyféleképpen látja az 
élet különböző területein, hiszen ekkor egy kudarcélmény az egész 
személyiségre kihathat. A komplex énfogalom segít az állandó és 
stabil önértékelés fenntartásában és védelmező hatású a romboló 
mélypontokkal szemben (Linville és Fischer, 1991; Smith és Mackie, 
2004). 

A 2). feladat tanulsága tehát, hogy kaptál egy képet arról, hogy a 
te én-komplexitásod hányadán áll most. 

Ha sikerült azonosítani önmagadat több életszerepben is, akkor 
igyekezz ezeket tovább erősíteni, ha pedig úgy érzed, hogy nem 
elég bő a szerep-repertoárod, akkor próbáld meg új területeken 
fejleszteni önmagadat, ami lehet akár egy új hobbi, sport vagy el-
köteleződés egy önkéntes szervezet munkája iránt. 

A 3.) feladat azt mutatja meg, hogy mekkora eltérés van a je-
lenlegi énképed, az ideális énképed és a mások által rólad fel-
tételezett vagy tőled elvárt tulajdonságok között. A „milyen vagy 
általában” pontra adott válaszaid a valóságos, aktuális énedet, a 
„milyen szeretnél lenni” az ideális énedet, a „milyennek kellene len-
ned” a mások által elvárt énedet, a „milyen vagy, amikor önmagad 
legjobb verziója vagy” a lehető legjobb énedet, a „milyen nem sze-
retnél lenni” az általad elutasított énedet tükrözik. 

Rakd ezeket az állításokat egymás mellé és figyeld meg, hogy mi-
lyen mértékű és milyen jellegű eltérések vannak a felsorolt tulaj-
donságok, jellemzők között! 

Tory Higgins professzor vezette be a pszichológiába a szelfvezérlők 
fogalmát, melyek azokat a személyes normákat, önmagunkkal kap-
csolatos vágyakat foglalják magukban, amelyek elérésére törek-
szünk. Ezek a szelfvezérlők az ideális énből (milyenek szeretnénk 



lenni), valamint az elvárható énből (milyennek kellene lennünk a 
környezetünk szerint) táplálkoznak. Higgins professzor szerint az 
önértékelésünket és boldogságunkat nagyban befolyásolja az, ha 
a szelfvezérlőink és az aktuális énünk között jelentős eltérés van 
(Higgins, 1987). 

Így például, ha úgy veszed észre a listádból, hogy az aktuális éned 
és az ideális éned között nagy különbség van, akkor csalódottságot, 
szomorúságot élhetsz át, amelynek hosszú távú következményei 
közé tartozik a csökkent önbecsülés és depresszió. Ha az aktuális 
éned és az elvárt éned között fedezel fel nagyobb szakadékot, az 
bűntudatot, szégyenérzetet eredményezhet és szorongáshoz ve-
zet, melynek oka, hogy úgy érzed, nem tudsz megfelelni mások-
nak. 

A mindennapok során nem szoktunk ezeken az eltéréseken töp-
rengeni, csupán az általuk keletkezett negatív érzéseket éljük át 
(Smith és Mackie, 2004). 

Az általad összeírt lista segít, hogy tisztán lásd, hogy az énképed 
melyik területén vannak eltérések és megpróbáld ezeket egyre kö-
zelebb hozni egymáshoz. Lehet, hogy túl irreális elvárásokat érzé-
kelsz a környezeted részéről vagy pont te állítottál fel önmagaddal 
szemben elérhetetlen ideálokat. A „mások milyennek látnak téged 
most” és a „mások milyennek szeretnének téged látni” válaszaid 
segíthetnek abban, hogy mások szemszögéből, kívülről nézz ma-
gadra. Így könnyebb lehet feltárni az önmagaddal kapcsolatos el-
képzeléseidet is, hiszen abban, ahogy szerinted mások vélekednek 
rólad nagy szerepet játszik, ahogy te vélekedsz saját magadról. Ér-
demes hangsúlyt fektetned továbbá a „milyen nem szeretnék len-
ni” mezőre is, mert az ide írt tulajdonságaid válhatnak az aktuális 
céljaiddá. Ezek azok a jellemzőid ugyanis, amelyeket a legkevésbé 
tudsz elfogadni magadban. 

Ahhoz, hogy képes legyél fejlődni, az első lépés ezen benned lévő 
tulajdonságoknak az elfogadása, vagy megváltoztatása. 



Az önértékelésed fejlesztésére a következő 
módszereket is alkalmazhatod: 

1. Külső és belső megerősítők 

Az emberek döntően két típusba sorolhatók aszerint, hogy motivá-
cióikat, cselekedeteiket külső vagy belső megerősítők irányítják. A 
külső megerősítők között említhetjük például a munkáért elvégzett 
pénzjutalmat, egy kitüntetést, illetve a környezetünkben élő szemé-
lyek társas megerősítéseit (jutalmazó mosoly, elismerés, törődés, 
gondoskodás). A külső megerősítők által vezetett emberek azért 
végeznek el bizonyos feladatokat és azért cselekednek bizonyos 
módokon, mert azt a környezetük tárgyi vagy szociális formában 
jutalmazza. Ekkor a motiváció nem belülről származik, a cél csupán 
a vágyott törődés vagy jutalom elérése. 

Ezzel szemben a belső motivációk, ahogy már a neve is tükrözi, 
belülről fakadnak. Ekkor azért cselekszünk bizonyos módon, mert 
már önmagában a cselekvés is jól eső érzéssel tölt el minket és 
nem külső jutalmaktól, hanem saját meggyőződésünktől függ.
A külső megerősítést preferáló személyeknek sokkal nehezebb 
fenntartani lelkesedésüket és önbecsülésüket is, mivel a várt ered-
mény mindig mások reakcióitól függ. Amennyiben elmarad egy 
várt jutalmazás, a személy csalódott lesz és önértékelése csökken. 
Éppen ezért fontos, hogy cselekedeteidet minél nagyobb mérték-
ben a belső megerősítők motiválják. 



Gondold át, hogy a hétköznapok során mit 
miért teszel! 

Miért mész be reggel dolgozni? Miért főzöl a családnak? Miért ro-
hansz az edzőterembe? Próbáld meg a tevékenységeidet hajtó mo-
tivációkat belsővé tenni! Ne azért eddz, hogy csinosabb legyél, és 
a férjed megdicsérjen, hanem azért, hogy jobban érezd magad a 
bőrödben a mozgástól. 

Ne csupán azért menj dolgozni, hogy megkapd a fizetésed a hónap 
végén, hanem mert fontosnak érzed, amit csinálsz és szeretnél fej-
lődni a szakmádban. Ne azért főzz vacsorát, hogy hálát válts ki a 
családodból, hanem mert hálás lehetsz azért, hogy van kire főz-
nöd. Ha átformálod eszerint a mindennapi tevékenységeidet, sok-
kal több örömöt tapasztalhatsz meg és nőni fog az önértékelésed, 
mert megérted, hogy önmagadért cselekszel. 

2. Testi tudatosság 

A testkép és a testeddel kapcsolatos érzések az önértékelésed fon-
tos részét képezik. A médiából származó irreális elvárásokat a test-
képpel kapcsolatban már érintettük az előző fejezetek során. Ezek 
nagyon megnehezítik a megbékélést önmagaddal, de nem teszik 
lehetetlenné, ha tudatosan megtanulsz rá figyelni. 

