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POMYSŁÓW
NA OLEJ KOKOSOWY

Olej kokosowy ostatnimi czasy stał się niezmiernie popularny i traktowany bywa jako
pewnego rodzaju cudowny środek. Tak naprawdę nie jest on lekarstwem na wszystko, ale
jednak może zdziałać wiele dobrego. Przy odrobinie pomysłowości i kreatywności, okaże
się niezmiernie pomocnym składnikiem w naszym codziennym życiu. Jak można więc
wykorzystać olej kokosowy?
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NAWILŻANIE SKÓRY

1. Nawilżanie skóry

druga metoda jest szczególnie polecana,
jeśli mamy problem z rozdwajającymi się
końcówkami.

Zanim przejdziemy do jadalnych korzyści,
jakie możemy czerpać z oleju
kokosowego, musimy koniecznie
wspomnieć o jego właściwościach
nawilżających. Można stosować go
zamiast zwykłego balsamu. Działa on nie
tylko nawilżająco, ale również leczniczo
oraz odżywczo. Tuż po posmarowaniu
możemy czuć oleistą powłokę. Wtedy
poczekajmy chwilę, aż olej się wchłonie.

3. Dodatek do mydła
domowej roboty
Jeśli chcemy samodzielnie wyprodukować
mydło naturalne, to olej kokosowy
idealnie nadaje się jako składnik. Nie
tylko działa utwardzająco, ale
równocześnie pomaga w rozkładzie
tłuszczów. Do stworzenia własnego mydła
potrzebujemy więc olej kokosowy, wodę
oraz ług. Pamiętajmy jednak, aby z ługiem
obchodzić się ostrożnie.

2. Odżywka do włosów
Olej kokosowy wspaniale sprawdza się
jako odżywka. Przywraca on bowiem
gładkość włosów. Możemy go stosować na
dwa sposoby, a mianowicie przygotowując
maseczkę na całe włosy bądź też używając
odrobiny oleju na same końcówki. Ta

4. Pomoc przy odchudzaniu
Olej kokosowy zdecydowanie ułatwia
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odchudzanie. Jeśli zastąpimy nim inne
tłuszcze, to szybko zauważymy pierwsze
efekty. Olej kokosowy, w przeciwieństwie
do większości tłuszczów nasyconych,
składa się głównie ze
średniołańcuchowych kwasów
tłuszczowych. Ta różnica w strukturze
molekularnej oznacza, że owe składniki
mogą być lepiej metabolizowane i w
efekcie dają wzrost w energii. Powstałą
energię warto wykorzystać na ćwiczenia,
które pozwolą nam dodatkowo schudnąć.
Olej kokosowy pozwala również stłumić
apetyt.

niezwykle silne działanie antygrzybiczne.
Regularna aplikacja tego oleju pozwala
usunąć grzyba.

7. Na opryszczkę
Opryszczka spowodowana jest przez
wirus, na który nie ma niestety lekarstwa.
Jak zatem może pomóc olej kokosowy?
Oczywiście nie zniszczy on wirusa, ale
może zahamować jego rozprzestrzenianie
się. Zawiera bowiem tak zwany kwas
laurynowy, który w połączeniu z
gliceryną, tworzy substancję znaną
monolauryną.
Badania pokazują, iż
wpływa ona na otoczki lipidowe wirusa i
dzięki temu zapobiega jego rozmnażaniu
się. Najlepiej smarować więc zmienione
miejsce kilka razy dziennie.

5. Zapobiega rozstępom
Nie ma sprawdzonych sposobów na
zapobieganie rozciąganiu się skóry,
jednak regularne nawilżanie olejem
kokosowym z pewnością może być
pomocne. Na naszą skórę wspaniale
wpływają między innymi kwasy
tłuszczowe i witamina E, zawarte w oleju,
które przenikając przez skórę zapewniają
jej odpowiednią wilgoć oraz elastyczność.
W dodatku tworzą też barierę pomocną w
utrzymania wilgoci. Podczas ciąży warto
więc raz bądź dwa razy dziennie
smarować brzuch, pośladki, oraz nogi.

8. Śmietanka do kawy
Olej kokosowy świetnie zastępuje
śmietankę do kawy. Jeśli dodamy go
odrobinę, to zyskamy słodki, kremowy
napój. Ważne jest, aby wymieszać go
dobrze. Olej kokosowy dodajemy do
gorącego napoju, gdyż wtedy pozostanie
w postaci płynnej.

