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UUTTEET
Uute (tinktuura) valmistetaan uuttamalla murskattua kasvimassaa vahvassa (40-60%) alkoholissa. 
Uuttosuhde on painon mukaan 1 osa kasvia ja 2-5 osaa alkoholia; kuivatut yrtit vaativat yleensä 4-5 
osaa alkoholia. Uutosta sekoitetaan päivittäin ja noin kahden viikon kuluttua seos siivilöidään ja 
suodatetaan esim. kankaan läpi. Uute puristellaan talteen kasvimassasta mahdollisimman tarkkaan. 

Iholle yrttiuutetta voidaan käyttää paikallisesti laimentamattomana esim. haavojen tai 
hyönteistenpistojen hoitoon. Suun limakalvojen purskautteluun uute on syytä laimentaa suhteella 1 osa 
uutetta ja 1-3 osaa vettä.  Kokokylpyyn tarvitaan 80-100 tippaa uutetta, sopiva kylpyaika on 10-30 
minuuttia iän ja kunnon mukaan. (www.yrttitarha.com)

YRTTIKYLVYT 
Keite
Ulkoisesti yrttiteetä voi käyttää kylpyjen ja kääreiden muodossa. Kylpyjä varten yrtit haudutetaan n. 20 
minuuttia muutamassa litrassa kuumaa vettä ja näin saatu haude lisätään sitten kylpyveteen. 
Kokokylpyyn tarvitaan n. 30 g kuivattuja yrttejä tai 200-300 g tuoreita yrttejä, jalkakylpyyn riittää 
vajaa puolet tästä määrästä. Uutteita voidaan käyttää myös kylpyihin. Jalkakylvyissä uutteiden 
annostus on 20-40 tippaa uutetta vadilliseen lämmintä vettä. (www.yrttitarha.com)

Keitteen perusohje
Keitä litra vettä. Kaada kiehuva vesiyrteille ja anna hautua n. 30 minuuttia. Siivilöi ja lisää uute 
kylpyveteen

Piristävä kylpy
1 dl laventelia
1 dl rosmariinia
1 dl puna-apilaa 

Yrttikylpyöljyn perusohje:
1. Valitse mieleisesi yrtit ja kaada öljy niiden päälle. Keitä seosta vesihauteessa ½ - 2 tuntia, anna 
jäähtyä ja siivilöi. Yhteen kylpyyn tarvitaan 1-2 rkl öljyä.
2. Sekoita yrtit ja öljy tummaan lasipulloon niin, että yrtit peittyvät öljyyn. Pane pullo lämpimään 
paikkaan pariksi viikoksi, ravistele mieluiten päivittäin. Siivilöi huolellisesti. Käytä kylmäpuristettuja 
kasviöljyjä. Sekoitussuhde on n. 3-5 rkl kuivia yrttejä ja 3 dl öljyä. 

Piristävä yrttikylpy 
1 rkl rosmariinia
1 rkl nokkosta
1 rkl minttua
1 rkl puna-apilaa
1 rkl poimulehteä
3 dl manteliöljyä (tai oliivi-, hamppu-, auringonkukka- ym. kylmäpuristettua kasviöljyä) 

http://www.yrttitarha.com/


Saat ihanan tuoksuvan kylpyöljyn sekoittamalla kylmäpuristettuun kasviöljyyn mieleisiäsi tuoksuvia 
yrttejä. Annostus on sama kuin yrttikylpyöljyissä. 

Marie-Antoinetten kylpy 
1dl timjamia
1 dl meiramia
1 dl merisuolaa 

Pane sideharsopussiin ja sitten kylpyveteen. Kuivattuja yrttejä vähemmän. Muidenkin "raikkaiden" 
yrttien kanssa voit kokeilla merisuolaa. 

