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Η Δήμητρα Γουλά ξέρει να φτιάχνει καλλυντικά με ό,τι υπάρχει 

διαθέσιμο στην κουζίνα μας. 

Η Ελλάδα είναι χώρα που παράγει ελιξίρια ομορφιάς: φρούτα, λαχανικά, 

βότανα, καρπούς, ελαιόλαδο και θαλασσινό νερό. Με αυτά τα αγνά φυσικά 

συστατικά μπορείτε να φτιάξετε μόνες σας τα καλλυντικά σας και να 

κερδίσετε πολλά: από χρήματα μέχρι και καλύτερα αποτελέσματα στην 

συνολική υγεία της επιδερμίδας σας. Οι περισσότερες γυναίκες θεωρούν 

ότι τα καλλυντικά είναι μια σειρά από καλαίσθητα μπουκαλάκια, βαζάκια 

και σωληνάρια – όλα περίτεχνα αμπαλαρισμένα- πάνω σε γυάλινες 

προσθήκες πολυτελών καταστημάτων και φαρμακείων, γεμισμένα με 

θαυματουργά μυστικά μακρόχρονων επιστημονικών ερευνών. Και εν μέρει 

αυτό είναι σωστό. Όμως μια επινοητική αισθητικός, η Δήμητρα Γουλά, 

απέδειξε ότι καλά καλλυντικά μπορεί να φτιαχτούν και από τα ταπεινότερα 

υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας. 

“Όταν πηγαίνω διακοπές, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, παίρνω μαζί 

μου ελάχιστα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας μου, γιατί ξέρω 

πως σε κάθε γωνιά της χώρας μας θα βρω ό,τι χρειάζομαι: 

αντισηπτικό θυμάρι, τονωτική ρίγανη, αντηλιακό ελαιόλαδο, 

μαλακτικό λεμόνι. Επίσης θα κάνω πίλινγκ με σιμιγδάλι και μέλι ή θα 

κάνω μια μάσκα προσώπου με τσάι και γιαούρτι. Τόσο απλά”, λέει η 

Δήμητρα. Τη ρωτάμε αν, άραγε, αυτές οι αυτοσχέδιες συνταγές ομορφιάς 

μπορούν να συναγωνιστούν σε ποιότητα ένα εμπορικό καλλυντικό 

σκεύασμα και απαντά:“Πολλές φορές τα αποτελέσματα είναι ίδια και 

καλύτερα ενώ σίγουρα είναι πολύ ασφαλέστερα για την επιδερμίδα. 

Κι ας μη μιλήσουμε για το οικονομικό όφελος: βλέπω στο ινστιτούτο 

μου, εδώ και πολλά χρόνια, να έρχονται γυναίκες πιεσμένες 

οικονομικά και ψυχικά να αποκτήσουν τα πανάκριβα, 

πολυδιαφημισμένα καλλυντικά που νομίζουν πως τους είναι 

απαραίτητα για την αναζωογόνηση της επιδερμίδας και της νεότητας 

τους. Έχω λοιπόν αποδείξει σε αυτές τις γυναίκες ότι με αγνά υλικά 

μπορούν να φτιάξουν πολύ αποτελεσματικές κρέμες ημέρας ή 

νύχτας, ματιών, αντιγηραντικά σέρουμ, αντηλιακά, after sun”. 

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κρήτη, η Δήμητρα Γουλά σπούδασε 

επιστημονική Αισθητική Προσώπου και Σώματος με ειδίκευση στην 

προσωπολογία στο Schoner Berufsausbildungs Institut στο Μόναχο. 
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Συνέχισε τις σπουδές της στην Αισθητική Κοσμετολογία και Οικονομική 

Οργάνωση Ινστιτούτων Αισθητικής και SPA στο British Technical 

Educational Council – Bitec στο Λονδίνο και έλαβε το Higher National 

Diploma. Άλλα η αγάπη της για τη φύση την οδήγησε στο να 

παρακολουθήσει έναν ειδικό κύκλο σπουδών για φυσικά καλλυντικά και 

παρασκευή πρώτων υλών στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών ΙΓΕ στο 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και από τότε, όλα πήραν τον δρόμο 

