
novinky z Vlèí Hory

MOJE PØÍRODNÍ LÉKÁRNA

Tento nepøíjemný stav doká�e pìknì potrápit dìti i dospìlé. Vìt�inou bývá komplikací 
obyèejného nachlazení s rýmou, které je zpùsobeno viry. Rýma se vìt�inou nechce 
spustit ven, zabydlí se ve vedlej�ích nosních dutinách, mù�e zpùsobit nemalou bolest 
hlavy a také se roz�íøit dále do tìla. Zánìt vedlej�ích dutin je vlastnì zánìt sliznice 
tìchto dutin. Pravým dùvodem tohoto onemocnìní je uzavøení prùduchù vedoucích do 
nosní dutiny. Zamezení pøístupu vzduchu vede k mno�ení bakterií a vznikajícího hlenu, 
který nemù�e volnì odtékat. Pøíèin zú�ení prùduchù mù�e být víc. 

- Virové onemocnìní s rýmou (tzv. nachlazení) - to je nejèastìj�í pøíèina. Nedoléèení 
této banální nemoci, vede k ucpání nosu a ke vzniku bakteriálního onemocnìní.

- Alergie - mù�e jít o tzv. sennou rýmu, ale i alergii na lepek. V ka�dém pøípadì v 
reakci na alergen zduøí sliznice nosu a tak se zú�í prùduchy.

- Onemocnìní horních cest dýchacích - je tím mínìno bakteriální onemocnìní, které 
se �íøí i do vedlej�ích nosních dutin a tak je uzavírá.

- Infekce zubu v horní èelisti - zvlá�tì neléèený zánìt se  roz�iøuje dál do tìsné blízkosti ohniska infekce.

- Úraz - pokud dojde pøi úrazu ke zlomeninám èi po�kození chrupavek èi drobných kùstek, prùchod do nìkteré z 
vedlej�ích nosních dutin mù�e být zamezen. Mù�e dojít i k otoku sliznic.

- Vrozené vady - pøíli� úzké dutiny, nebo nìjaká abnormalita ve stavbì nosu mù�e také znepøístupnit volné proudìní 
vzduchu v dutinách a tím dát základ k mno�ení bakterií.

- Nadu�ívání nìkterých lékù - zvlá�tì antihistaminik.

Ozdravný proces mù�eme nastartovat pomocí bylinek. Pijeme potopudné èaje: lípu a èerný bez, nos proplachujeme 
moøskou vodou. Pomù�ou nám inhalace a masá�e s éterickými oleji. 

Inhalace - do parní láznì pøidat smìs:
Rozmarýn 3 kapky, Máta peprnná 1 kapka, Tymilán linalol 1 kapka, inhalovat se zavøenýma oèima a� 10 minut.

Následující smìs nakapeme na kapesník a vdechujeme bìhem dne:
Rozmarýn 2 kapky, Geranium 1 kapka, Eucalyptus radiata 1 kapka

Masá� �íje, kolem u�í, lícní kosti, èelo:
Rozmarýn 5kapek, Eucalyptus radiata 2 kapky,Geranium 5 kapek, Máta peprná 3 kapky. 
Smíchat a pou�ít 5 kapek smìsi na èajovou l�ièku rostlinného oleje.