Yrttipussi
Pane kuivatut yrtit sideharsopussiin tai valmiiseen putkiharsoon (apteekista) ja sido pussi hyvin kiinni 
pumpulilangalla. Jätä riittävän pitkät langanpäät, niin että voit panna pussin hanaan roikkumaan. Laske 
ensin mahdollisimman kuumaa vettä yrttipussille ja katso, että vesi juoksee koko ajan pussin läpi. 
Halutessasi voit lisätä kylpyyn kahvikupillisen omenaviinietikkaa tasapainottamaan ihon pH-arvoa. 
Muuta vesi sopivan lämpöiseksi ja anna pussin olla kylpyvedessä. Purista sitä silloin tällöin kylvyn 
aikana. Nauti kylvystä 10-20 min. Käytä kuivattuja tai kaksin- tai kolminkertainen määrä tuoreita 
yrttejä tavalliseen kylpyyn. (www.yrttitarha.com)

Nukkumatin iltakylpy 
1 dl humalan kukintoja
1 dl timjamia
1 dl kanervankukkia 

Jalkakylpy
Jalkakylpyihin sopivia yrttejä:

Kehäkukka - elvyttää ja puhdistaa.
Kuusenneulaset - puhdistavat ja tuoksuvat hyvältä.
Laventeli - raikastaa, puhdistaa ja virkistää.
Leskenlehti - rauhoittaa, puhdistaa ja pehmentää ihoa.
Malva - pehmentää, hoitaa, rauhoittaa.
Mintut - virkistävät, puhdistavat, rentouttavat, tuoksuvat hyvältä.
Mustaseljankukka - rauhoittaa, parantaa hiertynyttä ihoa.
Männynneulaset - puhdistavat, tuoksuvat hyvältä.
Nokkonen - rauhoittaa kivistäviä jalkoja.
Peltokorte - virkistää, vahvistaa kynsiä.
Rohtoraunioyrtti - puhdistaa, rauhoittaa.
Rosmariini - puhdistaa, tuoksuu hyvältä.
Salvia - puhdistaa, virkistää, tuoksuu hyvältä.
Siankärsämö - puhdistaa, parantaa tuoksuu hyvältä.
Sitruunamelissa - puhdistaa, tuoksuu hyvältä.
Timjami - puhdistaa, virkistää.
Väinönputki - virkistää, pehmentää ihoa, tuoksuu hyvältä. (www.yrttitarha.com)

Jalkakylvyn valmistus
0,5 dl merisuolaa, ½ dl kuivattua yrttiä + 1, 5  l kiehuvaa vettä
tai 

0,5 dl merisuolaa, 1 dl tuoretta yrttiä +  1, 5  l kiehuvaa vettä



Käytä yhteen kylpyyn kahta tai kolmea yrttiä, esimerkiksi humalan käpyjä, mesiangervoa, pihlajan 
lehteä, nokkosta, siankärsämöä. Kaada kiehuva vesi yrttien tai yrttisekoituksen päälle pesuvatiin. Anna 
hautua vähintään 15 minuuttia. Lisää vettä niin, että jalkasi peittyvät. Nauti kylvystä 10-15 minuuttia. 
Kuivaa jalkasi huolellisesti ja voitele ne hyvällä jalkavoiteella tai -öljyllä. Pane puhtaat, lämpimät sukat 
jalkaasi ja nauti olostasi.(www.yrttitarha.com)

HIUSHUUHTEET
Yrttiuutteen valmistus
1 -1½ dl kuivattua tai 2 dl tuoretta yrttiä
½ l kiehuvaa vettä

Valitse hiuksillesi sopiva yrttisekoitus. Kaada kiehuva vesi yrteille ja anna hautua vähintään 15-30 min. 
Siivilöi neste ja pullota. Tällä uutteella voit sekä laimentaa shampoosi että huuhdella hiuksiasi.

KASVOVEDET

Perusohje
1-2 rkl kuivattua yrttiä
1 dl vettä 
Käytä apteekista saatavaa tislattua vettä tai puhdasta sadevettä. Kasvovesi tehdään samalla tavalla kuin 
tee. Kaada kiehuva vesi yrteille ja anna hautua vähintään 15-30 minuuttia. Siivilöi jäähtynyt uute 
sideharson, suodatinpussin tai tiheän siivilän läpi ja pullota. Voit lisätä kasvoveteen pari tippaa 
kasviöljyä, esim. manteliöljy on erinomaista ihoa hoitavien ominaisuuksiensa vuoksi. Kasviöljy 
pehmittää ihoa, ja tuoksuöljyllä voit tehostaa yrttien omaa tuoksua. Älä kuitenkaan lisää tuoksuöljyä, 
jos olet taipuvainen yliherkkyyteen. Omenaviinietikka lisää yrttien supistamiskykyä iholla ja jättää sille 
oikean happamuuden. (www.yrttitarha.com)
Kasvoille sopii hyvin mm. persilja tai siankärsämö.

