
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hennafestés Krisna-völgyben! 

 

Újabb érdekességgel bővült Krisna-völgy programkínálata. Az ide látogató vendégek 7-10 napig 

megmaradó emlékként hennafestést készíttethetnek.  

A henna egy Indiától Afrikáig az egész keleti világban évezredek óta ismert gyógynövény, 

melyet a test díszítésére használnak. Barna színt hagy a bőrön. Indiában különösen esküvőkön, 

vallási és egyéb ünnepeken van kiemelkedő szerepe.  

A hennapasztát magam keverem ki hennaporból, citromléből, cukorból és 100%-os tisztaságú 

növényi illóolajokból.  Semmilyen mesterséges adalékot vagy színezőanyagot nem tartalmaz. 

A hennafestés adományokért vehető igénybe, melyek mértéke a minták méretétől és 

telítettségétől is függ. Például 1500 Ft a bal oldali képen látható minták.  

Mivel a hennafestés nem mindennap érhető el, ezért csoportok esetén lehetőség van arra, hogy 

hennafestést rendeljenek az érkezés időpontjára- ehhez minimum 5 fő jelentkezése szükséges.  
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A hennafestés adományokért vehető igénybe, melyek mértéke a minták méretétől és 

telítettségétől is függ.  Csoportok esetén lehetőség van arra, hogy a Krisna-völgyi belépővel 

együtt előre befizessék a hennafestést is. Ennek ára fejenként 1500 Ft amely a bal oldali képen 

találhatókhoz hasonló méretű mintát fedez. Azoknál a csoportoknál, akik száriba öltöznek meg 

szoktam próbálni rendelkezésre állni, de ha ragaszkodnak ehhez a szolgáltatáshoz, mindenképp 

jelezzék előre. 
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