První listopadový víkend poøádalo toto profesní sdru�ení ji� 17. Roèník Mezinárodní 
aromaterapeutické konference, nyní na téma �Tanec molekul�. Pøedná�et pøijela Eliane 
Zimmermann. Pozvánku na tuto akci jsme vám pøedlo�ili v minulém èísle. O prùbìhu 
konference vás budeme informovat pøí�tì. Asociace ka�dý rok zve do Èeské republiky 
pøední svìtové odborníky z oblasti aromaterapie a fytoterapie, aby pozvedli povìdomí o 
výjmeèných úèincích éterických olejù, aby nám pøedali své zku�enosti a posunuli na�i 
práci dál. Kromì této akce otevøela AÈA letos v øíjnu ji� 22.roèník studia aromaterapie a 
to je úctyhodné èíslo. Je tady pro nás, pro vás- odborníky i koneèné zákazníky, poskytuje 
vzdìlávání, je zárukou odbornosti. Mezi cíle, které si dává ji� øádku let patøí:
 a)sdru�ovat odborné aromaterapeuty a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci,
 b) publikovat odborné informace,
 c) poskytovat informaèní a poradenský servis pro èleny sdru�ení,
 d) podporovat vzdìlávání v oboru aromaterapie,
 e) podporovat a popularizovat vyu�ití aromaterapeutických metod v  
     odpovídajících oborech. 
        Jedná se zejména o oblast medicíny, farmacie, kosmetiky, rehabilitace,     
     relaxace a fytoterapie,
 f) vydávat odborný èasopis pro èleny sdru�ení,
 g) podporovat výmìnu odborných informací,
 h) udr�ovat a dohlí�et na profesní úroveò èlenù sdru�ení,
 i) organizovat a finanènì zaji��ovat odborné semináøe a kolokvia,
 j) poøádání vzdìlávacích akcí, kurzù a rekvalifikaèních kurzù,
 k) zøizování odborných �kol a vzdìlávacích institutù 
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V Í C N E � J E N K O S M E T I K A

Milí zákazníci,
Na Vlèí Hoøe u� napadl první sníh. Blí�í se advent a to nejen v kalendáøi, 
ale i v pøírodì a v nás. Dopøejte si trochu �svých chvil� ..mo�ná vám k 
tomu pomù�e i vánoèní nadílka dárkù od Nobilis Tilia.

Zdravím vás. 
Irena Kubicová

TÉMA MÌSÍCE

VLÈIHORSKÁ ZAHRADA

OSLAVA SKLIZNÌ - 

ZDRAVÉ A DOMÁCÍ 

ZÁSOBY NA ZIMU
Oslava skliznì - zdravé a domácí zásoby na zimu
Stejnì jako veverky a straky si sbírají úrodu do svých skrý�í, my lidé si dìláme 
zásoby na zimní období do svých spí�í. V zimì si pak zpøíjemòujeme lepení 

vánoèního cukroví domácí zavaøeninou anebo nedìlní sváteèní obìd kysaným zelím.

Jak zavaøovat ovoce bez cukru
Známe tradièní �vestková povidla, která se vaøí tak dlouho, a� se �táhnou� na vaøeèce a jsou tuhá. Nejsou slazena 
vùbec, naopak se do nich dává �nìco soli�.

Stejnì tak mù�eme zpracovat jablka nebo hru�ky. Zralé a zdravé 
ovoce zbavíme jádøincù a nakrájíme na men�í ètvrtiny, pro chu� a 
barvu necháme i se slupkou. V hrnci s pevným dnem a �irokého 
prùmìru dusíme s malým mno�stvím vody. Voda je tam pøidána 
jen proto, aby proces du�ení zaèal, po zbytek doby budeme vodu z 
jablek znovu vyvaøovat. Zmìklé ovoce roz��oucháme 
��ouchadlem na brambory a stále mícháme. Pøidáme malou l�icku 
soli (na 10l hrnec staè 1 rovná l�ièka). Sùl je zvýrazòovaè chuti a tak 
vytáhne pøirozenou sladkost z jablek nebo hru�ek. Podle toho, jak 
dlouho vydr�íme míchat, bude na�ím výsledkem buï dìtská 
pøesnídávka anebo tuhá povidla � základ pro peèení koláèù.

Pokud chceme trochu exotiky, mù�eme do jableèných povidel 
pøidat mletou skoøici � ne moc brzy, mohla by zhoøknout. Mù�eme pøidat také rozinky anebo jiné zajímavé 
divoké ovoce z lesa � jeøabinky, bezinky, døínky, oskeru�e nebo hlo�inky. Nakonec mù�eme nakapat i pár kapek 

esenciálního oleje pomeranèe nebo citronu, také vanilky nebo høebíèku.