9. Zdrowy preparat do
drewna

6. Przy zakażaniach
grzybiczych

Na rynku mamy mnóstwo środków do
polerowania powierzchni drewnianych,
jednak w większości zawierają one

Okazuje się, że kwasy tłuszczowe
znajdujące się w oleju kokosowym mają
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ŁAGODZI UGRYZIENIA

mnóstwo składników syntetycznych. Nie
tylko są one niezdrowe, ale równocześnie
nie wpływają korzystnie na wygląda
drewna. Olej z orzechów kokosowych
natomiast wnika w drewno i dzięki temu
dłużej utrzymuje się ładny połysk.

należy wraz z posiłkiem spożywać dwie
łyżeczki oleju kokosowego w ciągu dnia.

11. Sposób na ugryzienia
Gdy przyjdzie lato, warto przypomnieć
sobie o oleju kokosowym. Wspaniale
łagodzi bowiem swędzenie po
ukąszeniach owadów. Warto mieć go
zawsze pod ręką.

10. Zmniejszenie ryzyka
wystąpienia choroby
Alzheimera

12. Do walki z trądzikiem

Choroba Alzheimera jest trudna nie tylko
dla osoby chorej, ale również i dla
członków rodziny. Nic więc dziwnego, iż
wciąż szukamy na nią lekarstwa. Okazuje
się, że olej kokosowy może przynieść tutaj
pewne pozytywne skutki. Nie tylko
poprawia pamięć, ale również korzystnie
wpływa na pracę mózgu. Aby przyczynić
się do poprawy funkcji poznawczych

Nasze ciała są bogate w bakterie, które są
naturalnie obecne i w dużym stopniu
pozwalają nam utrzymać zdrowie. Jednak
istnieją przypadki, kiedy pojawia się
nadmiar bakterii określonego szczepu. To
między innymi przyczyna powstawania
trądziku. W takiej sytuacji olej kokosowy
w naturalny sposób pozwala zmniejszyć
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OLEJ KOKOSOWY BĘDZIE PRZYDATNY PRZY DEMAKIJAŻU

ilość owych bakterii. Jeśli dodamy do
niego kilka kropli olejku z drzewa
herbacianego, to wzmocnimy ów
pozytywny efekt.

powinniśmy regularnie stosować na nie
krem do opalania. Okazuje się, iż olej
kokosowy daje nam również łagodną
ochronę SPF. Warto więc nałożyć go na
usta, zanim wyjdziemy na zewnątrz.

13. Zamiast niezdrowych
tłuszczów

15. Złuszczający peeling do
ciała

Olej koksowy świetnie zastąpi mniej
pożądane tłuszcze. Sprawdza się zarówno
podczas gotowania jak i pieczenia, ale
możemy tez stosować go zamiast masła do
kanapek. W przypadku pieczenia możemy
używać go w stosunku 1: 1 lub spróbować
tłuszcz z przepisu zamienić na 80% oleju
kokosowego oraz 20% wody. Proporcje 1:1
sprawdzają się również w przypadku
zwykłego oleju.

Olej kokosowy stanowi wspaniałą bazę do
peelingu. Należy go odrobinę stopić, a
następnie wymieszać z cukrem. Po
ostudzeniu będziemy mieć naturalny
peeling. Nadaje się on zarówno do twarzy
jak i do ciała. Pamiętajmy, aby po takim
zabiegu użyć również balsamu.

16. Demakijaż twarzy

14. Balsam do ust

Do demakijażu twarzy nie powinno się
stosować zbyt ostrych produktów.
Najlepiej wybierać te na bazie

Usta są niezmiernie narażone na działanie
czynników atmosferycznych, dlatego też
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naturalnych składników. Świetnie
sprawdza się tu olej kokosowy, który
delikatnie oraz bezpiecznie usuwa
wszelkie ślady makijażu. Wystarczy
roztopić jego odrobinę w dłoniach, a
następnie wetrzeć w twarz i usunąć
resztki makijażu wacikiem. Na koniec
całość dokładnie spłuczmy wodą.

odpowiedni poślizg, a równocześnie jest
odporny na spłukiwanie. Po goleniu
będziemy mieć miękką i nawilżoną skórę.

