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6 domácích receptů na lásku s kořením
a bylinami
Bylinné lektvary, aby někdo někoho miloval, nebo se naopak odmiloval, jsou staré
jako lidstvo samo. Nápoje lásky dříve vařily čarodějky a babky kořenářky, teď si
některý můžete připravit i sami doma. Máme pro vás 6 zaručených domácích
receptů, které umí přičarovat vášeň a touhu nebo přinejmenším dobrou náladu.
Oslavte svátek zamilovaných kořením a bylinami!
Zdena Nováčková
autor

1. recept na lásku: maliník rozpálí každou ženu
Ženy s nízkou sexuální touhou by měly večer asi dvě hodiny před spaním vypít šálek
čaje z listů maliníku. Rozhodně bylina neublíží, naopak posílí ženské orgány. Stačí
zalít jednu lžíci čtvrt litrem horké vody, nechat 5 minut vyluhovat, potom scedit a pít
po doušcích třeba při svíčkách. Výsledek je zaručený! Maliníkové listy rozpálí každou
ženu.

Recept na lásku: listy maliníku rozpálí každou ženu
Zdroj: pixabay.com

2. recept na lásku: rozmarýnové víno muže povzbudí
Pro povzbuzení erekce jsou vhodné byliny, které prokrvují, a k nim patří rozmarýn
lékařský, který je označovaný jako bylina lásky a mocné afrodiziakum. Připravte si
rozmarýnové víno, které má velmi lahodnou kořeněnou chuť, tedy pokud vám rostlina
voní. Do láhve oblíbeného vína dáte dvě až tři větvičky rozmarýnu a necháte do
druhého dne macerovat. Víno dostane jinou dimenzi, a když láhev vypijete ve dvou,
určitě to mezi vámi zajiskří.

Recept na lásku: rozmarýnové víno povzbudí muže
Zdroj: pixabay.com

3. recept na lásku: chilli nápoj vás rozehřeje oba dva
Jednu lžíci nastrouhaného zázvoru, půl lžičky skořice, čtyři tlučené hřebíčky,
muškátového oříšku a chilli papričku (množství podle chuti) zalijte 400 ml vroucí
vody, nechte asi 2 minuty zakryté vyluhovat, pak sceďte. Nápoj oslaďte lžičkou medu
a ještě teplý společně vypijte. Výsledek je zaručen!

Recept na lásku: chilli nápoj vás oba rozehřeje

Zdroj: istock. com

4. recept na lásku: káva s kardamomem naladí na sex
Dejte šálku kávy nový rozměr. Stačí, když do silné kávy přidáte špetku kardamomu a
osladíte medem. Cukr vynechejte, snižuje totiž účinky koření. Kardamom společně
s kofeinem osvěží, nabije energií, podpoří organismus a lenivé mužské tělo donutí
k akci. A v ložnici vás potom zaručeně čeká noc plná vášně.

Recept na lásku: šálek kávy s kardamomem naladí na sex
Zdroj: istock.com

5. recept na lásku: společná bylinná koupel pro vášeň
Smíchejte 3 díly levandule a po 1 díle kardamomu, strouhaného zázvoru, rozmarýnu
a růžových okvětních plátků. Směs nasypejte do připravené lázně. Společná bylinná
koupel je ideální pro páry, které jsou spolu už delší dobu a chtějí, aby jejich milostný
život zase dostal pořádnou šťávu.

Recept na lásku: bylinná koupel s levandulí a růžovými okvětními plátky
Zdroj: pixabay.com

6. recept na lásku: královská liliová maska pro dámy
Chcete-li, milé dámy, být na Valentýna co nejkrásnější a nepřitažlivější, vyzkoušejte
den předem královskou masku svěžesti a mládí. Potřebujete jednu cibuli lilie, kterou
povaříte doměkka, potom ji rozmačkáte. Do zchlazené cibulky přidáte jednu lžíci
medu a tvarohu. Směs nanesete na obličej, necháte přibližně půl hodiny působit a
omyjete vlažnou vodou.

Recept na lásku: královská maska z cibule lilie extra pro dámy
Zdroj: ibulb.com
Zdena Nováčková
autor
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