Ruusuvesi
Kerää ruusujen, esimerkiksi villiruusun, terälehtiä noin puoli litraa ja keitä niitä noin 10 minuuttia 
puolessa litrassa vettä. Anna jäähtyä, siivilöi ja pullota. Ruusuvesi säilyy jääkaapissa pari viikkoa. 
Ruusuvesi sopii kasvovedeksi virkistämään kuivaa, herkkää ja ikääntyvää ihoa. (HS 6.6.2010)

Unkarilainen vesi 
2 dl valkoviiniä
4 rkl kuivattua rosmariinia
tippa appelsiiniöljyä
2 tippa sitruunaöljyä 

Sekoita kaikki ainekset keskenään. Anna niiden seistä viikon verran, ravistele seosta silloin tällöin 
perusteellisesti. Suodata ja pullota. Tuoksu on ihana, mutta jos se tuntuu liian voimakkaalta, lisää 
hieman appelsiininkukkavettä. Unkarin muinaisen kuningattaren Elisabethin kerrotaan hoitaneen tällä 
vedellä kauneuttaan, parantuneen halvauksesta ja menneen naimisiin vielä 72 vuoden iässä. 
(www.yrttitarha.com)



Pellavansiemenhaude 
2 rkl pellavansiemeniä
n. ½ dl kiehuvaa vettä 

Pane pieneen kasariin tai 2 dl:n teräsmittaan pellavansiemenet ja sekoita kiehuva vesi joukkoon. 
Kiehauta seos vielä nopeasti niin, että siitä tulee paksu ja hyytelömäinen. Jos seos tuntuu liian kuivalta, 
lisää tilkka vettä. Jos seos on liian löysää, lisää vähän pellavansiemeniä. Levitä seos mahdollisimman 
lämpimänä paksuna kerroksena puhtaalle iholle. Pane päälle tuorekelmua, johon olet repäissyt teiät 
silmien, nenän ja suun kohdalle. Kelmun voi vielä peittää lämmitetyllä froteepyyhkeellä. Asetu 
makuulle ja anna hautua n. 20 minuuttia eli kunnes haude on jäähtynyt. Haudetta voi pitää iholla myös 
saunassa, missä höyry edistää vaikutusta. Huuhtele lopuksi pellavansiemenet pois haalealla vedellä. Jos 
ihosi on paksu, rasvainen ja ihomatoinen, tee kuorinta tämän tehohauteen jälkeen. Jos sinulla on 
paikallisia finnejä ja ärtymiä, tee haude vain niiden peitoksi, kiinnitä laastarilla ja jätä koko yöksi. 
Tehokkain haude on, jos teet sen joka ilta 1-3 viikon ajan. 

Pellavansiemenhauteen vaikutus on hämmästyttävä: kuiva ja karkea iho muuttuu pehmeän hohtavaksi 
ja vaikeatkin syvät finnit paranevat pehmeästi. Myös paiseet, ärtymät ja haavat paranevat. Tämä 
moninainen teho perustuu siementen sisältämiin lima-aineisiin. Pellavansiementen ei ole havaittu 
ärsyttävän arintakaan ihoa. 
(www.yrttitarha.com).

Silmähaude; perusohje
Tarvitset puhdasta puuvillavanua tai steriilejä taitoksia. Valmista yrtistä ja mieluiten tislatusta vedestä 
haude: kaada 2 dl kiehuvaa vettä joko tuoreille (1rkl) tai kuivatuille (1/2 rkl) yrteille ja anna hautua 
vähintään 1/2 t. Siivilöi haude. Kostuta taitokset puhtailla käsillä sopivan lämpöisessä yrttiliemessä. 
Asetu makuulle ja rentoudu laput silmillä 10-15 minuutin ajan. Silmähaude poistaa silmistäsi kaiken 
väsymyksen. (www.yrttitarha.com).

Säihkyvoide - Apu silmäpusseihin
Jos sinulla on mustat silmänaluset tai ihosi on silmiesi alta hilseilevä, ehkä ryppyinenkin, kokeile 
säihkyvoidetta: 

1/2 tl hunajaa
2 tippaa manteliöljyä 
Sekoita hunaja ja manteliöljy keskenään. Levitä seos huolellisesti silmien ympärille. Lepää 15 min, niin 
että vaikutus tuntuu iholla. Pese voide pois kamomillahauteella. Toista tämä hoito kaksi tai kolme 
kertaa peräkkäin vaikkapa päivän välein. (www.yrttitarha.com). Sekoita joukkoon siankärsämöä tai 
persiljaa.

