
ufl ]fi :,májÜs Z7',,0énte1(

FoTÓ: FÖLD| D. ATT|LA

H niillatszertár
KÜ[onleges atkotáíok kerÜlnek ki ffiffiffi&ffiffim &Bffi& kezei kozÜl,

a trjrvívo szabad idejében natÚ rkozmeti kai termékeket készít Hobbiia

immár szenvedély, é5 aZ sem zárhatÓ ki, hogy civiIeletének megal 020

Mohamed Aida az év jelent s
részében ton van, s miután a
versenyekr l két kislány vár-

ia haza, a ktiztes id ben sem
unatkozik. A hatodik olimpiá-
jára k sziil tÍ5rviv szoros id -

beosztása mellett is igyekszik
id t szakítani hcibbijára: szap-
partf z és natÍrrkozmetiku_
mokat készít.

,,Két éuuel ezeltjtt, a második
kisl nyom sziiletésekor kezdett
érdekelni a nat rkozmetiku-
mok'készítése, az ta elmély l-
tem a témá'ban, tanfolyamot is
uégeztem, és egy ideje magam
készítem'a család ltal haszndlt
termékeket. Sportol ként min-
dig odbfigteltem' a. táplálko-
zdsra,Ve ma már azt is tudom,
az sem mindegy, mit ken nk a
b riinkre nap mint nap. Ha az
ember a termékek, akár a ttjbb
tízezer forintba keríiltj krémek
címkéi m gé néz, megd bben-
t dolgokat taldl: tele uannak
egészségtelen anyagoklcal"
magaránta Mohamed Aida,

aki elmondása szerint a fejlesz-
tés stádiumában tart. Mát'szá-
mos bevii]t hazi terméke van,
de folyamatosan kísérlete-
zik jabb receptrirákkal.

. Termékpalettája pedig
egyre színesebb.

,,Készítek arckré-
met, krémdezodort,
szcjlrjzsírt, tusfi'td t
és folttisztítit is, de
a nagy keduencem
a szappanf zés,
ami iga4i szenubdé-
lyemmé u lt. Miután
ki nt ttem, mindig
ízgatottan u rom, mi-
kor uehetem ki uégre a
form bÓL Az elstj haszná-
latra 'ugyan kicsit uárni keII'
* négrhat hét után indul be az
elszappanosodtisi folyamat -,
de megéri!

A sportol legjobban sike-
riilt a]kotásai ktizcitt van erdei
mézes és kávés szappan, egyik
míiremeke pedig a levendu-
laolajjal -megbolondított olí-

vás-kecsketejes változat. Vala-
mennyi k ztis jellemz je, hogy
készít je minden típust fantá-
zianévvel is'el]át.

' ,,Atermé-
kek illata
nmag ban

eluarázsolja
az embet^t, és

botdog uagtok,
ha jil siker l egy-

egt darab, ahognn
akkor is, ha p o zitíu u is sza-

jekést kapok azokt l, akik ki-
pr báljdk. Szíuesen ajándékozok
saj t készítésti nat rkozmetíku-
mot, azt reméIem, mindegikben
érzrjdik kicsit az az rjr m, amiuel
készítem."

A spor-
tol egyel re

,,kisiizemi" keretekkoz tt, saját
konyhájában gyárt. Mtihelyé-
ben leginkább éjszaka alkot, a
szappankészítés során ugyan-
is veszélyes anyaggal' ltiggal
is dolgozik, így gyermekei
távollétében, megfele-
l vintézkedések utián
kezdhet csak bele. Ám
azt sem tartja kizártnak,
ho gy prílyafu t ása v égez-
tével a natrirkozmetikai
iparban kezdi el cMI kar-
rierjét.
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