
novinky z Vlèí Hory

MOJE PØÍRODNÍ LÉKÁRNA

Na�e podvìdomí registruje mnohem více signálù ne� na�e vlastní vnímání a 
rozhoduje o tom, zda je nám ná� protìj�ek na první pohled sympatický nebo ne. 
Zaèíná to ji� podáním ruky. Hebkou poko�ku poci�ujeme hned jako pøíjemnou. 
Pokud ruce pùsobí navíc i pìstìnì, mù�eme tak usuzovat o celém èlovìku. Ruce 
vykonávají dennì mnoho práce. Byly prvním nástrojem èlovìka a i v dne�ním 
technickém svìtì, neexistuje témìø �ádná èinnost, ke které bychom je nezbytnì 
nepotøebovali. Pøitom jsou ov�em vydány na milost a nemilost povìtrnostním 
vlivùm a nejrùznìj�ím chemickým látkám. Domácí práce útoèí na jemnou poko�ku 
a na nehty. K tomu pøistupuje je�tì skuteènost, �e i stres má vliv na vzhled poko�ky 
a to i rukou. Lze tudí� právem øíct, �e ruce jsou jakýmsi zrcadlem skuteèného vìku 
èlovìka, na rozdíl od oblièeje je toti� nijak nemù�eme pomocí líèidel opticky 
zkrá�lit. O to dùle�itìj�í je tedy cílená a pravidelná péèe, která udr�uje poko�ku na 
rukou zdravou, vy�ivenou a nehty pevné. V zimì je poko�ka rukou obzvlá�� 
namáhána, vysu�ována. Peèujte o své ruce! Pou�ívejte �etrná mýdla, která zbyteènì 
poko�ku neodma��ují. Po ka�dé práci, která ruce namáhá, si je natøete krémem. 
Va�im rukám prospìje èas od èasu i maska, která tak mù�e poslou�it nejen oblièeji. 
V sortimentu Nobilis Tilia najdete nìkolik krémù na ruce. Vyzkou�ejte je a pohlaïte 
se jimi.

    Tip Nobilis Tilia: 
    Krém na ruce s myrhou
    Ochranný krém Olea
    Pøírodní mycí krém

První listopadový víkend bývá u� tradiènì ve znamení vùní a spoleèného sdílení zá�itkù s 
nimi. Nejinak tomu bylo i letos. V male�ickém hotelu Populus znìla dva dny nìmèina � 
pøedná�ející Eliane Zimmermann zde spoleènì s úèastníky nahlí�ela do tajù molekul 
éterických olejù, a èinila tak velmi zábavnou a zajímavou formou. Rozhodnì ne�lo o 
suchopárné povídání o chemických vzorcích (i kdy� na ty také do�lo), Eliane molekuly 
nechala tanèit! Myslím, �e vzorec isoprenu si od té doby u� budu nav�dy pamatovat, 
kdy� jsem mìla mo�nost spatøit isoprenovou jednotku poskládanou z úèastníkù i s 
dvojnými vazbami...
Kromì jiného jsme se dozvìdìli mnoho zajímavostí o rùzných éterických olejích, vèetnì 
tìch ménì známých � ty jsme si mohli i oèichat, stejnì jako vìtvièku z jasmínu a tee tree, 
které rostou Eliane u jejího domu v jihozápadním Irsku.
V nedìli jsme pak zaèali program bonbóny � tvorba molekul z barevného �u�u patøila 
zcela urèitì k vrcholùm programu. Pak si �lo snáze pøedstavit, jaké úèinky éterické oleje 
mají a jak je lze pou�ít napøíklad pro zmen�ení potí�í pøi Alzheimerovì chorobì, demenci 
èi pro zmírnìní stresu.
V prùbìhu konference byl také èas pro nákup nových výrobkù od sponzorù a debatu s 
pøáteli na sobotním veèerním posezení s dobrým jídlem.

RUCE JSOU VIZITKOU ÈLOVÌKA
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V Í C N E � J E N K O S M E T I K A

Milí zákazníci,
Pøejeme vám krásný adventní èas a voòavé vánoèní svátky.
Nobilis Tilia

TÉMA MÌSÍCE

VLÈIHORSKÁ ZAHRADA
Rok se s rokem se�el a v zahradì je sklizeno a ve skladu 
nasbírané osivo (skoro) v�ech rostlin, které nám na 
zahradì rostou. Bìhem zimy se budou èistit a 
pøipravovat k rozesílání a jarnímu setí.
Na stránkách www.zahrada-dobra.cz najdete Seznam 
osiva, i ke sta�ení, a celou zimu mù�ete vybírat a plánovat. 
Rozesílat semínka budeme v únoru a bøeznu 2013.