A testi tudatosság elérését a különböző mozgásformák segíthetik, 
ilyen például a jóga, melynek nemcsak fizikai szinten vannak jóté-
kony hatásai, de megtanít elfogadni a testedet és a lelki állapotai-
dat is. A rendszeres mozgás javítja a közérzeted, serkenti a kreati-
vitást és nagymértékben fokozza az önértékelésed (Sági, Szekeres 
és Köteles, 2012). 

A tudatosság növelésével megbarátkozhatsz tested természetes 
határaival, adottságaival, változásaival, így segít elfogadni az öre-
gedést. Vannak kifejezetten az önértékelés javítására fókuszáló 
mozgásformák is, ilyen például a BeautyRobic, mely a nőiesség, 
szépség, belső vonzerő kibontakozását segíti, miközben a tánc és 
a Téged körülvevő tükrök bevonásával fokozza a testi tudatosság 
kialakulását és az önelfogadást. 



3. Vizualizáció 

„Amit elképzelsz, az valóra is válik.” Egyszerű lenne az élet, ha ez tel-
jesen így működne, ugye? Pszichológiai vizsgálatok alapján igenis 
nagyban hozzájárul a sikerhez az, ha előtte elképzeled, vizualizálod 
az események pozitív kimenetelét. A vizualizáció során megváltoz-
nak a sikeres teljesítményhez kötődő érzelmek és gondolatok, ez-
által a teljesítmény ténylegesen javulhat (Murphy, 1990; idézi Smith 
és Mackie, 2004). Sportpszichológus kutatók futók teljesítményét 
vizsgálták két csoportba osztva őket. Az egyik csoportnak feladatul 
adták, hogy képzeljék el magukat egy futóversenyen, ahol elsőként 
érnek célba. Mikor később futás közben megmérték az idejüket, 
kiderült, hogy annak a csoportnak a tagjai, akik vizualizálták a ver-
senyhelyzetet, jobb eredményeket értek el, mint azok a csoport-
tagok, akik nem alkalmazták ezt a módszert a futás előtt (Smith és 
Mackie, 2004). Hall és Hardy (1991) vizsgálatukban diákokat kértek 
arra, hogy mielőtt célba lőnének, képzeljék el a sikeres találatokat. 
A vizualizáció ebben az esetben is javította a találati arányukat a 
sportlövészetben. Ezt a módszert a mindennapok során Te is köny-
nyen alkalmazhatod - és nemcsak teljesítmény-helyzetekben mű-
ködik! Minden napot próbálj vizualizációval kezdeni mielőtt kikel-
nél az ágyból! Képzeld el, hogy jól fogod magad érezni a bőrödben, 
hogy elégedetten nézel majd tükörbe, önbizalommal teli leszel, 
pozitív visszajelzéseket kapsz majd a környezetedtől! Egy idő után - 
ahogy arra a kutatók is rájöttek a sportteljesítmények kapcsán -, az 
érzéseid és gondolataid fókuszáltabbak lesznek és valóban létre is 
hozzák az elképzelt eseményeket, lelki állapotokat. 

4. Amit másoknak adsz, magadnak adod 

Elő szokott fordulni Veled, hogy minden apró hibát észreveszel 
másokon?
Kritizálod magadban egy ismerősöd kinézetét? “Mennyit örege-
dett! Milyen rosszul tartja magát! Hogy vehetett fel ilyen színű fel-
sőt? Miért nem festeti be a haját, ha őszül? Jó sokat hízott az utóbbi 
időben!” 

Ha ismerősek Neked az ehhez hasonló gondolatok, akkor tudnod 
kell, hogy ezekkel a legtöbbet magadnak ártasz. Természetes fo-
lyamat, hogy összehasonlítod magadat másokkal és hajlamos vagy 



másokat negatívabban értékelni, hiszen ezzel nyugtázod magad-
ban, hogy mások sem tökéletesek. Azonban, ha gyakran mére-
geted a környezeted és minden apró hibát észreveszel, az ahhoz 
vezethet, hogy önmagaddal is egyre kritikusabbá válsz. Ahogy Te 
viszonyulsz másokhoz, tudat alatt azt a szorongást fogja benned 
generálni, hogy mások is ugyanígy viszonyulnak hozzád: méreget-
nek és kritizálnak Téged. 

Az a szemüveg, amin Te a világot nézed, a Te világodat is befolyá-
solja. Ha elfogadóbb vagy mások irányába, magadat is egyre in-
kább el tudod majd fogadni. Igyekezz észrevenni a kritikusságodat 
és változtatni rajta! Minden ismerősödön, akivel találkozol a nap 
folyamán keress valami szerethetőt, valamit, ami tetszik benne! 
Ne azt figyeld, hogy milyen hibáik vannak, hanem azt, hogy mik 
az adottságaik! Ezáltal egy idő után észre fogod venni magadban 
a változást és képes leszel a tükörbe nézve is elsőként a szépet 
meglátni. 

5. Benned élő Istennők és a közösségek ereje 

Minden nőben hatalmas erő lakozik. Benned is megvan az ősi erő, 
mely végigkísérte a női nem fejlődését és kibontakozását. Jean 
Shinoda Bolen Bennünk élő Istennők címmel könyvet írt arról, 
hogy a görög mitológiából ismert Istennők típusai hogyan jelennek 
meg az életedben és hogyan meríthetsz erőt belőlük. Ajánlom ezt a 
könyvet számodra, hogy jobban megértsd a nőiség sokszínű arcát 
és megtalálhasd magadat ezekben a típusokban. 

Ez segíthet jobban megismerni magadat és a benned lezajló folya-
matokat, hiszen minden belőled fakad, miattad történik vagy nem 
történik meg. A nőiség belülről fakad, a jóságból, amit a környe-
zeted felé árasztasz, a szeretetből, mellyel a családodat ragyogod 
be, a gondoskodásból, melyet gyermekeid és párod iránt tanúsí-
tasz. A külsőségek, az öregedés csak egy apró szelete annak, aki 
Te vagy, és ha megtanulod fejleszteni magadban a belső női erőt, 
sokkal könnyebben fogod venni a külsődet érintő változásokat is. A 
szépség valóban belülről fakad, kortalan és kultúráktól független. 
Számos formában megjelenhet, melyből a fizikai megjelenés csak 
a felszín. 



Minden ember társas lénynek születik. Mind az életben maradás-
hoz, mind pedig a teljes boldogsághoz szükségünk van társakra, 
csoportokra, melyeknek tagjai lehetünk, közösségekre, melyek be-
fogadnak minket. Az emberi történelem kezdete óta a közösségek 
tagjai egymást segítették egy közös cél elérése érdekében, mely 
a túlélés volt. Ahogy a magányos farkas sem boldogul a falkáján 
kívül, úgy az ember sem képes megküzdeni az élet nehézségeivel 
egyedül. A közösségek ereje a múltban sokkal kifejezettebb volt, 
mely erő nemcsak a túlélést segítette, hanem a problémák min-
dennapos megosztását, a félelmek és aggodalmak megbeszélését 
is. 