Kamomillahaude 

½ rkl kuivattuja kamomillankukkia
2 dl vettä (www.yrttitarha.com).
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ÖLJYT 

Öljyjen valmistuksessa murskatut kasvinosat (esim. kuisman tai ukontulikukan kukinnot) pannaan 
lasipurkkiin ja peitetään mieluiten oliiviöljyllä, myös auringonkukka- ja rypsiöljy kelpaavat. Kanneksi 
asetetaan pyyhe, jotta kosteus pääsee haihtumaan pois. Purkki pannaan aurinkoiselle ikkunalle, missä 
sisältöä sekoitetaan päivittäin. Noin kahden viikon kuluttua öljy on valmis siivilöitäväksi. Jos halutaan 
nopeuttaa öljyn tekoa, yrtit ja öljy pannaan uuninkestävään vuokaan ja seosta haudutetaan uunissa 50-
70 °C:ssa 1-2 vuorokautta. 

Öljyjä käytetään iholle hierottuna paikallisesti kipujen ja ihovaivojen hoitoon. Öljykääre tehdään 
hieromalla yrttiöljyä hoidettavalle alueelle ja peittämällä se kuumalla pyyhkeellä. Pyyhe on hyvä sitoa 
paikalleen ja peittää vielä esim. villahuivilla, jotta lämpö säilyisi mahdollisimman pitkään. Yrttiöljyjä 
voidaan käyttää myös kylvyissä joko yksinään tai yhdessä eteeristen öljyjen kanssa. Jalkakylpyihin 
käytetään yrttiöljyä n. 5 ml ja kokokylpyyn n. 15 ml. (www.yrttitarha.com).

Yrttiöljyn perusohje
Yksinkertaisin yrttiöljyjen valmistustapa on panna kuivatut tai tuoreet yrtit öljyyn pariksi viikoksi ja 
sitten siivilöidä ne pois. Pane yrtit pulloon ja lisää öljy tai öljysekoitus. Mitä enemmän yrttejä, sitä 
vahvempi öljy. 

Liota yrttejä lämpimässä paikassa 7-14 päivää. Siivilöi sitten öljy sideharson läpi, älä puserra. Haistele 
öljyä ja jos haluat voimakkaamman tuoksuista, voit panna uudet yrtit ja aloittaa alusta. 

Voit myös lisätä valitsemaasi tuoksuöljyä, joka sopii yrtteihin. Toinen tapa on hauduttaa yrttejä öljyssä 
vesihauteessa vähintään kaksi tuntia. Siivilöi sitten keitos ja pullota. Öljyihin sopivat samat yrtit kuin 
ihovoiteisiin.(www.yrttitarha.com). 

Aurinkoöljy 
2 dl kookosöljyä
½ dl nokkosta
½ dl laventelia
½ dl salviaa
½ dl malvaa 

Tee yrttiöljyn valmistusohjeen mukaan. 

Mäkikuismaöljy
Parantaa haavoja ja ruhjeita, noidannuolia, kihtiä ja reumatismia
mäkikuisman kukkia
oliiviöljyä (pellava- tai hamppuöljyä)
Kerää kukkia, laita ne purkkiin ja murskaa hieman. Anna liota öljyssä 6-8 viikkoa, ravistele joskus. 
Siivilöi, pullota tummaan pulloon ja säilytä pimeässä

Hierontaöljy katajanmarjoista ja inkivääristä:
1 dl manteliöljyä
1-2 dl katajanmarjoja
Noin 5 cm pala tuoretta inkiväärinjuurta
Liota katajanmarjoja vedessä useita tunteja, ja kun ne pehmenevät, siivilöi vesi ja survo marjat. Kuori 
ja paloittele inkivääri. Kuumenna öljyn kanssa vesihauteessa. Anna kiehua pari tuntia. Siivilöi ja 
pullota. Valmista öljyä tulee noin 0,5 dl.



Hierontahunaja
1 dl juoksevaa hunajaa
2 rkl kuivattuja yrttejä (persilja, siankärsämö, rosmariini)
Sekoita hienonnetut yrtit hunajaan. Käytä hieronnassa.