Základem pro úspì�nou skladovatelnost zavaøenin je, aby byly plnìny 
dostateènì horké, skoro bublající varem. Naplníme sklenice skoro po okraj, 
ten otøeme ubrouskem, aby byl zcela èistý, zavøeme víèkem a obrátíme dnem 
nahoru. Jiným trikem je také posypat povidla tìsnì pøed zavøením drceným 
høebíèkem. Pøi otevøení takových sklenic pak horní vrstvu nepou�ijeme � pro 
nìkoho bývá pøíli� silnì aromatická.

Nakládání zeleniny
Domácí kva�ené zelí je klasikou èeské kuchynì a bylo by �koda o�idit se o jeho 
pøípravu. Staèí jedna 5litrová sklenice se �irokým hrdlem, 1 � 2 hlávky zelí, sùl, 
kmín, prkénko a nù� a jdeme na to.... zelí nakrájíme (nakrouháme) na prou�ky. 

Podle jejich velikosti bude závislá doba, ne� bude zelí kva�ené � èím tenèí, tím døíve, a také tím mìkèí zelí bude na 
skus.

Pomìr prosolování je 0,20kg soli na 10kg zelí (tj 1:50) a ka�dých pár hrstí zelí je dobré prosypat solí a kmínem a 
�udusat� pìstí ke dnu nádoby. Zelí samo pustí ��ávu a ne� naplníme sklenici, bude dostateènì ponoøeno ve 
vlastní ��ávì. Tradièním receptem je pøidat na ka�dých 5kg zelí jedno èervené panenské jablíèko pokrájené na 
osminky, i se slupkou, která obsahuje enzymy pomáhající správnému zrání. Sklenici pøikryjeme víèkem, které 
dosedne jen lehce.

Zelí je dobré nejdøíve nechat kvasit pøi pokojové teplotì (18 - 37 stupòù), aby zaèalo kvasit dost brzy � dobré je 
postavit sklenici do misky pro zachycení vykva�ené ��ávy. Po 3 � 5 dnech mù�eme dát zelí do chladnìj�ího místa s 
teplotou 15 � 20 stupòù, kde bude zrát
nejménì 3 týdny. Po celou dobu musí být pokrájené zelí ponoøeno pod vodou, aby se nezaèalo kazit. Zpoèátku je 
dobré ka�dý den zelí stlaèit døevìnou vaøeèkou ke dnu, proto�e má pøi kva�ení tendenci �stoupat vzhùru�. Také 
si lze pomoci tak, �e navrch zelí polo�íme celý list zelí a zatí�íme ho zavaøovací sklenicí naplnìnou vodou, která 
bude list stlaèovat dolù. Sklenice musí být absolutnì èistá, a správnì dosednout � umo�nit únik vznikajícího plynu 
z kva�ení a zabránit mo�né kontaminaci zvenku (pøi nakládání vìt�ího mno�ství do �zeláku� tuto funkci plní 
�lábek, ve kterém je poøád voda).

Pokud máme chu� na nalo�enou zeleninu v japonském stylu, nauèíme se nakládat tzv. pickles (èti pikls). Jde o 
rychle kva�enou zeleninu, vìt�inou koøenovou, ve slaném nálevu. Dobøe se hodí mrkev, petr�el, pastiòák, 
èervená øepa nebo øedkev, apod. Zeleninu oèistíme a pokrájíme na stejnì velké kousky, pøibli�nì 1 x 3cm velké. 
Koøenová zelenina nepustí ��ávu a tak ji zalijeme slaným nálevem který pøipravíme svaøením 1l vody s 10g moøské 
soli (100:1) a necháme vychladnout na pokojovou teplotu. Zeleninu naskládáme do sklenice a zalijeme nálevem 
do vý�ky asi 2cm pod okraj. Dal�í postup kva�ení je stejný jako u zelí, jen pickles se jedí køupavìj�í, tak�e døíve. 
Pickles mají tu ú�asnou vlastnost, �e pomáhají na�emu trávení a podává se vìt�inou pár kouskù na závìr jídla jako 
tzv. chu�ovka.

Tak�e nezbývá ne� popøát Dobrou chu� !