Ez az erő napjainkban egyre kevésbé van jelen, főleg a városi embe-
rek életében. Az, hogy eltávolodtunk a szűk értelemben vett közös-
ségi léttől, hatalmas magára utaltságot eredményezett az egyének 
életében, mely érzékelhető abban is, hogy egyre nagyobb félelem 
alakult ki az öregedéssel kapcsolatban. Míg régen a közösségek 
idősödő tagjai hatalmas tiszteletnek örvendtek, részesei voltak a 
csoport életének, meghallgatták tanácsaikat, bölcsességeiket, te-
hát megbecsült tagjai voltak a társadalomnak, addig napjainkban 
ez a szerepük elveszett. Kialakult az öregedésnek egy intézménye-
sített, elidegenített formája a szociális otthonokkal, kórházi osztá-
lyokkal. 
A másik szorongást keltő jelenség, hogy egyre kevesebb tere nyílik 
az embernek a problémáiról, aggodalmairól beszélni és meghalla-
ni, hogy mások nagyon hasonló élethelyzeteken mentek már ke-
resztül. 

Nagyon fontos lenne, hogy legyen kivel megosztanod az öregedés-
sel, az idő múlásával, a testeddel kapcsolatos érzéseidet. Egy-egy 
őszinte beszélgetés a témáról hatalmas erőket mozgathat meg és 
a pszichés jóllét alapját képezheti. 
Merd nyíltan felhozni a témát a barátnőid előtt, vagy keress olyan 
klubbokat, közösségeket, ahol a nők őszintén beszélhetnek egy-
mással! Ha pedig úgy érzed, hogy az önmagaddal való elégedet-
lenség vagy az öregedéssel kapcsolatos szorongás eluralkodik az 
életed felett, kérd bátran pszichológus/pszichiáter szakember se-
gítségét! Ez a Te életed, a Te tested és a Te boldogságod, így Tied a 
felelősség is, hogy vigyázz rá és ne rossz érzésekkel telve, elégedet-
lenül teljenek napjaid! 



Az Ónosi Ránctalanító termékcsalád csapata bátorít Téged az ön-
elfogadásra és a természetességre! Termékeinkkel abban támoga-
tunk, hogy erőszakos beavatkozások helyett, természetes módon 
őrizd bőröd szépségét és fiatalságát. 

Jelen kiadvánnyal pedig reméljük, hogy hasznos kapaszkodót nyúj-
tottunk az önértékelésed fejlesztéséhez vezető úton és támaszt az 
öregedéstől való természetes aggodalmaid csökkentéséhez!
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Nőnek lenni jó, mosolyogj Te is a tükörben 
- Szépség-tippek a Ránctalanító párnáktól

Tippek, trükkök, praktikák, ötletek Neked Tőlünk, hogyan őrizd meg 
fiatalságod egyszerű otthoni ránctalanító módszerekkel

Gyors, egyszerű és olcsó 
otthoni pakolások

Ránctalanító pakolás, minden bőrtípusra
Hozzávalók:
1 tojásfehérje
2 evőkanál tejszín

Külön-külön verd habbá a két összetevőt, majd keverd össze őket, 
és kend fel a megtisztított bőrre. Hogy ne csússzon le, feküdj ha-
nyatt, amíg rajtad van, de tehetsz rá gézlapokat is. Ez az alappako-
lás minden bőrtípusra jó, zsíros bőrre is használhatod, ne izgulj, a 
tejszíntől nem szaporodnak el a pattanások.

Pakolás száraz, repedezett bőrre
Hozzávalók:
1 tojásfehérje
½ avokádó

Ha a bőröd húzódik, kiszárad, és piros a tél miatt, akkor először is, 
itt egy remek tipp az avokádós-tojásfehérjés pakolást is.
Fél avokádót és a tojásfehérjét turmixold össze, és tedd fel a meg-
tisztított bőrre, majd 20 perc múlva mosd le. Az avokádóban talál-
ható olajok segítenek a kiszáradt bőrön, így az nem húzódik majd. 
Hetente egyszer nyugodtan használhatod ezt a pakolást.

Ónosi Ránctalanító párnák
Tel.: +36 20 599 6105 • www.onosi.hu



Könnyen elkészíthető, gyulladáscsökkentő arcpakolás
A fahéj kifejezetten jót tesz a zsíros bőrnek, bár az érzékeny bőrű-
eknek nem árt óvatosan bánni vele, mert kipirosodást okozhat, mi-
vel keringésfokozó hatással bír. A fahéj egyébként gyulladáscsök-
kentő, gombaölő és antibakteriális tulajdonságokkal is rendelkezik, 
illetve javítja a bőr vérellátását, ezáltal fiatalon tartja a hámrétege-
ket.

Hozzávalók:
1 teáskanál méz
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg
1 kávéskanál őrölt fahéj

Ez nemcsak egy tápláló arcpakolás, mely szinte azonnal üde, ró-
zsás és matt arcbőrt eredményez, hanem az elhalt hámrétegek-
től is megszabadíthat. Keverd össze az alapanyagokat, és kend 
fel a megtisztított arcbőrödre. Krémes állaga és finom illata miatt 
relaxálásra is alkalmas. Nagyjából 20-30 perc után nedves kézzel 
dörzsöld át az arcod, hogy a pakolás arcradírozó hatását is kifejt-
hesse. Azután mosd le langyos vízzel.

A méz kiválóan alkalmas bőrszárasság és bőrhúzódás megelőzésé-
re és megszüntetésére, hiszen minden szükséges tápanyag megta-
lálható benne, és csodásan hidratál. Ugyanakkor rendkívül erős a 
méregtelenítő és fertőtlenítő hatása, ezért nagyon ajánlott patta-
násos, aknés bőrre. A szegfűszeg összehúzza a kitágult pórusokat, 
illetve enyhíti a pattanások után maradt kráterek méretét.

Ónosi Ránctalanító párnák
Tel.: +36 20 599 6105 • www.onosi.hu



Azonban vigyázz, mert előfordulhat, hogy az erős fűszerekre foko-
zottan reagál az érzékeny bőr! Érdemes először a csuklód belső, 
vékony bőrfelületén kipróbálni a pakolást, valamint a bőr tűrőké-
pességéhez igazítani a fahéj és szegfűszeg adagolását.

Ne félj a természetes olajokról! Egy kis segítség, hogy Te is okosan 
használd ki a bennük lévő csodát és meglátod a bőröd is hálás lesz 
érte...

Talán nem is tudod, de a növények csírájában, magjában és gyü-
mölcsében az éltető napsugarak hatására olyan értékes tápanyag-
ok, vitaminok, ásványi anyagok vannak, amit vétek lenne nem ki-
használni. Ha jobban megismernénk őket, akkor tudatosabban 
válogathatnánk a kozmetikumok között, sőt káros anyagokat nem 
tartalmazó, egyedi bőrápoló-keverékek készítésével is megpróbál-
kozhatnánk.

Jó, ha tudod, mi mindenben 
segítenek Neked is az olajok...