NAAMIOT - IHON KUORINTA
Kuorinta-aineina voit käyttää keskikarkeiksi jauhettuja auringonkukansiemeniä, kauranjyviä, 
seljankukkia, siankärsämöä, vehnänalkioita, mantelijauhetta, leseitä tai valkosavea. Näistä aineista voi 
tehdä erilaisia yhdistelmiä tai lisätä joukkoon ihotyypin mukaista kuivattua yrttimursketta. Seokset 
säilyvät pitkään, joten niitä voi tehdä suuremmankin erän kerralla. Kuorintaseos laimennetaan haalealla 
vedellä ja sitä hierotaan kostutetuille kasvoille (erityisesti ihomatoisille ja epäpuhtaille kohdille). 
Lopuksi huuhdellaan viileällä vedellä. (www.yrtttarha.com)

Yrttijauheesta valmistetun naamion perusohje: 
1/2 rkl yrttijauhetta
1 rkl kaoliinisavea tai arrowjuurijauhetta tai maissijauhoja tai kaurajauhoja
n. 1 rkl jogurttia, kermaa tms. nestettä
(1 tl hunajaa tai 2 tippaa manteliöljyä) 

Sekoita aineista paksu valumaton velli, jonka levität puhtaille kasvoillesi (silmänympärysihoa 
lukuunottamatta) 10-20 minuutiksi eli kunnes se on kuivunut. Huuhdo naamio pois haalealla vedellä ja 
vielä lopuksi ihollesi sopivalla yrttikasvovedellä. ( www.yrttitarha.com) 

Vesiheinäkasvonaamio
tuoreita vesiheinän versoja
Tuoreita vesiheinän versoja taputellaan naamalle ja silmien ympärille. Annetaan vaikuttaa hetki. 
Vesuheinän tilalla voi kokeilla esimerkiksi persiljaa.

Vadelmanaamio
Vadelmien joukkoon lisätään hunajaa, kermaa ja kaurajauhoja, ja niin saadaan tiivis, kasvoilla pysyvä 
tahna. Sekoitus levitetään iholle ja sen annetaan vaikuttaa parikymmentä minuuttia 
(http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kulttuuri/2008/07/680195)

Käsinaamio
1 dl kaurahiutaleita
2 rkl kuivattuja yrttejä: ruusun terälehtiä, minttua, nokkosta jne
Sekoita aineet keskenään. Ennen käyttöä tee sekoitus:
2 rkl seosta
1 tl hunajaa
1 tl oliiviöljyä
1 tl sitruunamehua
Hiero käsiin. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia. Huuhtele.

Kuorintasuola
1 dl merisuolaa
2 rkl kuivattua rosmariinia, vaihtoehtoisesti siankärsämön lehtiä, sitruunan kuoren paloja, iisopin 
versoja
1 rkl oliiviöljyä
Murskaa suolaa ja yrttejä jonkin verran huhmareessa tai monitoimikoneessa.  Sekoita öljy. Voitele ihoa 
saunasta tultua, hikiselle tai huuhdellulle iholle. Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele.



Kuorintasokeri
1 dl ruoko- tai intiaanisokeria 
2 rkl yrttejä (rosmariini, siankäresämö, persilja...)
1 tl oliiviöljyä
Sekoita hienonnetut yrtit .ja öljy dsokeriin. Voitele ihoa saunasta tultua, hikiselle tai huuhdellulle iholle. 
Anna vaikuttaa 5 minuuttia, huuhtele.

SALVAT ELI IHOVOITEET
Salvoja voi tehdä lämmitetyistä yrttiöljyistä sekoittamalla niihin sulatettua mehiläisvahaa ja lisäksi 
esim. lanoliinia tai kaakaovoita. Säilöntäaineeksi, hajusteeksi ja rohtovaikutusta tehostamaan voi 
jäähtyneeseen seokseen lisätä sopivaa eteeristä öljyä. 