A co se vám je�tì hodí vìdìt o zahradì na podzim?
Recept na èatní ze zelených rajèat najdete v Ezinu èerven 2012
O nakládáním s listím v zahradì se dozvíte z Ezinu prosinec 2011
Vá�ení ètenáøi a ètenáøky: brzy nám skonèí kalendáøní rok a tak pøichází bilanèní otázka: Jak se vám líbí? Jakou 
tématiku byste si pøáli v zahradním oddìlení Ezinu v pøí�tím roce? Pokud nenapí�ete, nebudeme se opakovat. :-)
zveme vás na listopadový kurz PERMAJOGA � AJURVÉDSKÉ PROCEDURY,

nalo�ené pickes: 
den první

nalo�ené pickes: 
den tøetí � øepa pustila barvu

povidla plníme je�tì vaøicí

RADY NA�ICH BABIÈEK

Máte pod èepicí?
Zaèíná èas èepic. Pro nìkoho nutné zlo, pokud pøekroèí hodnota na teplomìru 

únosnou mez, pro jiného naopak �ádoucí módní doplnìk. Vlasùm, které 

tìsníme pod èepici bychom mìli èas od èasu dopøát zkrá�lující kúru s 

hodnotnými rostlinnými esencemi. Zpìt k pøírodì! Je�tì pøed nìkolika lety se 

mnozí lidé vysmívali napøíklad maskám z plátkù okurek jako jakési staromódní 

kosmetice. Od té doby, co stále více látek �kodících �ivotnímu prostøedí 

zatì�uje mimo jiné také vlasy a poko�ku, zmìnili názor. Mnoho lidí je navíc 

alergických na chemické látky a lékaø mnohdy nedoká�e zjistit, který prostøedek 

alergii vyvolává. Ten, kdo si pøipravuje kosmetiku z pøírodních surovin sám, mù�e riziko alergií výraznì sní�it. 

Máte po�kozené vlasy? Mo�ná, �e potøebují posílit vlasovou vodou získanou z pøírody. Pøipravíme si jableèný 

ocet a mìsíèkovou tinkturu, zpracovat mù�eme i kopøivy, které jsou v zahradì spí�e neoblíbené. Své léèivé 

vlastnosti mohou ve vlasové vodì uplatnit také rozmarýn a �alvìj. V kosmetice se v poslední dobì znovu cení 

avokádový olej. Propolisová tinktura pochází zase z pokladnice domácích prostøedkù na�ich vèelaøù. Tak jdeme 

na to: Do lahvièky nalijeme 300ml jableèného octa, 20 kapek mìsíèkové tinktury, 10 kapek kopøivové tinktury, 

30 kapek propolisové tinktury, 20 kapek rozmarýnové tinktury, 10 kapek tinktury �alvìje a 10 gramù 

avokádového oleje. Uzavøeme a dùkladnì protøepeme. Po umytí vlasù vklepáváme vlasovou vodu chomáèkem 

vaty do poko�ky hlavy.

Tip Nobilis Tilia: vyu�ijte �iroké nabídky pøírodní kosmetiky pro va�e vlasy ZDE.

TÝLINKA

PORADNA

Milé dìti,
povím vám dnes tajemství, jak si snadno doma pøipravíte s maminkou velikou dobrotu 
- pra�ené mandle! Náramnì mi chutnají a myslím, �e vám budou také. Potøebujete 
250g neloupaných mandlí, 250 g tøtinového cukru, 5 l�ic vody, ½ l�ièky skoøice a 
mandlový nebo oøechový olej na potøení. Mandle opra�íme na plechu v troubì pøi 200 
stupních a� se uvolní slupka. Cukr s vodou v hrnci vaøíme za stálého míchání. Kdy� se 
hmota zaène drobit, pøidáme mandle, mícháme døevìnou mìchaèkou a� se mandle 
obalí sirupem. Poté ji� hrnec stáhneme z plotýnky, pøidáme skoøici a mícháme, a� jsou 
mandle suché. Hmotu opìt zahøejeme, a� se leskne. Olejem potøeme plech, mandle 
na nìj polo�íme a vidlièkou oddìlíme od sebe. Maminka vám musí pomáhat, ale 
hodnì práce jistì zvládnete sami. Dobrou chu�!