Az olajok alaposan tisztítanak
A zsiradékok közös tulajdonsága, hogy elegyednek a bőrmirigyek 
váladékaival, s így segítségükkel könnyedén, a bőr kiszárítása nél-
kül eltávolíthatók a különféle szennyeződések. A zsíros bőrűek is 
bátran használhatnak olajokat, csak Nekik a többszörösen telítet-
len zsírsavakban gazdag szárító olajokat érdemes, mint például a 
szőlőmagolaj, muskotályrózsa-olaj. A száraz bőrüek az egyszere-
sen telítetlen zsírsavakat tartalmazó olajok válasszák, mint például 
az olívaolaj vagy a sárgabarackolaj.

Az olajok tökéletesen védik a bőrt
A jobbára telített zsírsavakat tartalmazó olajok, mint például a shea 
vaj, a kókuszzsír, a kakaóvaj, a ricinusolaj és a jojobaolaj, lassan szí-
vódnak fel a bőrbe, s így megfelelő védelmet nyújthatnak a bőrnek 
a téli hideg, a szél és a fűtött szoba száraz levegőjének károsító 
hatása ellen, ugyanis ezek az olajok védőréteget alkotnak a bőrön, 
s meggátolják a hideg, a szél és a száraz levegő vízelvonó hatását.

Ónosi Ránctalanító párnák
Tel.: +36 20 599 6105 • www.onosi.hu



Az olajok fantasztikusan hidratálnak
A száraz és vízhiányos bőrök krémjeiben, testápolóiban telített 
zsírsavakat tartalmazó növényi olajoknak és viaszoknak is sze-
repelni kell, mert ezek képesek meggátolni a sejtek vízvesztését 
anélkül, hogy gátolnák a bőrlégzést, és leszoktatnák a bőrt saját 
zsíranyagainak megtermeléséről. A száraz és érett bőr számára 
készült krémekbe makadámia-olajat is keverhetünk, mert 24% 
palmitolsav-tartalmának köszönhetően képes intenzíven megköt-
ni a nedvességet.
Az olajok akár fényvédelemet is biztosítanak
Egyes növényi olajok bizonyos mértékig az UV-sugarak káros ha-
tásaitól is megvédik a bőrt, ilyen például a makadámia-olaj, a sze-
zám-, és az avokádóolaj. 

A csodás argán olaj
A marokkói argán olaj a leggazdagabb E vitaminban, ezért kiemelten 
száraz vagy vízhiányos bőr, illetve öregedő bőr ápolására ajánljuk. 
Az argán olajban található esszenciális zsírsavak és antioxidánsok 
öregedést gátló és erős hidratáló hatásának minden bőrtípus szá-
mára ideális.
A argán olaj nem csak hidratál, hanem ragyogóbbá teszi a bőröd, 
csökkentheti a ráncok láthatóságát. Antioxidáns hatása miatt az 
argán bőrápoló olaj az egyik legideálisabb anti-aging bőrápoló 
olaj.
Helyreállíthatja a bőr rugalmasságát és használatával a bőr teltebb 
és lágyabb lesz. Fantasztikusan hidratál éjszakai használata során!

A revitalizáló sárgabarackmag olaj
A sárgabarackmag bőrápoló olaj ideális választás arc, nyak, dekol-
tázs és a szem körüli érzékeny területek ápolására. A- és E-vitamin 
tartalmának köszönhetően erőteljes antioxidáns, így regeneráló 
és revitalizáló hatásával, felveszi a harcot az öregedés jelei ellen. 
A sárgabarackmag bőrápoló olaj vitalitást és ragyogást kölcsönöz-
ve visszaadja a bőr régi fényét, tónusát és simaságát. Érett, száraz 
vagy vízhiányos öregedő bőr ápolására kifejezetten ajánlott.

A szépítő olívaolaj
Nem véletlen a mediterrán országok lakosainak kiemelkedően po-
zitív egészségügyi állapota, és a helyi nők szépsége. 

Ónosi Ránctalanító párnák
Tel.: +36 20 599 6105 • www.onosi.hu



Hiszen például Spanyolország, Portugália és Olaszország a világ 
legnagyobb olívaolaj-termelői. Náluk tetemes mennyiséget fo-
gyasztanak el eme isteni adományból. 

A „folyékony aranyat” már az ókorban is használták: élelmiszerként 
és gyógyhatású szerként egyaránt, de alkalmas szappan készítésé-
re, bőrápolásra is.

Legértékesebb a hidegen préselt, kizárólag mechanikus – és nem 
vegyi – úton előállított extra szűz olívaolaj, amely elkészítésének 
jogszabályban rögzített kritériumai vannak. A szűz olívaolaj ugyan-
úgy készül, mint az extra szűz, csak az olajbogyó kezelése és sajto-
lása során nem kell olyan szigorú kritériumoknak megfelelni, ezért 
az így préselt olajnak a savtartalma magasabb. 

Mit tartalmaz az olívaolaj? 
• a szervezet számára nélkülözhetetlen esszenciális telítetlen zsír-
savakat linolsavat, linolénsavat és arachidonsavat, 
• jódot, klorofillt, aromaanyagokat, 
• A-, D-, E-vitamint, béta-karotint, 
• Antioxidánsokat, 
• polifenolokat és tokoferolokat.

Milyen hatása van a szervezetre?
• könnyen emészthető, mert gyorsan felbomlik (szétoszlik, emulge-
ál) az emésztőrendszerben, 
• gyomorsavcsökkentő hatású, 
• serkenti a vérkeringést, 
• természetes fájdalomcsillapító, 
• nagy D-vitamin-tartalma segíti a kalcium beépülését a csontok-
ba, 
• az A-vitamin a szem megfelelő működésére, a haj és a bőr egész-
ségére van hatással, 
• csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, 
• védi az érrendszert a meszesedéstől, 
• csökkenti a koleszterinszintet, 
• megakadályozza a koleszterin lerakódását az erek falán, 
• gyulladáscsökkentő, 
• antitrombotikus, 
• vérnyomáscsökkentő, 
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• értágító hatással rendelkezik, 
• erősíti az izomsejteket, 
• kényezteti és nyugtatja a bőrt, növeli a bőr immunitását, ezért 
parfümök, kozmetikumok, kenőcsök alapjául szolgál,
• kiválóan alkalmas a megviselt bőr kezelésére és a hegesedés gyó-
gyítására, 
• gátolja a bőr öregedését.

Jól bevált ötletek

Fintorogj a ráncok ellen! 
- Napi 3 perc a tartós fiatalságért

Ne fintorogj! - tanultuk régen anyukánktól. Vagy mégis? Bizony 
vannak esetek, amikor szabad, sőt kell fintorokat, grimaszokat vág-
ni. Például azért, mert megfelelő grimasz terápiával kevesebb ránc 
képződik az arcunkon. Az arcizmokat ugyanis csak a mozgás ösz-
tönzi megújulásra. Arcunk minden ráncocskája a jellem kifejezője.
Ha az arcizmok petyhüdtek, az arcbőr is petyhüdté fog válni. Az ál-
talános grimaszokban és gesztusokban, mint a sírás nevetés, düh, 
és társai, csak néhány arcizmunk vesz részt erőteljesebben. Ezek 
egyoldalúan fejlődnek ki, míg mások egyáltalán nem, vagyis hiá-
nyozni fog az izmok kontrasztmozgása. Ilyenkor vésődnek arcunk-
ra az úgynevezett mimikai ráncok. 