20. Do walki ze stanami
zapalnymi
Ole j kokosowy posiada naturalne
składniki tłumiące stany zapalne. Mowa
tutaj mianowicie o kwasie laurynowym i
kwasie kaprynowym. W przypadku
jakichkolwiek stanów zapalnych skóry,
warto stosować więc olej kokosowy.

17. Preparat do paznokci
Zadbane ręce, to nie tylko nawilżona
skóra, ale również i piękne lśniące
paznokcie. Aby uzyskać ten efekt,
pomocny może być olej kokosowy.
Wmasujmy go w paznokcie i otaczające je
naskórek aby pozbyć się wszelkich
niedoskonałości.

21. Do pozbycia się osadu z
mydła
Do pozbycia się piany mydlanej świetnie
nadaje się właśnie olej kokosowy. Mydło
ma bowiem odczyn zasadowy, a oleje w
większości kwaśny. Jeśli chcemy się
pozbyć osadu z mydła, to warto nałożyć
na niego cienką warstwę oleju
kokosowego i pozostawić na 10-20 minut.
Następnie zetrzyjmy to szorstką stroną
gąbki.

18. Krem dla niemowlaka
Skóra pod pieluchą często bywa
podrażniona. W takiej sytuacji świetnie
sprawdza się olej kokosowy. Ma on
bowiem działanie przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe, a
równocześnie wpływa kojąco oraz
nawilżająco. Można go stosować tak
często, jak tylko potrzebujemy.

22. Olejek do kąpieli

19. Krem do golenia

Jeśli chcemy zmiękczyć wodę do kąpieli,
to możemy dodać do niej odrobinę oleju
kokosowego. Nie tylko uzyskamy dzięki
temu piękny aromat, ale również po
kąpieli będziemy mieć gładką i nawilżoną
skórę.

Gdy stosujemy pieniący się krem do
golenia pod prysznicem, to co chwilę
musimy go nakładać, gdyż spłukiwany jest
wraz z woda. Znacznie lepiej sprawdzi się
więc olej kokosowy, który daje nam
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WYCZYŚĆ DESKĘ DO KROJENIA

23. Na wysypkę

25.Maść na przeziębienia

Jeśli mamy problem wysypki, to olej
kokosowy nadaje się tu idealnie. Nie tylko
działa kojąco i likwiduje swędzenie, ale
również może wpływać przeciwzapalnie.

Olej kokosowy z dodatkiem olejku
miętowego można zastosować pod nos
bądź na klatkę piersiową, gdy jesteśmy
przeziębieni. To skuteczny sposób na
pozbycie się duszności czy ułatwienie snu
podczas choroby.

24. Do konserwacji deski do
krojenia

26. Zapobieganie wszom

Olej kokosowy świetnie nadaje się do
pielęgnacji deski do krojenia. Wystarczy
przetrzeć ją odrobiną takiego oleju i
pozostawić na kilkanaście minut. Po tym
czasie przetrzyjmy dokładnie deskę czystą
ściereczką. Jeśli chcemy się pozbyć
dodatkowo nieprzyjemnego zapachu, to
dodajmy odrobinę olejku cytrynowego.

Olej kokosowy świetnie sprawdza się jako
środek zapobiegający wszom. Wystarczy
nałożyć go na głowę i przy pomocy
gęstego grzebienia rozprowadzić po
całych włosach. Taką miksturę należy
pozostawić na dłuższą chwilę, a następnie
spłukać.
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27. Dodatek do popcornu

napięcie. Olejek z cytryny sprawdzi się
natomiast przy nudnościach.

Olej kokosowy wspaniale nadaje się jako
dodatek do popcornu. Jeśli przekąskę
posypiemy również solą, to powstanie
nam naprawdę wyjątkowe połączenie.

31. Przekąski dla psa
W upalne dni możemy podać naszemu
pupilowi chłodne, kokosowe przekąski. W
tym celu należy wymieszać masło
orzechowe wraz z olejem kokosowym i
zamrozić takie kostki na tacy. Możemy
później używać ich do nagradzania
naszego psa.

