
Ροδόνερο 
Υλικά 

 

1 κούπα ροδοπέταλα (τα άσπρα είναι πιο μυρωδάτα) 

2 κούπες αποσταγμένο νερό 

½ κούπα οινόπνευμα  

 

Εκτέλεση 

 

1. Γεμίζουμε μια κούπα με ροδοπέταλα και τα ρίχνουμε σε ένα γυάλινο βάζο που κλείνει 
αεροστεγώς. 

2. Προσθέτουμε δύο κούπες αποσταγμένο νερό και μισή κούπα οινόπνευμα. 

3. Κλείνουμε το βάζο, το ανακινούμε και το αφήνουμε στον ήλιο για μια εβδομάδα.  

4. Στο μεταξύ αφαιρούμε τα ροδοπέταλα που μαυρίζουν και προσθέτουμε φρέσκα. 

5. Σουρώνουμε το περιεχόμενο του βάζου και το βάζουμε σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι. 

6. Μπορούμε να κρατήσουμε μια μικρή ποσότητα για καθημερινή χρήση και να 
διατηρήσουμε το υπόλοιπο σε παγοκύστες στην κατάψυξη του ψυγείου μας.  

 

 



Οδοντόκρεμα 
Υλικά 

 

1 κοφτή κουταλιά σούπας μέντα 

1 κοφτή κουταλιά σούπας θυμάρι 

1 κοφτή κουταλιά σούπας αλάτι 

30 ml φυτική γλυκερίνη 

μαγειρική σόδα 

7 σταγόνες αιθέριου ελαίου μέντας ή λεβάντας 

 

Εκτέλεση 

 

1. Αλέθουμε τα βότανα στο μπλέντερ. 

2. Τα ρίχνουμε σε γυάλινο μπολ και προσθέτουμε το αλάτι και τη γλυκερίνη. 

3. Προσθέτουμε όση σόδα χρειαστεί ώστε να παραχθεί παχύρρευστη κρέμα. 

4. Προσθέτουμε τις σταγόνες του αιθέριου ελαίου. 

5. Τη διατηρούμε σε μπουκαλάκι με βιδωτό καπάκι.  



Στοματικό διάλυμα  
Υλικά 

 

140 ml βραστό νερό 

1 κουταλιά του γλυκού μέντα 

1 κουταλιά του γλυκού τσάι του βουνού 

1 κουταλιά του γλυκού  φυτική γλυκερίνη 

60 ml τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο  ή βότκα (αφορά ενήλικες) 

7 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας ή μέντας 

 

Εκτέλεση 

 

1. Φτιάχνουμε αφέψημα με το νερό και τα βότανα. 

2. Ρίχνουμε το αφέψημα σε μπουκάλι και προσθέτουμε τη φυτική γλυκερίνη . 

3. Οι ενήλικες προσθέτουν το τσίπουρο ή τη βότκα. 

4. Προσθέτουμε το αιθέριο έλαιο της λεβάντας ή της μέντας. 

5. Διατηρούμε το διάλυμα σε πλαστικό ή γυάλινο μπουκάλι. 

 



Αντηλιακό 

Υλικά 

 

100 ml σησαμέλαιο 

50 ml λάδι καρύδας 

50 ml ελαιόλαδο 

2 φακελάκια μαύρο τσάι 

 

Εκτέλεση 

 

1. Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα γυάλινο μπουκάλι. 

2. Τα τοποθετούμε σε ηλιόλουστη τοποθεσία για 5-6 ημέρες. 

3. Σουρώνουμε το περιεχόμενο του μπουκαλιού. 

4. Κάνουμε συχνές επαλείψεις με το αντηλιακό μας, όταν βρισκόμαστε στην παραλία και 
ειδικά μετά την έξοδό μας από το νερό. 



Αντιφθειρικό 
Υλικά 

 

10-15 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας 

¼ της κούπας ελαιόλαδο 

 

Εκτέλεση 

 

1. Ρίχνουμε στο ελαιόλαδο τις σταγόνες του αιθέριου ελαίου. 

2. Το απλώνουμε στα μαλλιά μας με τη βοήθεια μιας χτένας. 

3. Τυλίγουμε τα μαλλιά με μεμβράνη  και αφήνουμε το αντιφθειρικό να δράσει κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

4. Ξεβγάζουμε το πρωί και επαναλαμβάνουμε  την επόμενη και μεθεπόμενη  εβδομάδα.  


