
novinky z Vlèí Hory

Je pøirozeností i tradicí koncem kalendáøního roku bilancovat, zamý�let se, co 
se nám podaøilo, co naopak, kam smìøujeme. Pro nìkoho z nás je pøedìlem 
31. prosinec, pro jiné zimní slunovrat, èas Adventu. Toto celé období, kdy v 
nás probíhá pøemítání nad sebou samým, nám umo�òuje nahlédnout na vìci 
a události, které v prùbìhu roku probìhly. Laskavé konce a radostné zaèátky -
tak znìla jedna z PF, jak pøíznaèné i pro novou smìs éterických olejù pro rok 
2013, kterou vám nabízíme jako va�eho malého kapesního prùvodce. 
V roce 2013 nám tvoøivá síla pøedstavivosti bude ukazovat cestu, jak realizovat 
své zámìry a vize. V�echny my�lenky nesoucí lásku a radost budou 
po�ehnáním pro osobní rùst a uvìdomìní si jejich síly nás bude posouvat na 
zvolené cestì. V�e, co potøebujeme, abychom mohli tvoøit, u� nám bylo dáno. 
Radost a lásku pøiná�íme do celého procesu my sami. A právì v tom nám 
pomáhá synergická smìs éterických olejù. Posiluje dùvìru ve vlastní tvoøivou 
sílu a neomezený vnitøní potenciál, otevírá prostor intuici. Inspiruje nás k 
hravému a láskyplnému konání, uèí nás vnímat �ivot v radosti a lásce. Pomáhá 
nám být adaptabilní, optimistiètí a objevovat své skryté schopnosti. Pøesto svojí 

hloubkou ukotvuje a stabilizuje, abychom si byli zároveò vìdomi bezpeèí svých koøenù a upevòovali svoji víru 
v budoucnost. Dodává vhled potøebný ke zmìnám, osvobození a rùstu. Abychom své vize dokázali realizovat, 
budeme potøebovat také dùslednost, vytrvalost a velkou míru odpovìdosti k sobì, ostatním lidem a Zemi, na 
které �ijeme. S pomocí smìsi 2013 budeme moci svá rozhodnutí èinit s otevøenou myslí a pro�ít celý rok v 
lásce, radosti, zdraví a hojnosti. Právì tak, jak si zvolíme.

Smìs éterických olejù 2013 si mù�ete objednat zde.

NOVÝ ROK - NOVÉ ZAÈÁTKY

leden 2013

V Í C N E � J E N K O S M E T I K A

Milí zákazníci,
ji� �estý rok vám posíláme Novinky z Vlèí Hory, vá� ezin. Tì�íme se z va�í 
pøíznì a dìkujeme za ni.

Tým Nobilis Tilia

TÉMA MÌSÍCE

RADY NA�ICH BABIÈEK
Do kabátu pøes den, veèer do zábalu 

tìlový vý�ivný zábal
Na rozdíl od oblièejové masky, by se mìl tìlový zábal nechat pùsobit 

nìkolik hodin. Budete nad�eni, jak bude po pou�ití tohoto zábalu va�e 

poko�ka na dotek vláèná a jemná. 

 Potøebujete:

 1 �loutek

 4 l�íce jemného mandlového oleje

 4 l�íce avokádového oleje

 2 l�íce oleje z p�enièných klíèkù

 ��ávu z citronu

V míse na�leháme �loutek a po kapkách vmícháme oleje, a� vznikne tuhá emulze. Nakonec pøidáme èerstvì 

vymaèkanou citronovou ��ávu a potom zábal okam�itì naneseme na celé tìlo od krku a� po koneèky prstù. 

Drsná místa na poko�ce, jako jsou lokty, kolena nebo paty natøeme obzvlá�� dùkladnì. Tìlo zabalíme do 

prostìradla a necháme v�e vstøebat. Nakonec osprchujeme vla�nou vodou.