28. Preparat antybakteryjny
Jeśli chcemy stosować olej kokosowy do
drobnych otarć i zadrapań, to najlepiej
wymieszać go z odrobiną miodu, dzięki
czemu wzmocnimy działanie owego
preparatu. Warto mieć taki naturalny
środek na zadrapania w domowej
apteczce.

32. Na suche nozdrza
Problem suchych nozdrzy często
spowodowany jest chorobą.
Równocześnie tego typu dolegliwości
sprawiają, iż jesteśmy jeszcze bardziej
narażeni na działanie zarazków. Dlatego
warto użyć oleju kokosowego, aby
nawilżyć wewnętrzną stronę nosa.
Posmarujmy nim wewnętrzne płatki.

29. Smar do niewielkich
silników
Stopiony olej kokosowy może posłużyć
nam do smarowania małych silników, jak
na przykład ten od miksera. Jednak
pamiętajmy o tym, aby stosować
niewielkie ilości, gdyż w przeciwnym
wypadku uzyskamy odwrotny efekt.

33. Na zaparcia
Gdy mamy problem z zaparciami, to
zdecydowaną ulgę przyniesie spożywanie
łyżki oleju kokosowego na czczo. W
momencie ostrego zaparcia, należy
podwoić dawkę.

30. Do aromaterapii
Dodajmy swoją ulubioną mieszankę
olejków eterycznych do oleju kokosowego.
Gdy czujemy się zestresowani bądź
zmęczeni, możemy wmasować go w
skronie lub kark.
Dodatek olejku
miętowego oraz eukaliptusowego świetnie
nadaje się na bóle głowy oraz nadmierne

34. Pomocny na
niedoskonałości skóry
Olej kokosowy dobrze się sprawdza przy
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JEŚLI PIES TOLERUJE OLEJ KOKOSOWY POPRAWI SIĘ JEGO SIERŚĆ

różnorodnych niedoskonałościach skóry.
Regularne stosowanie go pozwala pozbyć
się nie tylko nieestetycznych zmian od
słońca, ale również plam starczych. Co
ciekawe będzie też przydatny na...

zastosować olej kokosowy. Wystarczy
posmarować zawiasy i problem z głowy.

37. Preparat do
polerowania metalu

35. Błyszczącą skóra u psa

Gdy chcemy, aby metalowy przedmiot
błyszczał, wystarczy na miękka ściereczkę
nałożyć odrobinę oleju kokosowego, a
następnie wypolerować go do połysku.
Pamiętajmy jednak, aby wcześniej
przetrzeć powierzchnię z kurzu.

Jeśli będziemy podawać 2 łyżeczki oleju
kokosowego psom ważącym mniej niż 13
kg bądź łyżkę tym cięższym, to z czasem
zauważymy nie tylko poprawę wyglądu
skóry, ale również i sierści, która stanie
się znacznie bardziej lśniąca. Jeśli układ
pokarmowy naszego pupila nie toleruje
oleju kokosowego, to należy natychmiast
przestać go podawać.

38. Preparat do roślin
Jeśli posmarujemy odrobiną oleju
kokosowego liście roślin, to nie tylko
utrzymamy ich zdrowy wygląd liści, ale
sprawimy również, iż nie będzie osiadać

36. Na skrzypiące zawiasy
Gdy mamy skrzypiące drzwi, to najlepiej
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na nich kurz. Taki zabieg pielęgnacyjny
możemy powtórzyć po kilku dniach.

grzybicy stóp, jeśli stosuje się go
codziennie. Przed zabiegiem należy
dokładnie umyć i wysuszyć stopy.
Następnie nanieśmy cienką warstwę oleju
kokosowego i dobrze ją wmasujmy. Przed
nałożeniem preparatu na drugą stopę,
umyjmy dokładnie ręce, aby uniknąć
rozprzestrzeniania się grzybicy.

39. Pasta do zębów
Olej kokosowy może być stosowany jako
pasta do zębów. Aby bardziej przypominał
tradycyjną pastę, możemy dodać jakiś
smak jak na przykład olejek cynamonowy
czy miętowy.

43. W przypadku bólu
gardła

40. Przy zapaleniu stawów
Ból związany z ostrym stanem zapalnym
stawów powoduje spory dyskomfort oraz
nieprzyjemną sztywność. Takie objawy
możemy znacznie zminimalizować przy
pomocy oleju kokosowego. W tym celu
dwa razy dziennie wmasujmy odrobinę
oleju w bolące miejsce.