Indítsuk derűsen a napot arctornával! 

Arcunkat és szemünket pihentebbnek fogjuk érezni. Minden gya-
korlat 6 másodpercig tart. A tükör előtt gyakoroljunk, és tartsuk be 
a sorrendet. Legjobb a fürdőszoba tükörre kifüggeszteni ezeket a 
gyakorlatokat, amíg meg nem tanuljuk mindet! Kezdjük a nyugodt, 
egyenletes légzéssel!
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Szem – homlok arctorna: 
Amikor ellazultunk, pislogjunk néhányat, szándékosan, és lassan, 
közben csináljunk”kínai” szemeket. Húzzuk a szemünk melletti bő-
rét a fülünk irányába. Meredjünk erősen a tükörbe, majd hunyjuk 
le a szemünket, kész is a bemelegítés. Helyezzük erősen ujjaink 
hegyét a szemöldökre és csukjuk be a szemünket. Majd próbáljuk 
meg ujjaink nyomásával a szemöldököt magasra feltolni. Három 
másodpercig megfeszítjük a szemöldök izmait. 

Ezután nyissuk tágra a szemünket és a jobb kezük egyik ujjával 
húzzuk felfelé a jobb szemöldököt. Eközben a bal kezünk ujjhegye-
it tartsuk a szemüreg alsó csontos peremén. Most a szemünket 
erősen csukjuk be. Ezt követően ugyanilyen gyakorlatot végezzünk 
a bal szemöldökkel is. Ne felejtkezzünk meg a lazításról! Elernyesz-
tett arcizmainkat, leejtett állunkat renyhe, leeresztett szemhéjun-
kat élvezzük, és rázzuk meg a fejünket! 

Szarkalábak ellen:
A szarkalábak a szem két oldalán és alatt elhelyezkedő mélyebb 
mimikai ráncok. Ezektől is megszabadulhatunk a szemtornával. 
Helyezzük erősen három, kissé szétterpesztett ujjunkat a járom-
csontra és pislogjunk szaporán 6 másodpercig. Lazítsunk, majd is-
mételjük meg újra. 

Az ujjak súlya lefelé húzza a bőrt, így segít, ha ellazítjuk szemünket, 
fókuszálatlan tekintettel végezzük ezt a gyakorlatot, nem erőltetjük 
meg közben a szemet. A pislogás mindenképpen gyors, szapora 
legyen, mintha zavarunkban rebegtetnénk szempilláinkat, mert ez 
a fajta szemmozgás mozgatja meg a szem környékének bőrét és 
izmait.

Megnyúlt, laza arcbőr ellen: 
Hat másodpercen át mondjuk előbb magas hangon, majd utána 
újból ugyanennyi ideig mély hangon azt, hogy “oooooooo”. Utá-
na nevessünk egyet. Ezt legjobb, ha nap közben sokszor és soká-
ig megismételjük, nem csak az arcunk, a kedélyállapotunk is javul 
tőle! 
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Ajak és szájráncok ellen: 
Nyissuk ki könnyedén a szánkat, majd szorítsuk feszesen alsó és 
felső ajkunkat a fogunkra hat másodpercig. Lazítás után ismétel-
jük még egyszer. A szánk szélénél rengeteg stressz lerakódik -gon-
doljunk csak azokra az emberekre, akik inkább “összeszorítják az 
ajkukat” nehogy kimondják a véleményüket, nehogy konfrontálód-
janak, vagy akik éjjel nappal locsognak “be nem áll a szájuk”. A száj 
rengeteg igénybevételnek van kitéve, és ahogy a népnyelv kifeje-
zései is tükrözik, a szájunk megmutatja beszédmodorunkat, jelle-
münket. Megérdemli, hogy minden nap egy kevés lazítást kapjon.

Szépítő növények… 

Kamilla virág, bodza és körömvirág
Köztudottan gyulladásgátló és fertőtlenítő hatásúak. Kivonatukat a 
szépségipar krémek és tonikok készítéséhez is felhasználja. 

Rozmaring, boróka
Nyugtatóan hatnak a bőrre. Kivonatukból napraforgó olajjal, 
liposzómákkal, C- és E-vitaminnal kiegészítve hidratálókrémek ké-
szülnek. 

Csipkebogyó, citrusfélék
Elsősorban C-vitamin tartalmuk miatt hasznosak. Bőrtápláló ké-
szítmények fontos alapanyagai. 

Őszibarack
Kivonatát szintén hidratáló, nyugtató hatású krémek készítéséhez 
használják.

Papaya és az ananász
Elsősorban arctisztító kozmetikumokban találhatók. Tisztítja, rege-
nerálja a bőröd.
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Tengeri alga, élesztő és hamameliszt
Zsíros, nagypórusú bőrtípusok ápolószereiben kereshetjük, hely-
reállítja a túlzott zsírtermelést, összehúzza a pórusokat.Mindemel-
lett tökéletes ránctalanító hatással bírnak.

Ginsenggyökér
A távol-keleti kultúrákban évezredek óta alkalmazzák. Kenőcs, il-
letve ecsetelőszer formájában a fáradtság, stressz és az öregedés 
kiváló ellenszere. 

Uborka
Nyugtat, frissít és hidratál. Még parfümök alapanyagául is használ-
ják: illatának nyugtató hatást tulajdonítanak.

Mi van még a konyhában? Tuti találsz olyat, amit azon-
nal magadra kenhetsz

Nincs időd és lehetőséged, hogy havonta kozmetikus kényeztesse 
az arcbőrödet? Ne csüggedj! Ez még nem ok arra, hogy ne tarts né-
hanapján egy kényeztető estét otthon! Íme kedvenc hozzávalóink, 
melyek garantáltan elvarázsolják arcbőrödet!

Banán
Készíts masszát egy kisebb banánból, majd hagyd az arcodon és a 
dekoltázsodon 15-20 percig. Ha még több frissességre vágysz, adj 
hozzá 2 evőkanál natúr joghurtot, és 1 evőkanál mézet.

Almaecet
Hitted volna, hogy az ecet is remek szépítőszer, és kiválóan tonizálja 
bőrödet? Arcmosás után keverj 1 teáskanál almaecethez 3 deci vi-
zet, és mosd át vele a bőrödet. 

Tej
Bőröd új életre kel, ha 1/4 csészényi tejporhoz keversz némi vizet, 
melytől masszává válik a pakolás. Vidd fel az arcodra, hagyd meg-
száradni, majd mosd le langyos vízzel. 
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Zabkása
Adj ½ csésze meleg vízhez 1/3 csészényi zabdarát, hagyd állni há-
rom percig, majd keverj bele 2 evőkanál natúr joghurtot, ugyaneny-
nyi mézet, és hagyd az arcodon 15 percig. 

Tojás
Akár a száraz, zsíros vagy a normál bőrűek táborába tartozol, a to-
jás sokat segíthet bőröd állagának javításán. Ha száraz bőröd van, 
a szétválasztás után a tojásfehérjét pihentesd néhány percig az ar-
codon. Ha zsíros bőrű vagy, adj a fehérjéhez egy kis citromot és 
mézet, és úgy vidd fel testedre. A normál bőrűek egy egész tojást 
felkenhetnek az arcra, és 30 perc után szinte megújul majd a bőr.