ROSACEA
Dobrý den,
potøebovala bych poradit pøi péèi o ple�. 
Je mi 18 let, mám citlivou smí�enou ple�, bledou, neopaluji se 
dobøe, trochu mastnìj�í na èele, kde se mi sem tam tvoøí 
akné, nìkdy a� taková jakoby krupièka, tváøe mám suché a 
dole na tváøích se mi tvoøí lokálnì rosecea, u� to trvá pøes rok. 
Ple� na tváøích v místì rù�ovky mám velmi vysu�enou a 
permanentì zèervenalou. Není to vùbec pøíjemné a nevím, co 
s tím mám dìlat.  Jinak se to neobjevuje nikde jinde, jen dole 
na tváøích pod lícními kostmi. 
Ocenila bych doporuèení výrobkù ke kompletní denní i noèní 
péèi o ple�.

Pøedem moc dìkuji!

Dobrý den, 
doporuèila bych Vám speciální intenzivní o�etøení s vyu�itím enzymatické regenerace - Biofáze. Jedná se o 
aktivaci enzymù, které na�e poko�ka pøirozenì obsahuje a jejich� disfunkce právì zpùsobuje rùzné potí�e s pletí. 
O�etøení spoèívá v pou�ívání dvou základních produktù, které ple� nejprve zahøejí a pak zchladí a následnì 
pou�ití dal�ích produktù, které ji� øe�í daný problém nebo pùsobí preventivnì.
Základní produkty se nazývají Sérum geranium (zahøívá) a Sérum tymián (zchladí) - musí se pou�ívat v�dy ve 
stejném poøadí: 1. Sérum geranium, 2. Sérum tymián a za 3. Sérum levandule - výbìr dle Va�eho problému s 
pletí - citlivá ple� s rosaceou a sklony k akné. O�etøení Biofáze je opravdu velice úèinné, ale je nutné toto o�etøení 
provádìt opravdu ka�dý den, nejlépe veèer, po èi�tìní pleti. Více informací se doètete na na�ich webových 
stránkách, v levém menu - kategorie Biofáze.

Nyní Vám vypí�i výrobky a postup ka�dodenního pou�ití:

Èi�tìní pleti v pøípadì akné: N0206 Èistící gel Salt (nanést na vatový tampon a oèistit ple�), N1301 Ple�ová 
voda levandulová (na vatovém tamponu doèistit ple�)
Èi�tìní pleti bez akné: N0900 Hydrofilní olej neutrální a N1301 Ple�ová voda levandulová - smícháte v dlani 
ple�ovou vodu a hydrofilní olej v pomìru 5:1 (více vody a ménì oleje), vytvoøí se tak emulze, kterou nanesete na 
oblièej a lehce vmasírujete, uvolní se tak neèistoty. Dále ple�ovou vodou na vatovém tamponu dùkladnì ple� 
doèistíte.

Biofáze: po oèi�tìní pleti do dlanì nakapete 6 - 10 kapek (èasem si sama urèíte vyhovující poèet kapek) N1526 
Sérum geranium a nanesete (vklepete) na oblièej, necháte 10 minut pùsobit. Po 10 minutách nakapete do dlanì 
6 - 10 kapek N1527 Sérum tymián a nanesete na oblièej. Po 10 minutách nakapete do dlanì N1529 Sérum 
levandule a nanesete na oblièej. !!Séra se naná�ejí po sobì, bez jakéhokoliv stírání!! Jak jsem ji� psala, dùle�ité je 
pou�ívat Biofázi 1x dennì, nejlépe veèer.
Vý�iva a o�etøení pleti: Po aplikaci Séra levandule (tedy po 10 minutách), o�etøete oblièej buï N1007 
Oblièejovým regeneraèním olejem Arteris (na roz�íøené �ilky) nebo N0122 Krémem na roz�íøené �ilky Arteris 
(zále�í na Va�em uvá�ení, zda zvolíte olej nebo krém - oleje se nemusíte obávat, výbornì se vstøebává a staèí pro 
pou�ití 3 kapky). 
Jednou a� dvakrát týdnì bych doporuèila na místa rosacei aplikovat N0606 Oblièejovou masku Arteris na 
roz�íøené cévky.