Nìkeré známé a pou�ívané bylinky mají mnohá dal�í pou�ití:

Napøíklad takový FENYKL. Lze pou�ít nejen jeho semínka na èaj prospì�ný pro 

kojící maminky. Také pomáhá trávení, kdy� se pøidá bìhem vaøení do jídla 
(zaèneme tím, �e osmahneme èerstvì drcená semena na oleji, a pak pøidáváme 
zeleninu). A jeho na� lze postupnì bìhem roku pou�ívat do salátù a 
pomazánek. Kdy� utrhnete pár lístkù fenyklu bìhem roku a dáte je dìtem k 
ochutnání, poznají, z èeho se vyrábìjí Ha�lerky :-))

Anebo taková BARBORKA obecná. Brzy budou mít Barborky svùj svátek a my 

budeme sbírat proutky tøe�ní do vázy, a tato divoká pøíbuzná oblíbené rokety je 
jednou z prvních jarních, a tudí� hoøkých bylin, které mù�eme pøidat do 
jídelníèku. Pøi mírné zimì mù�eme její listy sbírat i døíve. Svou chutí pomáhají 
oèistì jater a tím i oèí. Podobnì se pou�ívají listy Èesnáèku lékaøského....
O u�ití takových a podobných netradièních rostlin se dozvíte v Seznamu 
pìstovaných rostlin v na�í zahradì.

Jeden tip na vánoèní dárek: Klobouk na paøezu 

Zní-li vám to jako postavièka z pohádky, nejste tak daleko od pravdy. Tenhle klobuk vyrostl z paøezu 
v Èeském ráji a má na svìdomí mnoho inspirujících a tvoøivých tiskovin. Letos vy�el ji� tøetí soubor 
kuchaøek zdravého vaøení a peèení, tentokrát o dýních, a tøetí èíslo èasopisu pro celou rodinu. Jde o 
autorské vydavatelství, které najdete na http://www.dyne-na-parezu.cz/... a nezbývá, ne� dodat 
Dobrou chu� a nezapomeòte pøi leto�ním peèení pou�ít nìco z esenciálních olejù exotického koøení.

fenykl

barborka

RADY NA�ICH BABIÈEK
Vý�ivný levandulový krém na ruce

Drsné, namáhané ruce, které jsou vystaveny velké zátì�i, vdìènì pøijmou 

hodnotné látky obsa�ené v tomto krému. 

Potøebujete:

3 l�íce vèelího vosku

4 l�íce mandlového oleje

4 l�íce kokosového oleje

6 l�ic glycerinu

6 kapek levandulového éterického oleje

Pøipravíme vodní lázeò. Vèelí vosk nahrubo nastrouháme, dáme spoleènì s mandlovým a kokosovým olejem 

do mísy a ve vodní lázni lehce zahøíváme, dokud se vosk nerozpustí. Dobøe promícháme a po kapkách 

pøidáme glycerin. Hmotu vyjmeme z vodní láznì a mícháme dále, dokud se neutvoøí krém. Nakonec 

vmícháme levandulový olej a krém pak naplníme do kelímku. Skladujeme v chladu.

TÝLINKA

PORADNA

Milé dìti,
Tady u nás na Vlèí Hoøe u� napadl sníh. Je tu jako v pohádce. Pohádkový èas je pøed 
námi, tak vám pøeji, a� Je�í�ek splní va�e pøání. Jestli nìkdo znáte nìjakou pohádku o 
Týlince, to jako o mì, tak mi ji prosím napi�te. Budu se na ni tì�it a voòavì vás 
odmìním. Mìjte se krásnì a zase se na vás tì�ím!

Va�e Týlinka

Dobrý den,
 je mi 25 let, mám smí�enou ple� � hodnì roz�íøené póry 
na nose, poslední dobou se mi zaèaly objevovat první 
vrásky - hlavnì kolem oèí. Jsem na mateøské dovolené, 
tak�e moje ple� je hodnì unavená, tak�e prosím o radu, 
jaké pøípravky mám pou�ívat? Dìkuji.

Pøeji Vám dobrý den,
doporuèila bych o�etøení øadou Biofáze, která Vám 
pomù�e regenerací a aktivací enzymù rozproudit unavenou 
a ochablou ple�.
Konkrétnì :
Sérum Geránium
Sérum Tymián
Sérum Bazalka - prokrvující, hydrataèní, proti vráskám

Doporuèuji podrobnìj�í popis na http://eshop.nobilis.cz/katalog/biofaze-41
Touto péèí rozpohybujete co stagnuje a jako denní péèi doporuèuji øadu Anti Age, co� je celostní péèe od 
krému, po oèní sérum.
Na roz�íøené póry je velmi vhodná Ple�ová voda høebíèková - velmi pìknì zatáhne póry. 
Tato ple�ová voda se dá také velmi pìknì kombinovat s obklady se zeleným francouzským jílem.
Dopøejte si tedy èas pro péèi o svou ple� a vìøím, �e budete s výsledkem spokojená.

S pozdravem,

Klára Baráková

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

Vánoce jsou svátky radosti a lásky. Jak lépe je oslavit ne� 
s dárky, které podporují lásku k sobì a radost ze �ivota 
a sdílení... 
Vyberte si z dárkových sad pro v�echny lidi s otevøeným 
srdcem. 
Ceny ji� od 159 Kè.

VÁNOÈNÍ DÁRKOVÉ SADY
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