41. Do czyszczenia psich
uszu
Raz na jakiś czas warto wyczyścić
dokładnie uszy psa. Najlepiej robić to za
pomocą patyczków do uszu. Na koniec
zabiegu posmarujmy skórę olejem
kokosowym, aby uniknąć podrażnienia i
swędzenia.

Na wszelki ból gardła, wspaniale
sprawdza się olej kokosowy, albowiem
zapewnia on kojąca powłokę. Tak
naprawdę wystarczy od ½ do 1 łyżeczki
około 3 razy dziennie. Szczególnie ważne
jest stosowanie takiej mikstury przed
snem. Możemy też stosować stopiony olej
kokosowy z dodatkiem miodu.

42.Na grzybicę stóp
W związku z tym, że olej kokosowy
posiada właściwości antygrzybiczne,
wspaniale też nadaje się do zwalczania
10

44. Na suchy kaszel

spróbujmy użyć oleju kokosowego, aby
uniknąć nadmiernego szarpania podczas
czesania. Na początku musimy dobrze
zwilżyć włosy, a następnie wmasować w
nie olej kokosowy i pozostawić go na kilka
minut. Po tym czasie delikatnie
rozczeszmy splątane włosy za pomocą
grzebienia.

Suchy kaszel, czyli tak zwany
nieproduktywny, charakteryzuje się tym,
że nie możemy odkrztusić zalegającej
wydzieliny. Jest on niezmiernie uciążliwy
i może utrudniać normalne
funkcjonowanie. Warto wtedy zastosować
olej kokosowy, który pomoże nam
złagodzić wszelkie podrażnienia.

48. Pękające pięty

45. Do czyszczenia plam z
tuszu

Wiele osób ma problem z suchymi,
pękającymi piętami. Olej kokosowy
świetnie się tu sprawdza jako środek
nawilżający. Nie tylko zmiękcza, ale
również i wygładza skórę. Przed
zabiegiem warto użyć pumeksu, aby
złuszczyć nadmiar naskórka. Następnie
wmasujmy w stopy olej kokosowy. Zabieg
powtarzajmy dwa razy dziennie.

Jeśli chcemy się pozbyć plamy z
atramentu (np. z dłoni), to wystarczy
posmarować brudne miejsce olejem
kokosowym i pozostawić go na kilka
minut. Następnie przetrzyjmy miejsce
suchą szmatką.

49. Na zajady

46. Preparat do samochodu

Zajady są dość częstym problemem.
Pojawiają się w kącikach ust. W takiej
sytuacji pomocne będzie smarowanie ich
olejem kokosowym. Zabieg powtarzajmy
2-3 razy dziennie.

Jeśli chcemy mieć lśniące wnętrze
samochodu, to świetnie nadaje się tutaj
olej kokosowy. Sprawdzi się on zarówno
do czyszczenia deski rozdzielczej jak i
skórzanych fotelów. Dzięki takiej
pielęgnacji unikniemy w przyszłości
kurzu, a samochód będzie przepięknie
pachniał.

50.Jako olejek do opalania
Choć sam w sobie olej kokosowy może się
okazać niewystarczającym filtrem
przeciwsłonecznym, albowiem ma SPF
4-6, to jednak nadaje się na uzupełnienie
zwykłego balsamu. Możemy się nim
posmarować po kilku godzinach od

47. Odżywka na splątane
włosy
Kiedy splączą nam się włosy, to
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DO KĄPIELI NIEMOWLAKA

zastosowania mocniejszego preparatu.
Nie tylko zdziała ochronnie, ale również i
nawilżająco.

kokosowego, a sprawimy, że skóra dziecka
będzie cudownie miękka, gładka i
znacznie zdrowsza. Poza tym taka kąpiel
może pomóc również w przypadku
wszelkich wysypek, zadrapań czy
ugryzień, będących na skórze.

51. Poprawa krążenia
Olej kokosowy, stosowany wewnętrznie,
może przyczynić się między innymi do
poprawy przepływu krwi. Dzięki temu
podniesie się stosunek HDL do LDL, a
więc tak zwanego dobrego i złego
cholesterolu. Zbyt duża ilość LDL może
powodować lepkość i zagęszczanie krwi,
co negatywnie wpływa na ogólne
krążenie. Wystarczy jeść ½ łyżki stołowej
dziennie oleju kokosowego, aby zadbać o
swój układ krążenia.