Szépíts magad belülről is! 

Belülről legalább annyit tehetsz a bőröd szépségéért és egészségé-
ért, mint kívülről. Persze a vitaminok és táplálék-kiegészítők kíná-
latában könnyű elveszni, de vajon mik azok az alapvető vitaminok, 
ásványi anyagok, amikre valóban szüksége van a bőrödnek?

Antioxidánsok
Az antioxidánsok tulajdonképpen védik a bőröd az oxidálódástól, 
vagyis az öregedéstől, elhasználódástól.

Az alábbi vitaminok tartoznak ide:
- C-vitamin: Az egyik legerősebb antioxidáns, szerepe van a kolla-
gén-termelésben, ami ugye feszesen tartja a bőrt. Vízben oldódó 
vitamin, így nem igényel különösebb odafigyelést a szedése. Mely 
zöldségek, gyümölcsök tartalmazzák a legtöbb C-vitamint?
Citrusfélék, bogyós gyümölcsök, paradicsom, paprika.
- E-vitamin: Csökkenti az öregedési folyamatokat. Zsírban oldódó 
vitamin, de a szervezet csak rövid ideig tudja elraktározni, így fo-
lyamatos utánpótlásra van szükség belőle. Mely élelmiszerek tar-
talmazzák a legtöbb E-vitamint? Növényi olajok, magvak, gabona-
csíra, máj, tojás.
- A-vitamin: Szabályozza a faggyú termelést, miközben ellenálló-
vá teszi a bőrt, és segít a sejt-osztódásban és a haj táplálásában 
is. Zsírban oldódó vitamin. Óvatosan kell azonban szedni, mert az 
A-vitaminnál számtalan káros mellékhatás léphet fel túladagolás 
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esetén. Mely élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb A-vitamint? Máj, 
halak, répa, spenót, sárgabarack.
- Q10 koenzim: A fény és az UV sugárzás okozta bőrkárosodásokra 
nagyszerű segítség, valamint öregedésgátló hatású is. Mely élel-
miszer tartalmazzák a legtöbb Q10 koenzimet? Halak, szárnyasok, 
spenót, brokkoli, magvak, olíva.

Tévhitek a szépségről… 

Tévhit 1… 
“A peeling összehúzza a pórusokat az arcbőrön.”
Nem igaz! A peeling csupán az elhalt hámsejteket távolítja el, s ez-
által tisztítja a bőrt. A pórusok tágulására vagy összehúzódására 
nincs hatással. Amit viszont fontos tudni, hogy mindig csak szá-
raz, hűvös bőrre kenjük a peelinget. Szauna vagy gőzölés után nem 
ajánlatos! 
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Tévhit 2… 
“A csokoládé fogyasztása elősegíti a pattanások képző-
dését.”
Általában ez sem igaz. Ha valakinek normális bőre van, akkor nyu-
godtan fogyaszthat csokoládét, mert ezáltal nem lesz pattanáso-
sabb. Az érzékeny bőrűek esetében viszont célszerű az étrendet 
- így a csokoládéfogyasztást is - szabályozni. 

Tévhit 3… 
“A make-up és a púder eltömíti a pórusokat.”
Ez abban az esetben nem igaz, ha valaki rendszeresen tisztítja, 
ápolja az arcbőrét. Sőt, ellenkezőleg,ezek a kozmetikai cikkek tar-
talmaznak olyan hatóanyagokat, amelyek elősegítik a pórusok tisz-
tán tartását. Nagyon fontos azonban, hogy a make-upot esténként, 
lefekvés előtt mindenképpen távolítsuk el az arcról, mert akkor va-
lóban eltömíti a pórusokat, s a bőr nem tud lélegezni. 

Tévhit 4… 
“A szépségápoláshoz mindig csak egy termékcsalád ter-
mékeit használjuk.”
Ez a kozmetikai cégek reklámszlogenje, és az ő érdekeiket szol-
gálja. Másképpen árukapcsolásnak is nevezhetnénk. Valójában a 
termékek kombinálása olyan hatású, mintha egy Levi’s farmerhez 
Wrangler dzsekit vennénk fel. Ízlés dolga. 

Tévhit 5...
”A rendszeres fésülködés, hajkefélés erősíti a hajat.”
Mesebeszéd. Az intenzív kefélés, fésülés kifejezetten “stressz” a haj 
számára, különösen, ha a fésű műanyagból készült. Hogy ennek 
ellenére mégis az a benyomás alakulhat ki, hogy rendszeres fésü-
lés és kefélés hatására a haj fénylőbb, dúsabb lesz, annak az az 
oka, hogy a fejbőrről zsiradék kerül a tincsekre. Jó tanács:rövid fog 
kefével vagy fésűvel célszerű a fésülködés, mert ezzel kevésbé szál-
kásodnak, sérülnek a hajszálak. 
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Tévhit 6… 
“A drága rúzsok, körömlakkok hosszabb ideig tartanak, 
mint az olcsóbbak.”
A kozmetikai cikkek tartóssága és ára között nincs egyenes össze-
függés. Az árban sokkal inkább a termékekben lévő hatóanyagok 
mennyisége és minősége a döntő szempont. A drága rúzsok példá-
ul ultaibolya-sugárzás elleni védőanyagot is tartalmaznak. A lakk-
tartóssága attól is függ, hogy felkenése előtt mennyire volt tiszta a 
köröm. Alapvetően fontos, hogy lakkozás előtt zsírtalanítsuk.

Tévhit 7...
”A természetes alapanyagoktól kevésbé lehet allergiát 
kapni.”
Alapvetően nem igaz az állítás, hiszen a kozmetikai termékeket ma 
már allergia szempontjából is tesztelik. Előfordulhat azonban, hogy 
bizonyos anyagokra, kémiai vegyületekre allergiás tünetekkel rea-
gál a bőrünk. Gyakori példák igazolják, hogy a természetben talált 
anyagoktól is egyre több ember kap allergiát. 

Tévhit 8...
”A tej megszépít!”
Ez az állítás leggyakrabban Kleopátrával kapcsolatban bukkan fel, 
aki gyakran fürdött szamártejben, s ezáltal csodálatosan szép lett 
a bőrre. Napjainkban a feldolgozott tejnek alig van kozmetikai ér-
téke. De léteznek olyan kozmetikai cikkek, amelyek természetes, 
tejből nyert alapanyagokat tartalmaznak. 

Tévhit 9...
”A fogkrém leszárítja a pattanásokat!”
Nem igaz! A fogkrémben megtalálható antiszeptikus és 
antibakteriális hatóanyagok nemcsak a szájban, de a bőrfelületen 
is jótékony hatást fejtenek ki, de kifejezetten pattanások ellen nem 
túl hatásosak. Erre a célra speciális készítményeket kell használni.
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10 dolog, amitől ráncos leszel 
és nem is gondolsz rá

Nem megfelelő étrend
Ha szeretnéd megőrizni bőröd fiatalos szépségét, vedd komolyan 
a mondást: az vagy, amit megeszel. A túl sok cukor és a magas 
glikémiás indexű ételek ugyanis nemcsak a súlyodra hatnak nega-
tívan, de idősebbnek is mutathatnak a korodnál.  

