
Як приготувати ароматичну ванну до Дня Закоханих?

      

Ароматична ванна – це не тільки чудовий рецепт для догляду за своєю шкірою, але і
хороший спосіб налаштуватися на романтичний лад. Ми розповімо тобі, як приготувати
таку ванну для твоєї коханої.
Можливо, ти цього не знав, але всі панночки, включаючи твою дівчину, частенько
проводять час лежачи в ароматичній ванні. Крім загального розслаблення, вона
покращує еластичність шкіри і циркуляцію крові, знімає втому ніг, омолоджує тіло і
прибирає целюліт. Словом, твоя улюблена охоче погодиться на таку процедуру для
збереження власної краси, а ти отримаєш шанс підготувати її до ночі пристрасної любові.

Тобі варто заздалегідь попередити дівчину про плани на вечір. Адже вона теж повинна
ретельно підготуватися. Можеш послати їй запрошення зі згадуванням місця зустрічі (у
твоєму випадку – це ванна).

Далі варто подумати про оформлення ванної кімнати. Прикрасити її можна просто
квітами і свічками. Це – безпрограшний варіант. Ще не забудь про музичний супровід.

Для більшої вишуканості можеш приготувати шоколадну ванну (дівчата її обожнюють)
або ванну з шампанським. Двох пляшок буде цілком достатньо, але попередньо тобі
варто протестувати колір і запах напою. Для цього розбав ложку шампанського в склянці
проточної води.

Пікантності вашому вечорі додадуть бомбочки для ванни, які забавно шиплять у воді.
Просто помісти кілька штук у воду і насолоджуйся приємним ефектом.

Якщо бомбочки мають достатньо виражений аромат, краще на цьому зупинитися, інакше
у вас обох разболится голова. Якщо запаху не вистачає, додай у воду 5 крапель
ароматичного масла. Можеш вибрати аромат, який подобається твоїй дівчині, але краще
зробити ставку на той, який здатний збуджувати. Кращий афродизіак – суміш масел
неролі, сандала, іланг-ілангу і майорану в пропорції 4:4:3:2. Іланг-іланг підсилює оргазм,
неролі подовжує приємні відчуття, майоран налаштовує на романтичний лад, а сандал
підвищує потенцію.
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До речі, ароматичні ванни ти можеш приймати і сам. Наприклад, після роботи або занять
спортом. Для розслаблення і зняття стресу спробуй додати у воду по кілька крапель олії
лаванди, ромашки, неролі і троянди. Для поповнення енергетичних запасів підійде суміш
олій герані, розмарину і майорану. Просто полеж в такій ванні 10-15 хвилин, і ти відразу
помітиш позитивний результат.
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