53. Na ciemieniuchę
Ciemieniucha jest zwykle nieszkodliwa.
To po prostu żółtawe, grube płaty tłustych
łusek pojawiające się na głowie
niemowlaka. Ciemieniucha związana jest
z przerostem drożdży lub nadprodukcją
gruczołów łojowych. Aby uporać się z tym
problemem, należy delikatni zwilżyć
głowę, a następnie stosować olej
kokosowy na zmienione miejsca.
Pozostawiamy go na 15 minut, aby
zmiękczyć łuski. Następnie przy pomocy
szczotki o miękkim włosiu pozbywamy się
wszelkich płatów. Na końcu dokładnie
należy spłukać głowę.

52. Do kąpieli dla
niemowlaka
Dodajmy do wanienki odrobinę oleju
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54. Odświeżacz do ust

związku z czym mogą pojawić się
zmarszczki. W pewnym momencie
produkcja elastyny jest też całkowicie
zatrzymana i dlatego skóra przestaje być
odpowiednio napięta. Jako preparat na
pojawiające się zmarszczki świetnie
sprawdzi się właśnie olej kokosowy.
Należy go wcierać w skórę dwa razy
dziennie.

Jeśli cierpimy na nieświeży oddech, to
problem ten pomoże nam rozwiązać olej
kokosowy. Wystarczy potrzymać łyżeczkę
takiego oleju w ustach, aż do momentu,
gdy całkowicie się rozpuści. Następnie
całość wypluwamy. Antybakteryjne
właściwości oleju kokosowego pozwala z
łatwością pozbyć się bakterii
powodujących nieprzyjemny zapach.

57. Do walki z grzybicą

55. Sucha skóra głowy

Grzybica zwykle występuje jako czerwona,
łuszcząca się bądź lekko wystająca
wypukłość. Może się pojawić na stopach,
skórze czy paznokciach. Pamiętajmy, aby
przed zastosowaniem oleju kokosowego
umyć i osuszyć dokładnie zmienione
miejsce. Preparat należy nakładać trzy
razy dziennie.

Sucha skóra głowy może być przyczyną
wielu nieprzyjemności. Nie tylko jest
swędząca, ale również może się
nieestetycznie łuszczyć. Dlatego warto
skorzystać z nawilżających właściwości
oleju kokosowego. W tym celu zmoczmy
włosy, a następnie dokładnie wmasujmy
olej kokosowy w skórę głowy.
Pozostawmy go na mniej więcej 10 do 15
minut. Na koniec spłuczmy wszystko
dokładnie. Taki zabieg należy powtarzać
2-3 razy w tygodniu.

58. Na siniaki
Siniaki powstają po jakimś uderzeniu
bądź w wyniku pęknięcia naczyń
krwionośnych pod powierzchnią skóry.
Olej kokosowy może przyspieszyć gojenie
się tkanki. W takiej sytuacji stosuje się go
zewnętrznie. Smarowanie zmienionego
miejsca sprawi, iż okres gojenia będzie
krótszy.

56. Na zmarszczki
Istnieją dwa główne składniki, które
utrzymują skórę elastyczną, a mianowicie
kolagen i elastyna. Kolagen nadaje skórze
pewnego rodzaju „napięcie”, natomiast
elastyna pozwala jej się rozciągać i
powrócić później do swojego pierwotnego
kształtu. Niestety wraz z wiekiem
spowalnia się produkcja kolagenu, w

59. Przy zatruciach
pokarmowych
Zatrucia pokarmowe pojawiają się
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niezmiernie często. Co zrobić, jeśli
pojawia się u nas tego typu dolegliwości?
Wystarczy wymieszać 2-3 łyżki oleju
kokosowego wraz z sokiem
pomarańczowym i pić każdego dnia. Taka
mikstura ma działanie przeciwwirusowe
oraz przeciwbakteryjne i pozwala
wyeliminować nawet uporczywe objawy
choroby.

filiżanki oleju kokosowego oraz
pozostawiamy na niewielkim ogniu przez
godzinę. Następnie pozostawiamy do
wystygnięcia. Taką miksturą smarujemy
dziąsła niemowlaka.

