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 Buduārs ir neliela telpa apartamentos starp ēdamzāli un
guļamistabu, kā tas redzams virknē 18. gadsimta plānos.
Marķīzs de Sada aprakstījis savā „La Philosophie dans le
boudoir”buduāru kā erotismu piepildītu telpu.

 No franču vārda bouder – būt sliktā omā? Tā bija telpa, kurā
mājas saimniece varēja pabūt vienatnē. Vēlāk tas nozīmēja
ģērbšanās telpu. Tajā varēja nodarboties ar izšūšanu vai
pieņemt kādu īpašu viesi. Termins radies 1740. gadā Franču
akadēmijas vārdnīcā- “neliels kabinets, kur var doties, kad
grib pabūt viens.” Trevū (Trévoux) vārdnīca precizēja 1752.
gadā “ neliels kabinets, blakus guļamistabai, saukts arī par
apartamentu, jo tajā bija paradums doties, lai būtu vienatnē,
kad nebija labā omā.” 1835. gadā precizējums „ar eleganci
dekorēts kabinets dāmas īpaši lietošanai.





Vārds toilette radies no neliela auduma gabala, ļoti smalka,

kurš viduslaikos lietots, lai ietītu tērpus un pasargātu no
putekļiem un insektiem. Tajā tika salikti arī dažādi
priekšmeti, galvenokārt tie, kas bija nepieciešami dāmai, lai
izdaiļotu seju un uzturētu savu frizūru. Tualetes tika
saliktas katru vakaru nakts kastēs Casette de nuit, atkal
izklātas no rīta. Šis smalkais audums tā tika saukts arī vēl
16.gadsimtā. 17. gadsimtā vārda nozīme bija paplašināta, lai
apzīmētu visas garnitūras komplektu. Tomēr vienmēr pašu
audumu apzīmēja ar vārdu toilette.

Tualetes apzīmējums turpmāk attiecināts uz pašu sevis
kopšanas un izdaiļošanas procesu.
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 18.gadsimtā dāmām bija divas rīta tualetes : Toilette de
propreté un Toilette d`apparat. Viena bija intīmāka, bet
parasti ar abatu , otra sabiedriska, jo tās laikā pieņēma
vizītes. Īstās tīrības tualetes laikā pieņēma vannas,
veica arī sauso tīrīšanos ar audumu vai sūkļu
palīdzību, kas bija piesūcināti ar sasmaržinātiem
losjoniem un etiķiem. Bieži mainīja miesas veļu, kuras
baltums bija tīrības zīme.

 Parādes tualetes laikā sevi krāšļoja, frizēja un
uzpucējās. Tur pieņēma frizieri, tirgotājus, darījumu
cilvēkus un iemīļotos.

 Dienā varēja būt vairākas pošanās reizes pirms
viesībām, pirms vakariņām, pirms gulētiešanas ne
mazāk svarīga kā no rīta. Galveno laiku prasīja frizūru
taisīšana katram pasākumam.
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 18. gadsimtā vārds toilette nozīmēja vairāk mēbeli, uz kuras lika to,
kas nepieciešams sevis uzpošanai. Tagad to sauc table de toilette vai
coiffeuse jeb poudreuse Tā ir taisnstūra mēbele uz četrām kājām, ar
divām vai trim atvilktnēm un parasti vienu izvelkamu
rakstāmplati. Virsmā ir trīs aizvari, no kuriem vidējam ir spogulis,
bet divi malējie nosedz iekšējos padziļinājumus, kuros var salikt
krēma podiņus, smaržu flakonus, pūdera kastītes u.c.

 Tualetes galdiņi mēdz būt arī trīsstūra formas.



