Pokud budete mít problém s akné, co� se ve Va�em vìku bì�nì stává, mù�ete pou�ít navíc N0603 Oblièejovou 
masku s bahnem z Mrtvého moøe a N0207 Aknégel - ten je mo�né pou�ít lokálnì místo oblièejového krému.

Pøeji Vám brzké odeznìní problémù a mnoho pøíjemných dnù s na�í kosmetikou.
S pøáním sluníèkových dnù, Martina Kopsová

ÈESKOSASKÉ �VÝCARSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT
Podpora místních podnikatelù v regionu

Nobilis Tilia s.r.o. se zaøadila mezi spoleènosti, kterým byl Èeským �výcarskem o.p.s. ve 
spolupráci s Asociací regionálních znaèek, udìlen certifikát.
Tento certifikát opravòuje výrobce oznaèovat certifikovaný výrobek ochrannou 
známkou �ÈESKOSASKÉ �VÝCARSKO regionální produkt�, a to v souladu se 
�Zásadami pro udìlování a u�ívání znaèky�.

Certifikace je urèena zpravidla pro øemeslné nebo umìlecké produkty, potraviny nebo zemìdìlské a pøírodní 
produkty, co� bezpochyby spoleènost s pøírodní kosmetikou splòuje.
�ádost o udìlení certifikace pro výrobek si mohl podat jakýkoliv výrobce, ale aby získal certifikaci musel 
splòovat nìkolik kriterií jako napøíklad: výrobek musí být vyrobený v regionu (to platí i pro sídlo výrobce),  
musí být kvalitní, ekologicky nezávadný. Dále se hodnotili i dal�í jedineèné vlastnosti výrobku jako je tradice, 
ruèní výroba, spojitost s regionem èi potenciál stát se atraktivním turistickým suvenýrem apod.
Kromì spoleènosti Nobilis Tilia s.r.o., mù�eme najít mezi certifikovanými kozí farmu, regionální pivovar 
Kocour, pøírodnì vyrábìná mýdla apod.
Budeme si pøát, aby i nadále vzkvétala podpora pøi prezentaci èeských regionálních produktù.

KDO PRO VÁS E-ZIN PØIPRAVUJE 

Nobilis Tilia s.r.o., Vlèí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 421, mobil: +420 777 111 434
e-mail: nobilis@nobilis.cz, internetový obchod: www.nobilis.cz

Mgr. Irena Kubicová - lékárnice. V souèasné dobì nejvíce peèuje o rodinný krb, je toti� na mateøské 
dovolené. Zajímá se o pøírodní zpùsoby léèby nemocí, zvlá�tì o fytoterapii, homeopatii, aromaterapii a 
tradièní èínskou medicínu, poskytuje konzultace, hledá souvislosti mezi onemocnìním a psychikou 
èlovìka. Pøispívá do odborných èasopisù, je èlenem obèanského sdru�ení Nobilis Tilia. Spolupodílí se na 
provozu èajovny Na Kopeèku - www.nakopecku.cz, hraje autorské divadlo -www.creatio.cz a pí�e básnì..
e-mail: irenakubicova@seznam.cz

Kateøina Horáèková, v souèasné dobì zahradnice v Zahradì Dobra Obèanského sdru�ení Nobilis Tilia

Po praxi v èeských i mezinárodních organizacích zamìøených na ochranu �ivotního prostøedí se od 90. let 
vìnuje permakultuøe a zejména ekologickému pìstování a uchovávání osiva starých odrùd kulturních 
plodin, øemesel, a zpracování léèivých bylin. Stála u zrodu stránek www.dobrovolnik.cz a www.bio.cz

Spolupoøádala mezinárodní setkání kulturní i ryze praktické na poli ekologické výchovy. Studuje Ayurvédu 
a vyrábí hojivé masti, �perky a nejradìji vaøí z toho, co roste samo. 
www.zahrada-dobra.cz
email: katka.hora@gmail.com

Martina Kopsová, marketingové oddìlení 
e-mail: marketing@nobilis.cz

Jindøich Milec, grafik 
e-mail: reklama@nobilis.cz
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