62. Do usuwania rdzy
Noże, nożyczki oraz inne przedmioty
metalowe mogą niestety zardzewieć. Aby
pozbyć się tych brzydkich plam, należy
nałożyć cienką warstwę oleju kokosowego
na zardzewiały obszar. Po dwóch
godzinach spłukujemy wszystko ciepłą
wodą i przecieramy delikatną szmatką.

60. Balsam do tatuażu
Radość z nowego tatuażu z pewnością jest
ogromna, jednak należy również pamiętać
o właściwym dbaniu o to miejsce, aby
wspomóc proces gojenia.
Kiedyś
stosowano w tym celu wazelinę, jednak
obecnie znacznie lepszym rozwiązaniem
jest użycie oleju kokosowego, aby ułatwić
gojenie oraz równocześnie utrzymać
nawilżoną powierzchnię. Poza ty dzięki
takiej pielęgnacji unikniemy
nieprzyjemnego swędzenia.

63. Do czyszczenia
pojemników na żywność
Pojawiające się plamy w pojemnikach na
żywność mogą być uciążliwe, a zwłaszcza
gdy powstają w wyniku zabarwienia
jakimś czerwonym sosem. Jak doczyścić
taki pojemnik? Otóż można użyć oleju
kokosowego do zmywarki. Jeśli chcemy
uniknąć zapachu kokosowego, to użyjmy
oleju rafinowanego.

61. Żel na ząbkowanie
Ząbkowanie występuje od szóstego do
dziewiątego miesiąca życia. Wiąże się one
z bólem i przykrymi dolegliwościami. Olej
kokosowy może pomóc zmniejszyć
podrażnienia oraz ewentualny stan
zapalny, który dość często powstaje
podczas ząbkowania. Wystarczy przetrzeć
dziąsła odrobiną oleju kokosowego. Jego
działanie możemy wesprzeć również
goździkami. Wtedy 2 łyżeczki całych
goździków wsypujemy do ¼ bądź ½

64. Aby nie mieć kurzu
Cienka warstwa oleju kokosowego
sprawdza się jako wspaniała powłoka
chroniąca przed osiadaniem kurzu.
Szczególnie dobrze działa na meblach
drewnianych. Wystarczy wetrzeć
niewielką ilość oleju kokosowego i
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MOKRY ŚNIEG NIE PRZYWIERA DO ŁOPATY

pozostawić do wyschnięcia. Pamiętajmy,
aby sprawdzić wcześniej na małej
powierzchni, czy smarowanie olejem
kokosowym nie powoduje jakiegoś
odbarwienia.

następnie spłuczmy ciepłą wodą z
mydłem.

67. Do naprawy suwaków
Czasami zdarza się sytuacja, gdy nie
możemy odpiąć suwaku. Wtedy z pomocą
nam przyjdzie olej kokosowy. Wystarczy
posmarować nim suwak, a następnie
spróbować go odpiąć.

65. Do łopaty do śniegu
Mokry śnieg łatwo przywiera do łopaty, co
znacznie utrudnia odśnieżanie. Aby
uniknąć tego problemu, możemy
posmarować łopatę olejem kokosowym.
Jeśli trzymamy sprzęt w ocieplanym
garażu, to łopatę postawmy w
chłodniejszym miejscu, aby olej nie
stopniał.

68. Smar do łańcucha
rowerowego
Olej kokosowy wspaniale się sprawdza
również jako smar. Nie dawajmy jednak
zbyt grubej warstwy, albowiem olej
kokosowy może skrzepnąć i nie będzie
wtedy już tak dobrze się sprawdzał.

66. Czyści żywicę
Jeśli mamy brudne ręce od żywicy, to
posmarujmy je olejem kokosowym, a
15

PIELĘGNACJA BRODY? CZEMU NIE!

69. Do stylizacji brody i
wąsów

temu, iż pozostawia on na skórze warstwę
ochronną, unikniemy krostek i
wrastających włosków.

Odrobina oleju kokosowego pomoże nam
nadać elegancki wygląd brodzie czy
wąsom. Nie musimy używać w tym celu
żadnych chemicznych artykułów z
drogerii.