 Jūs ņemiet tādu lieluma speķa gabalu, kādu jums vajag. Ielieciet ūdenī visu vienā gabalā,
kā ņemts no cūkas. Mainiet ūdeni ik pa trim stundām četru dienu laikā, bet esiet
uzmanīgi pēdējās divās dienās, nokāsiet pirms mainiet ūdeni, atdaliet virsējo kārtiņu ar
karoti no ūdens. To jūs lieciet kausēt maigi uz uguns jaunā glazēta māla podā, maisiet,
lai tas neceptos. Kad viss ir izkusis, jūs ielejiet pomādi ūdens baseinā (peldē) ūdeni
maisot, pomādi sajauc ar lāpstiņu līdz tā ir atdzisusi, savienojusies. Turpiniet sist un
kustināt pomādi, līdz izgājis viss ūdens, kas bija piejaucies. Tad lai masa kādu laiku
nostāvas.

 Tad izklāj kārtās līdzīgā biezumā, Jūs uzberiet uz tās ziedus, ar kuriem ziedei var
piedot smaržu. Jūs pieliekat ziedus rītos vai vakaros, ja tie nav pietiekoši viendabīgi, jūs
atstājiet to uz diennakti pēc saberšanas, samaisiet pomādi un atkal izplājiet un liekat
svaigus ziedus kā pirmajā reizē. Tā jūs turpiniet vairākas dienas, līdz tam visam ir
pietiekoša smarža. Tad to var likt stikla traukā.

 Pomādei derīgi ir jasmīnu, apelsīnu un tuberozes ziedi, kas ir labi smaržojoši un kuri
labi tura smaržu atšķirībā no daudziem citiem.

 Pomāde, kas atsvaidzina ādu un novērš sejas sārtumu.
 Ņemiet pusmārciņu cūkas speķa, lieciet ūdenī uz vairākām dienām, kā minēts 

iepriekš. Iegūto masu lieciet jaunā glazētā māla podā, pielieciet divus renetes ābolus, 
sagrieztus gabalos ar visām mizām, lieciet podu uz uguns vārīties stundas ceturksni. Tad 
noņemiet no uguns, pielejiet saldo mandeļu eļļu vienu unci, tad izkāsiet caur blīvu 
audumu. Lieciet iegūto bumbuli tīra ūdens peldē, kur to maisiet ar lāpstiņu līdz masa ir 
apvienojusies, tad vēl mīciet līdz izspiests viss   ūdens.















 Jau kopš viduslaikiem sejas bālums tika uzskatīts par skaistu. Lai 
iegūtu izteikti košu baltumu, lietoja indīgo svina baltumu. 18. 
gadsimtā lietoja arī vismuta oksīdu, dzīvsudraba oksīdu, alvas 
oksīdu, talku. Matu pūderēšanai izmantoja kviešu miltus un rīsu 
cietes pulveri. Matu pūderim toni piedeva ar ogli, okeri. Uzacis 
iezīmēja ar ogli.
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 Ņemiet četras unces svaiga sviesta vislabākā, vienu unci
vaska, to sakausējiet, izkausētam lieciet klāt melnās vīnogas
sēklas, to visu jāvāra stundas ceturksni , ar karoti saspiežot
sēklas. Tad izkāsiet caur blīvu audumu. Lieciet uz uguns,
ieberiet divas karotes ar apelsīnu ziediem. Jums vispirms
jāuztaisa savārījums, no Fêve d`Orcanet (- alcanna tinctoria
vai anchusa – augs ar ziliem ziediem) ar nedaudz apelsīnu
ziedu ūdeni, tad ielejiet to pomādē, samaisiet ar karoti,
noņemiet no uguns, atdzesējiet un variet likt podā vai
kārbiņā. Šī pomāde turama labi divus gadus. Tā ir derīga
sprēgājošā lūpām un ir labā sārtā krāsā.

 Ceratum Galeni Galena grieķu ārsta 129.-200. 2. gs. m.ē.
Pergamā pomāde lūpām - aukstais krēms. Šķidrums no
vaļa galvas, vasks, mandeļu eļļa, destilēts rožu ūdens,
benzoēns, rožu esence, boraks .

 Kā krāsu lūpām un vaigu sārtumam izmantoja košenilu,
safloru, sarkankoku, sandalu, un cinoberu. Vaigu un lūpu
krāsošanu bija ieviesusi Elizabete I un Katrīna Mēdiči.
Senākā zināmā lūpu krāsošana ir minēta Mezopotāmijā.
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