τους. Έχει συμπληρώσει 17 χρόνια πολύτιμης εμπειρίας στην 

εφαρμοσμένη αισθητική και έχει εξειδικευτεί στις φυσικές θεραπείες 

ομορφιάς, μελετώντας σε βάθος τη Βοτανολογία και την Αρωματοθεραπεία 

σε συνδυασμό με την Κλασική Αισθητική και κοσμετολογία. Αποκορύφωμα 

της συσσωρευμένης πείρας όλης αυτής της διαδρομής αποτελεί το πολύ 

επιτυχημένοDimitra Goula Boutique Institute (www.dimitragoula.gr) στο 

κέντρο της Αθήνας, ένα προσωπικό δημιουργικό επίτευγμα της Δήμητρας, 

που σκοπό εχει να μεταδώσει τη γνώση και το πάθος της για την 

μοντέρνα, φυσική αισθητική. Πρόσφατα παρουσίασε τη δική της σειρά 

εξατομικευμένων, φρέσκων φυσικών καλλυντικών. “My handmade 

beauty” by Dimitra Goula (χωρίς χημικά συντηρητικά, χρώμα, άρωμα και 

έκδοχα εννοείται). Αλλά η Δήμητρα είναι και πολυγραφότατη. Στο πρώτο 

βιβλίο που εξέδωσε το 2008 (“Ελιξίρια Ομορφιάς”, εκδόσεις Δίοπτρα) 

μπορεί κάνεις να ανακαλύψει άπειρες συμβουλές για την υγεία και την 

ομορφιά της επιδερμίδας και εκατοντάδες θεραπείες ή παρασκευάσματα 

με βάση τα φυσικά συστατικά – το ότι παραμένει best seller ακόμη και 

σήμερα κάτι σημαίνει. Στο δεύτερο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2012 με 

τίτλο “Τι γεύση έχουν τα καλλυντικά σας” (εκδόσεις Δίοπτρα) η 

Δήμητρα επικεντρώνεται σε συνταγές καλλυντικών με απλά υλικά. 

Θεωρήστε το σαν το απόλυτο οδηγό μαγειρικής αποκλειστικά για την 

ομορφιά σας. Από αυτό το βιβλίο η Δήμητρα Γουλά μας παρουσιάζει τις 

δύο καλύτερες επινοήσεις της. 

  

Οι συνταγές 

 Μάσκα προσώπου και σώματος με σοκολάτα, ελαιόλαδο και 
βουτυρόγαλα. Συσφίγγει τον ιστό του δέρματος, ενώ αφήνει την 
επιδερμίδα βελούδινη και αναδύει σοκολατένιο άρωμα 

Θα χρειαστείτε: 

http://www.dimitragoula.gr/
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7 μεγάλες κουβερτούρες, 

3 κουταλιές ελαιόλαδο, 

7 κουταλιές βουτυρόγαλα 

Εκτέλεση 

Λιώνετε τις κουβερτούρες σε μπεν μαρί, προσθέτετε το βουτυρόγαλα και το 

ελαιόλαδο και ανακατεύετε καλά. 

Εφαρμογή 

Ενώ το μείγμα είναι ακόμη λίγο ζεστό, το απλώνετε ομοιόμορφα στην 

επιδερμίδα. Τυλίγετε το σώμα σας με πλαστική μεμβράνη και χαλαρώνετε 

για 20 λεπτά ανοίγοντας τη σοκολατένια μάσκα να δράσει ευεργετικά. 

Ξεπλένετε κάνοντας ζεστό ντους χωρίς να χρησιμοποιήσετε σαπούνι. Οι 

δόσεις μπορεί να διπλασιαστούν ανάλογα με την επιφάνεια που θα γίνει η 

επάλειψη. 

 

 Μάσκα προσώπου με ρόδι, μέλι και αμύγδαλο. Αναπλάθει την 
επιδερμίδα και είναι ιδανική για όλους τους τύπους δέρματος. 

Θα χρειαστείτε: 

1 κουταλάκι χυμό ροδιού (βγάζετε τον χυμό στύβοντας τους σπόρους μέσα 

στο τουλουπάνι), 

1 κουταλάκι μέλι, 

1 κουταλάκι αλεύρι αμυγδάλου 

Εκτέλεση 

Ανακατεύετε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα. 

Εφαρμογή 

Απλώνετε τη μάσκα σε πρόσωπο και λαιμό αποφεύγοντας την περιοχή 

των ματιών και την αφήνετε να δράσει για 20 λεπτά. Ξεπλένετε με χλιαρό 

νερό. 
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