72. Do impregnacji ostrza
kosiarki
Nałożenie cienkiej warstwy oleju
kokosowego sprawi, iż do ostrza kosiarki
nie będzie przywierać trawa i dzięki temu
znacznie dłużej pozostanie ono w dobrej
kondycji.

70. Element makijażu
Jeśli nałożymy odrobinę oleju
kokosowego na policzki, to osiągniemy
niezwykły efekt. W ten sposób zyskamy w
naturalny sposób więcej blasku.

73.Do czyszczenia pędzli
kosmetycznych

71. Krem po goleniu

Czyszczenie pędzli kosmetycznych
powinno się odbywać regularnie. Jeśli
tego nie robimy, to zaczynają się zbierać
na nich bakterie, które później

Olej kokosowy wspaniale sprawdza się
jako krem nawilżający po goleniu. Dzięki
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DŁUGIE RZĘSY? OLEJ KOKOSOWY JE WZMOCNI

75. Na egzemę i łuszczycę

przenoszone są na nasza skórę. Dlatego
warto stopić trochę oleju kokosowego w
szklance, a następnie zanurzyć w tym
pędzle. Odciśnijmy wszystko papierowym
ręcznikiem, a później opłuczmy ciepłą
wodą oraz wysuszmy. Takie czyszczenie
pozwoli nam pozbyć się bakterii i
równocześnie sprawia, że włosie pozostaje
miękkie.

Egzema i łuszczyca należą do bardzo
uciążliwych chorób skórnych. Wiążą się z
wysuszeniem, zaczerwienieniami oraz
podrażnieniami. Z pomocą przyjdzie nam
olej kokosowy. Należy nim smarować
dotknięte chorobą fragmenty skóry. To
nie tylko nawilży i odżywi skórę, ale
równocześnie pomoże zwalczyć
ewentualne bakterie bądź grzyby, które
pojawiają się jako wtórne zakażenie.

74. Odżywka na rzęsy
Długie, gęste rzęsy są marzeniem wielu
kobiet, ale wcale nie jest łatwo je
osiągnąć. Pomocny może być tu olej
kokosowy, który należy nałożyć na noc.
Działa on niezmiernie odżywczo i
wzmacniająco.

76. Preparat na łupież
Olej kokosowy zmniejsza objawy łupieżu.
Należy stosować go 2-3 razy w tygodniu,
żeby móc zapewnić działanie
anty-grzybicze oraz równocześnie
zmniejszyć swędzenie oraz łuszczenie się
skóry.
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Zajrzyj do naszego sklepu po najlepszy Olej Kokosowy
COCO+
Nasz najlepszy Olej kokosowy. Znajduje zastosowanie zarówno w kuchni, jak i w
kosmetyce dzięki swoim właściwościom zdrowotnym i pielęgnacyjnym.
Pozyskiwany z miąższu kokosa olej powszechnie uważa się za najzdrowszy olej na
ziemi.
Olej Kokosowy COCO+ jest produkowany z najwyższej jakości kopry, bezsiarkowej,
niekonserwowanej. Jest filtrowany wyłącznie metodą grawitacyjną. Ma piękny
kolor i znakomity smak.
Przejdź do sklepu, poczytaj więcej o COCO+ >
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Warunki korzystania:
eBook przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych. Nasza
strona i eBook zawiera ogólne informacje na temat warunków
medycznych, dietetyki i zabiegów oraz dostarcza informacji i pomysłów
ograniczając się głównie do środków naturalnych i domowych sposobów.
Treść eBooka nie gwarantuje, że wszystkie prezentowane informacje są
prawdziwe, rzetelne, sprawdzone w każdym przypadku i / lub nie są
szkodliwe dla zdrowia lub dobrego samopoczucia. Wiele z poddanych
pomysłów nie została poddana oficjalnym badaniom klinicznym - z
przyczyn ogólnie wiadomych. Wszelkie informacje nie powinny być
traktowane jako substytut porady lekarskiej i nie zastępują kontaktu z
pracownikiem służby zdrowia. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek
leczenia na własną rękę zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
Autorzy eBooka nie będą ponosić odpowiedzialności za ew. szkody, urazy
lub choroby, które mogą wyniknąć z korzystania z jego treści. Czytelnik
ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z korzystaniem z treści na
naszej stronie i w tym eBooku i korzystając z nich zgadza się z naszymi
warunkami.
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