Tip: Zkuste Tìlový zábal vý�ivný od Nobilis Tilia: Je urèený na celé tìlo. Po naøedìní vodou se v krátké dobì 

vytvoøí hustý gel, který se dobøe naná�í na tìlo a nestéká. Hlavní vý�ivnou slo�kou je �ípkový olej a extrakty z 

divokého jamu a sojových sterolù. �ípkový olej je výjimeènì úèinný proti vráskám, zmíròuje stárnutí pleti a 

pøispívá k její hydrataci. Extrakt z divokého jamu je bohatý na fytoestrogeny, prokazatelnì pùsobící proti 

stárnutí pleti a omezující tvorbu vrásek. Sojové steroly, rostlinný glycerin a D-panthenol v kombinaci s 

vitaminem E poko�ku aktivnì hydratují a podporují její elasticitu. Rù�ový jíl v kompozici zaji��uje pøísun 

minerálù a stopových prvkù, které díky svým vlastnostem podporují pøirozené funkce poko�ky. Kvìtinové tóny 

rù�ového geránia dodávají o�etøení výjimeèné aroma.

PORADNA
Dobrý den, 
rád bych se zeptal na ideální kombinaci léèby akné pomocí 
Biofáze? Jaké pou�ít poslední sérum? Problémové partie hlavnì 
èelo (krupièka) vìt�inou bez vìt�ích bolákù, pak záda a dekolt (bez 
vìt�ích bolákù, ale se spoustou èervených skvrn). Dále bych byl rád 
za doporuèení dal�ích va�ich pøípravkù pro tyto obtí�e (ple�ová 
voda, krém, �ampon, atd.) 

Dìkuji za odpovìï.

Dobrý den, 
na Vá� typ pleti Vám nyní napí�i kompletní o�etøení, kde vyu�ijete 
o�etøení Biofáze. Pochopila jsem, �e znáte pou�ití Biofáze, tedy, 
�e je nutné v�dy pou�ívat dvì základní séra a to v takovém poøadí, 
jaké uvádím ní�e a �e toto o�etøení je nutné aplikovat pravidelnì, 
tudí� 1x dennì, nejlépe veèer, pøed spaním. Tedy abychom docílili   
nìjakého výsledku.

Denní o�etøení:
- ráno ple� vyèistìte Èistícím gelem Salt - naná�ejte na vlhkou poko�ku a vzniklou emulzí jemnì èistìte 
ple�, zbytek emulze omyjte vodou nebo setøete kosmetickým tamponem - na doèi�tìní mù�ete pou�ít 
Ple�ovou vodu levandulovou
- po oèi�tìní aplikujte buï Levandulový krém Chére nebo Èistící krém Tea extra, pokud máte ple� 
mastnìj�í, pak doporuèuji Levandulový nebo Mìsíèkový gel.

Veèerní o�etøení:
- ple� vyèistìte Èistícím gelem Salt, aplikace viz. vý�e
- po vyèi�tìní pleti naneste Sérum geranium (cca 10 kapek), nechte 10 - 12 minut pùsobit
- po dobì pùsobení naneste Sérum tymián (cca 10 kapek), nechte 10 - 12 minut pùsobit
- dále naneste Sérum calendula (calendula = mìsíèek lékaøský) (cca 10 kapek), nechte 10 - 12 minut 
pùsobit
- a nakonec následuje Sérum levandule (cca 10 kapek), nechte 10 - 12 minut pùsobit
- po posledním séru ple� o�etøete buï oblièejovým krémem nebo gelem, viz. vý�e, dle Va�eho výbìru.

Na dekolt a záda doporuèuji pravidelnì pou�ívat na èi�tìní Èistící gel Salt, doèi��ovat Ple�ovou vodou 
levandulovou a následnì mù�ete o�etøovat Biofází a zakonèit Mìsíèkovým gelem. Nebo jen pou�ít 
Èistící gel Salt, Ple�ovou vodu levandulovou a do�etøit Mìsíèkovým gelem. 

�ampon pro Vás mohu doporuèit �ampon pro mu�e, na podporu rùstu vlasù. Na mytí Sprchový gel pro 
mu�e s avokádovým olejem nebo Sprchový gel levandulový - ten podpoøí zklidnìní poko�ky.

S pøáním krásného dne
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.

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
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http://eshop.nobilis.cz/zbozi/pletova-voda-levandulova-335
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