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Ievads  

Autors šo tēmu izvēlējas , jo gribēja iegūt jaunas zināšanas par mājas viegli 

pagatavojamu kosmētiku . Autors domāja ka šī tēma būs viegla un interesanta , jo 

darba autors ar mājas gatavotu kosmētiku nekad nav nodarbojies un gribēja izmēģināt 

kaut ko jaunu . 

 

 

Mērķis: Uzzināt vai mājas ir viegli vai grūti taisīt kosmētiku . 

 

Uzdevumi: 

1.Iegūt jaunu informāciju , kā mājas var iegūt viegli kosmētiku. 

2.Vai mājas apstākļos var viegli to izdarīt. 

3.Apkopot informāciju . 
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Mājas gatavot kosmētika 

Principā no visiem produktiem var iegūt jeb kādu kosmētiku , bet katram ir savs 

līmenis cik viegli vai grūti to var izdarīt . Šī darba autora centās pēc iespējas atrast 

vieglākus līmeņus , lai nebūtu tik ļoti jāpiepūlas ,jo tas ir ļoti grūts darbs . Lai arī 

veikala plaukti būtu pilni ar kosmētiku ir jāpadomā vai mājas gatavota kosmētika nav 

labāka un veselīgāka par veikalā pirkto kosmētiku . 



 

Mājas gatavota sejas maska  

Apelsīnu sulas un medus maska: Ja tu vēlies lai tava seja paliek veselīgāka un 

spīdīgāka bez ķīmiskiem veikalā pirktiem produktiem tad tieši šī būs tā īstā maska . 

 

Vajadzīgs būs: 

 3 ēdamkarotes svaigi spiesta apelsīnu sula . 

 ½ glāze silta medus . 

Un tas būs arī viss kas būs nepieciešams . 

Kā pagatavot:  

Sajauc sastāvdaļas bļodā , ar masāžas kustībām uzklāj maisījumu uz sejas , paturi to 

uz sejas 30 minūtes un noskalo ar siltu ūdeni un tad ar aukstu ūdeni . 

 

 

Olas dzeltenuma, medus, un olīveļļas maska: Ideāla maska sausai sejas ādai . 

 

Vajadzīgs būs: 

 1 olas dzeltenums . 

 1 ēdamkarote silta medus . 

 1 ēdamkarote olīveļļa . 

Kā pagatavot: 

Sajauc sastāv daļas bļodā , uz sejas uzklāj ar masāžas kustībām , uz sejas paturi 15-20 

minūtes un tad nomazgā ar siltu ūdeni . 

Ar kādam kustībām uzklās masku uz sejas:  



 

Mājas gatavoti sejas skrubji 

Daudzas sievietes jau sen lieto skrubi, lai uzturētu lieliskā stāvoklī savu un ādu, kā arī, 

lai cīnītos ar celulītu. Bet vai jūs zināt, ka ar skrubja palīdzību var regulēt svaru? Pie 

kam nav obligāti jāpērk dārgi skrubji- tos ļoti vienkārši var pagatavot mājas apstākļos 

ar minimāliem tēriņiem un ar maksimālu labumu jūsu ķermenim. 

Auzu pārslu skurbis  

Vajadzīgs būs: 

 100gr auzu pārslas . 

 1 ēdamkarote karsts ūdens . 

 1 ēdamkarote jūras sāls . 

 50ml silts piens . 

 

Kā pagatavot:  

Sajauc visu vienā bļodā , kārtīgi jāsamaisa jānoliek uz 10 minūtēm lai atdziest un 

var klāt uz sejas . 

 

Gurķu skrubis 

Vajadzīgs būs: 

 Trīs lielus gurķus . 

 4 ēdamkarotes maltās kafijas . 

 4 ēdamkarote kartupeļu ciets . 

Kā pagatavot: 



Sarīvē gurķus , pievieno tiem kafiju un cieti , visu rūpīgi sapais , un tad ierīvē 

uz mitras sejas . Pēc 10-15minūtēm noskalo ar siltu ūdeni . 

 



 

Mājas gatavotas matu maskas 

 

Medus – olu maska pret matu izkrišanu 

Vajadzīgs būs: 

 Divas olas dzeltenumi . 

 Ēdamkarote medus . 

 

Kā pagatavot: 

Divu olu dzeltenumus sajaucam ar divām ēdamkarotēm medus. Masku kārtīgi 

ierīvējam matos un galvas ādā. Atstājam uz dažām stundām, tad nomazgājam. 

                                    

Sausiem un bojātiem matiem 

Vajadzīgs būs: 

 1 olas dzeltenuma . 

 1 ēdamkarotes citrona sulas . 

 1 ēdamkarotes augu . 

 ½ glāze silta ūdens . 

Kā pagatavot: 

Samaisa visu kopā un pirms mazgāšanas iesmērē matos patur 5-10 minūtes un 

tad mazgā matus kā parasti . 

 

Efektīva maska pret matu izkrišanu ar sinepēm 

Vajadzīgs būs: 

 1 ēdamkarote  sinepes . 

 2 ēdamkarote stipri vārīta tēja . 

 1 olas dzeltenums . 



Kā pagatavot: 

Vienu ēdamkaroti sinepju sajauc ar divām ēdamkarotēm stipras, vārītas tējas un 

pievienojam 1 olas dzeltenumu. Masku uzklājam uz matiem un ierīvējam galvas ādā. 

Atstājam uz 20 minūtēm un nomazgājam ar siltu ūdeni. 

 

Secinājums 

 

Darba autore secināja to ka mājās nemaz nav tik viegli pagatavot kosmētiku , bet 

vienmēr ir vērts pamēģināt kaut ko jaunu un ka darba autores sejas maskas palīdz 

atirīt sejas ādu .



 

Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

 

 

 Mājas gatavota sejas maska - 

http://www.sievietespasaule.lv/skaistums_mode/skaistumkopsana/majas_

gatavotas_sejas_maskas_skaistai_sejai/  

 Mājas gatavoti sejas skrubji -  http://dievietei.focus.lv/majas-gatavoti-

skrubji-figuras-korigesanai/#_=_ 

 Mājas gatavotas matu maskas - http://www.la.lv/11-majas-gatavotas-

maskas-pret-matu-izkrisanu/  
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