Sok alkohol
Az alkohol szárítja a bőrt, ezért egy italozós estét követően más-
nap reggel sokkal fáradtabbnak és fakóbbnak látszik a bőröd. Idő-
vel pedig nemcsak frissességéből és teltségéből, de a rendszeres 
dehidratáltságból fakadóan rugalmasságából is veszít, illetve rán-
cok jelennek meg rajta. Emellett az alkohol nagyban csökkenti az 
A-vitamin szintet, amely vitamin nagyon fontos antioxidáns a bőr 
számára, és nagy szerepet játszik az új sejtek képződésében, illet-
ve a kollagén-termelésben. A megfelelő kollagénszint pedig a szép, 
feszes, fiatalos bőr záloga.
 

Dohányzás
Az egyik legáltalánosabb oka a ráncok kialakulásának, az idő előtti 
ráncokénak is a dohányzás.
 

Rágógumi
Az állandó rágógumizás is ráncokat okozhat a száj környékén, a fo-
lyamatos csücsörítő mozgás miatt. Ezért érdemes gyorsan leszokni 
róla a bőröd szépsége érdekében. Vagy legalább is ésszerűen kor-
látozni e szokásodat. Ha napi szokássá válik, hamar jelentkezhet a 
mellékhatása…

Ivás műanyag palackból
A műanyagpalack, bár kétségkívül a legkényelmesebb, mégis a leg-
kedvezőtlenebb megoldás. A folyamatos ajakbiggyesztés ugyanis 
finom ráncokat hoz létre a szád körül és mélyíti a már meglévőket. 
Ezért, ha otthon vagy, igyál vizet pohárból, útközben pedig hasz-
nálj olyan kulacsot, amelyből beleöntheted a szádba a folyadékot 
ahelyett, hogy kiszívni kellene belőle. Ezzel megkíméled magad a 
fölösleges csücsörítéstől, ajakbiggyesztéstől, és így a ráncoktól is.!
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Sminkben alvás
Ha lefekvés előtt nem mosod le a sminket, azzal közvetlenül hozzá-
járulsz a ráncok kialakulásához. A smink és a rajta megtapadó kör-
nyezeti szennyeződések, amelyek napközben rárakódnak a bőröd-
re, éjszaka beszivárognak a pórusaidba, és károsítják a kollagént és 
elasztint, meggyorsítva az öregedési folyamatot, és szarkalábakat, 
ráncokat okozva a bőrön. Ezért tisztítsd le mindig a bőröd, és a leg-
szebb eredmény érdekében hidratáld is, mielőtt ágyba bújsz.
 

Pattanásnyomkodás
Felejtsd el az idegesítő kis pattanások, mitesszerek konstans 
nyomkodását. Hagyd, hogy maguktól megnyíljanak, illetve használj 
természetes hatóanyagokat tartalmazó készítményeket az eltün-
tetésükhöz. Mert minden egyes alkalommal, amikor nyúzod-nyom-
kodod a bőröd, kárt okozol és irritációt, ami hegeket és ráncokat 
hagyhat maga után.
  

A napvédő hanyagolása
Sokan és sokszor felhívják rá a figyelmet, hogy ha kimegyünk a nap-
sütésbe, mindig óvjuk a bőrünket fényvédő krémmel. De ugye a 
lustaság nagy úr… Tudni kell azonban, hogy már néhány perc erős 
napsugárzás is kollagén lebontásához vezet, így pedig ráncok, szar-
kalábak kialakulását segíti elő. Ezért a legjobb, amit tehetünk, ha 
legalább 30 SPF faktoros napvédőt használva óvjuk a bőrünket.



Arctisztítás, mindennek az alapja! 
Te hogyan tisztítod a bőröd? 
Vajon gondolsz ezekre a fontos dolgokra?

Nem mosod le a sminket
Ha gyakorta megfeledkezel a smink lemosásáról, az előbb-utóbb 
irritációt, gyulladást okozhat, és általában véve gyorsabb bőr-öre-
gedéshez vezethet.
 

Nem öblítesz megfelelően
Ha kihagyod az arcöblítést, akkor olyan arclemosó-maradványokat 
hagyhatsz az arcodon, amelyek eltömíthetik a pórusaid és kiszárít-
hatják a bőröd. Ezért mindig alaposan öblítsd le az arcod.
  

Rossz hőmérsékleten mosod az arcod
Tévhit, hogy a forró víz megnyitja, a hideg meg bezárja a pórusokat. 
A forró víz kiszáríthatja a bőröd vagy fokozott faggyú-termeléshez 
vezethet azáltal, hogy lemossa a bőr felszínén található természe-
tes olajokat. A langyos víz a legjobb ahhoz, hogy kíméletesen, még-
is hatékonyan megtisztítsd a bőröd.
  

Irritáló összetevőket használsz
Mindig olvasd el az alkotórészeit annak, amit magadra kensz. És 
tégy egy szívességet a bőrödnek: kerüld el az olyasfajta irritáló ösz-
szetevőket, mint az illatanyagok, színezékek és szintetikus tartósí-
tószerek, mint a parabének. Egy másik anyag, a felületaktív sodium 
lauryl sulfate is nagyon gyakran használt alkotóelem, amely tisztít 
ugyan, de nem ritkán irritációt vagy allergiás reakciót is okoz, ezért 
jobb, ha elkerülöd azt is.
 

Túlságosan dörzsölöd
Az arcbőrödről a nedvességet nem ledörzsölni kell, hanem felitat-
ni. S bár az erős dörzsölés nagyon jóleső érzés lehet, azonban ki-
nyújthatja az elasztin rostokat és ezáltal a bőr megereszkedéséhez 
vezethet. És még véletlenül se a hozzád legközelebb eső törülköző-
be töröld az arcod. Jelölj ki egy tiszta és puha törülközőt, amit csak 
te használsz és csak az arcod számára.
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Örök és halhatatlan szépséggel kapcsola-
tos tippek és trükkök a régmúlt asszonyai-
tól...

Sehol egy szőrszál...
Már az ókorban is a teljes szőrtelenség volt kívánatos és trendi. 
A gazdag hölgyek fél napokat töltöttek azzal, hogy megszabadul-
janak a nemkívánatos szőrszálaktól. A gyantázáshoz cukros vagy 
mézes oldatot használtak. Néha habkövet is bevetettek és azzal 
dörzsölték le a lábukról a szőrt.

Te tudtad? 
Képzeld, Kleopátra kopasz volt. Híres frizurája, ami azóta is újra és 
újra divatba jön, bizony paróka volt. Az egyiptomiak egyrészt higié-
niai okokból, másrészt a hőség miatt voltak kopaszok.
 

Azok a szép szőke fürtök...
A szőke haj kultusza egészen Rómáig nyúlik vissza. Bár a római nők 
többségének barna vagy fekete haja volt, a szőke volt a divat. Biz-
tos megirigyelték a germán lányok szőkeségét. Sáfránnyal festet-
ték a hajukat, és kamillával világosították.

Egy időben az arany hajháló volt divatban, ami nagyon jól illett a 
szőke hajhoz.
A középkorban is különleges figyelem vette körül a szőke hölgye-
ket. 