Ihovoiteen perusohje: 
Lämmitä vaha, rasva ja öljy, siis ohjeen mukaiset rasvaiset ainekset, vesihauteessa koko ajan 
hämmentäen, kunnes keitos on kokonaan sulanut. Ota se liedeltä ja lisää yrttiuute pisaroittain koko ajan 
voimakkaasti sekoittaen. Lisää sitten mahdollinen säilöntäaine ja tuoksuöljy ja vatkaa, kunnes voide on 
paksua ja kylmää. Purkita. Voidetta on hyvä säilyttää käyttökertojen välillä jääkaapissa. Tuoksuöljyä 
voidaan käyttää poistamaan yrttien usein voimakasta lääkkeenomaista tuoksua. Voit käyttää mitä 
tahansa luonnon parfyymiöljyä, kuten ruusua, jasmiinia tai laventelia. Mikäli olet allerginen, älä 
kuitenkaan lisää tuoksua.( www.yrttitarha.com) 

Ruusuvoide – Kosteusvoide
1 dl manteliöljyä
25 g mehiläisvahaa
75 g ruusuvettä
Sulata öljy ja mehiläisvaha vesihauteessa. Ota astia pois liedeltä. Lisää ruusuvesi hitaasti koko ajan 
sekoittaen. Sekoita, kunnes seos jäähtyy ja sakenee. 

Piparminttuvoide 
2 rkl kookosöljyä
1 rkl manteliöljyä
2 tippaa omenaviinietikkaa
tippa piparminttuöljyä 

Auringonottajan voide
1 dl kookosöljyä
25 g mehiläisvahaa
kuivattua persiljaa, siankärsämöä tai eteeristä öljyä



SUU JA HAMPAAT
Hampaidenpesujauhe
1 dl tuoreita salvianlehtiä
½ dl merisuolaa

Kuivaa salvia ja merisuola uuninritilällä leivinpaperin päällä miedossa uuninlämmössä. Jauha 
kivikovaksi kuivunut suola ja salvia hienoksi jauheeksi vaikkapa tehosekoittimella ja säilytä 
ilmatiiviissä astiassa. Laita sitä hammasharjaan ja käytä hammastahnan tavoin.

Yrttisuuvesi
3-5 rkl kuivattua yrttiä tai yrttisekoitusta (laventeli, kamomilla, mintut, peltokorte,
rosmariini, salvia, siankärsämö, timjami)
5 dl (kiehuvaa) vettä

Kaada kiehuva vesi yrteille. Anna hautua kunnes seos on jäähtynyt. Siivilöi, pullota ja varusta 
nimilapulla. Säilytä käyttökertojen välillä jääkaapissa.
(www.yrttitarha.com)

Suuvesi
vettä
mustaherukan lehtiä

TUOKSUT

Tuoksuöljy 
2-3 dl kuusamankukkia, ruusunlehtiä tms. voimakkaasti tuoksuvia kukkia
lämmintä oliiviöljyä
muutama tippa bentsoetinktuuraa

Pane tuoreet kukat pieneen posliinikulhoon tai -purkkiin. Kaada lämmitettyä oliiviöljyä päälle niin, että 
kukat juuri peittyvät. Anna seistä 24-36 tuntia lämpimässä paikassa niin, että tuoksu tarttuu öljyyn. 
Mikäli tuoksu ei ole tarpeeksi voimakas, lämmitä öljy uudelleen, kaada uusien tuoreiden kukkien päälle 
ja anna taas seistä. Lisää bentsoetinktuuraa, säilytä kuivassa ja viileässä paikassa. Sivele valtimon 
kohtiin. (www.yrttitarha.com)

LÄHTEITÄ
Heise: Hygiene of the Middle Ages and Renaissance. The Compleat Anachronist issue 137. Society for 
Creative Anachronism Inc.
Wildwood: Tuoksujen lumoa. Luo yksilöllisiä tuoksuja eteerisistä öljyistä. Karisto 1995.
www.yrttitarha.com 
(http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kulttuuri/2008/07/680195)
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	Silmähaude; perusohje
Tarvitset puhdasta puuvillavanua tai steriilejä taitoksia. Valmista yrtistä ja mieluiten tislatusta vedestä haude: kaada 2 dl kiehuvaa vettä joko tuoreille (1rkl) tai kuivatuille (1/2 rkl) yrteille ja anna hautua vähintään 1/2 t. Siivilöi haude. Kostuta taitokset puhtailla käsillä sopivan lämpöisessä yrttiliemessä. Asetu makuulle ja rentoudu laput silmillä 10-15 minuutin ajan. Silmähaude poistaa silmistäsi kaiken väsymyksen. (www.yrttitarha.com).
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