Te tudtad? 
Rómában is sokan használtak póthajat vagy parókát, amit az északi 
rabszolgalányok hajából készítettek.
SPA már a régmúltban is...
Az előkelő török nők és a kevésbé előkelő, de a szépségükről híres 
háremhölgyek sok időt töltöttek a fürdőkben, hammamokban. A 
fürdőkben nemcsak fürödtek, hanem szépségrituálékon is részt 
vettek. Az izzasztás, a pakolás, a testradírozás mind szerepelt a régi 
fürdőkben elérhető szolgáltatások között. Szívesen használtak illa-
tos olajokat, hogy a testüket és hajukat illatosítsák.
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Te tudtad? 
A mohamedán vallás előírta és kötelezővé tette a rituális mosa-
kodást, a napi tisztálkodást. Ez a tisztálkodási szokás az európai 
előkelőkre például egyáltalán nem volt jellemző.

Mire figyelj nyáron? 
Óvatosan a napozással!

Összegyűjtöttük, milyen intézkedéseket érdemes be-
vetned a biztos siker és bőröd egészségének megőrzé-
se érdekében!

1. Mindig használj legalább 15-ös faktorszámú naptejet, napolajat! 
Ne felejtsd el, hogy még a felhős napokon is kend be magad, mert 
ilyenkor is óvnod kell a bőröd.

2. Használj olyan fényvédőkrémet, naptejet, ami véd mind az UVA, 
mind pedig az UVB sugarak ellen! Lehetőleg hipoallergén terméket 
válassz. 

3. 2-3 óránként kend be magad naptejjel! 

4 Közvetlen napon tartózkodás során használj még magasabb fak-
torszámú, például 30-as faktorszámú naptejet!

5. Lehetőség szerint vízálló napvédőt használj!

6. Viselj karimás kalapot és jó minőségű napszemüveget, ami majd-
nem 100%-os védelmet nyújt az ultraibolya sugárzás ellen!

7. Bizonyos gyógyszerek, mint például a pattanások kezelésére 
használt antibiotikumok és a fogamzásgátló tabletták növelhetik a 
napérzékenységedet, konzultálj erről orvosoddal! 

8. Kerüld a barnulást „gyorsítók” vagy barnító tabletták használa-
tát, melyek felgyorsítják a test melanin termelését, vagy sötétebb 
árnyalatot adnak a bőrödnek! Működésük nem bizonyított és nin-
csenek hivatalosan barnulási célokra elismerve.
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9. Ha semmilyen szemmel látható nyoma sincs a leégésnek, bőrö-
det akkor is megviseli a strandon töltött nap. Megfelelő bőrápolás-
sal azonban csökkentheted a kellemetlenségeket és regenerálha-
tod a bőrödet. Kúráld magad C-vitaminnal és hűsítő aloe verával.

10. A napozás utáni termékek rengeteg nedvességet tartalmaznak, 
védik és regenerálják a felhevűlt bőrt. Kifejezetten napozás utáni 
termékkel kényeztesd a szomjas bőrödet.

11. Ne feledkezz meg a hajad védelméről sem, hiszen a napfény, 
a víz, a klór és az UV-sugárzás mind-mind megviselik a hajat. Spe-
ciális ápoló termékekkel azonban megakadályozhatod, hogy kiszá-
radjon a haj.

12. Fokozottan figyelj arra is, hogy az autóban ülve is veszélyt je-
lentenek a káros sugarak. Főleg, ha több órán keresztül a kocsiban 
ülünk. Ilyenkor ugyanis a bőr számára különösen káros UVA suga-
raknak van elég idejük arra, hogy az ablaküvegen keresztül áthatol-
janak. Érdemes tehát ekkor is fényvédővel kenni magunkat.

Szépségápolási tippek-trükkök a világ min-
den tájáról… Mások hogyan csinálják?

Vajon miért csillog olyan szépen a haja a japán hölgyeknek? És mi-
ért fogyasztanak annyi olívaolajat a mediterrán országokban élő 
hölgyek? És vajon minek köszönhető a vietnámi hölgyek sugárzóan 
szép bőre? 

Íme a Japán nők titka 
- csoda hajfény
A Japán hölgyek csodálatosan fénylő hajkoronája a következő pa-
kolásnak köszönhető: Egy kevés olívaolajat kell megmelegíteni és 
felvinni a vizes hajunkra. Érdemes betakarni egy törölközővel, majd 
20 percig rajtahagyni a pakolást. 20 perc elteltével öblítés nélkül 
kell a megszokott samponnal hajat mosni! Csak ezután kell leöb-
líteni a hajunk! Minden hajmosás előtt érdemes ezt az olívaolajas 
pakolást alkalmaznunk, ha azt szeretnénk, hogy hajunk ragyogóan 
fénylő, egészséges legyen!
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Íme az Orosz nők titka a 
- különleges bőrradír
Az orosz nők a kávézacc erejében hisznek, a vizes bőr kávézaccal 
való masszírozása ugyanis megpuhítja a bőrt. A narancsbőrre is 
ezt a fantasztikus bőrradírt alkalmazzák.
Íme az orosz bőrradír receptje: keverj össze 5 kanál kávézaccot 150 
g tengeri sóval és 2 evőkanál olívaolajjal. Vidd fel a masszát és lá-
gyan masszírozd be, hagyd hatni pár percet, majd meleg vízzel ala-
posan mosd le. Az egész testeden alkalmazhatod!

Íme a Vietnámi nők titka a 
– rizsmaszk a féltve őrzött kincs
A vietnámi nők makulátlan bőre a fantasztikus rizsmaszknak kö-
szönhető. Minden héten megfőznek egy bögre rizst egy liter víz-
ben. A keletkezett habot leszedik, majd összekeverik rizsliszttel és 
felviszik arcukra. Tíz percet hagyják hatni, majd leöblítik hideg víz-
zel. A rizs komplex tisztító hatással bír, ráadásul eltávolítja az arcról 
a zsírfelesleget és igen fontos ásványi anyagokat is tartalmaz, ame-
lyek fontosak a bőr egészségének kialakításában.

Íme az olasz nők bőrének titka 
– csodás olívaolaj
Vérnarancs és olívaolaj! Ez a két összetevő elegendő a ragyogó ki-
nézethez. Íme az olasz recept: keverj össze két kiskanál olívaolajat 
egy vérnarancs levével és lereszelt héjával. Kend fel az alaposan 
megtísztított arcodra, nyakadra és dekoltázsodra és jól masszírozd 
be a bőrödbe. Hagyd 10 percet hatni, majd mosd le. Az olívaolaj 
könnyen behatol a bőrbe és hasznos a száraz és a zsíros bőrre is 
egyaránt. A vérnarancsban található C-vitamin elősegíti a kollagén 
termelődését, amely feszessé teszi a bőrt.

És íme a magyar nők csodálatos bőrének a titka 
– Ránctalanító párnák
A magyar nők odafigyelnek arra, hogy éjszaka ne gyűrjék össze az 
arcukat és a dekoltázsukat, így az Ónosi Ránctalanító arcpárnával 
és dekoltázspárnával alszanak, megkímélve bőrüket az éjszakai 
gyűrődésektől, így gondoskodnak a bőr éjszakai feszesen tartásá-
ról!
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