
novinky z Vlèí Hory

Obchody jsou plné vonných svíèek, osvì�ovaèù a zvlhèovaèù 
vzduchu, které v zimním období pou�íváme více ne� jindy. Doma se 
topí, vzduch je su��í, trápí nás èastìji dýchací potí�e. Umíte si vybrat 
tu správnou volbu pro provonìní a zvlhèení vzduchu u vás doma? 
Nejlépe voní èistota. Vybírejte si pøírodní vonné látky, které kromì 
pøíjemné vùnì pøiná�í va�emu domovu i léèebné úèinky, jsou jimi 
kvalitní rostlinné silice. Mo�ností pro rozptýlení do vzduchu je 
nìkolik. Nejznámìj�í je pou�ití aromalampy èi vonné keramické 
destièky. U aromalampièek je riziko pøepalování éterických olejù, 
volte proto kvalitní keramický èi sklenìný materiál a dostateènou 
vzdálenost svíèky ode dna odpaøovací misky, 7cm.Vhodné jsou i 
mechanické vodné rozpra�ovaèe a ménì známé elektrické difuzéry, 
které rozpra�ují miniaturní èásteèky studené silice do ovzdu�í. V 

nabídce spoleènosti Nobilis Tilia najdete difuzéry s pøekrásným designem, které nadchnou i nároèného 
zákazníka. 
Prohlédnout si je mù�ete zde.

PROVOÒTE SVÙJ DOMOV

únor 2013

V Í C N E � J E N K O S M E T I K A

Milí zákazníci,
Dal�í mìsíc pod vládou zimy je pøed námi. Inspirujte se ezinem 
a provoòte si svùj domov. Hezké ètení.

Tým Nobilis Tilia

TÉMA MÌSÍCE

RADY NA�ICH BABIÈEK

Koneènì zase volnì dýchat!
Na�e dýchací cesty jsou obvykle neuvìøitelnì odolné proti zmìnám 

poèasí a pùvodcùm nemocí. Napøíklad prachu se umìjí zbavit zcela 

samy. Zneèi�tìné prostøedí a nevhodný zpùsob �ivota, v�ak dýchací 

cesty oslabuje a èiní je náchylnìj�í k rùzným onemocnìním, astmatu, 

chronickému zánìtu prùdu�ek nebo drá�divému ka�li. K tomu v�ak 

nemusí v�dy dojít. Rozumnou prevenci a �etrnou terapii pomocí 

pøírodních látek znala ka�dá na�e babièka. Inhalace a èaje rozpou�tìjí 

husté hleny, zabraòují zánìtùm a uvolòují. Zábaly, koupele a obklady 

zase povzbuzují a ulehèují dýchání. Èerstvé bylinky nejsou a su�ené 

zrovna nemáte po ruce? Zkuste mrkvový sirup nebo jableèný ocet s 

medem.

Mrkvový sirup
Tento chutný sirup je starý a velmi osvìdèený domácí prostøedek proti ka�li a onemocnìní prùdu�ek. 

Potøebujete:

¼ litru mrkvové ��ávy

2 l�íce medu

trochu vody

Mrkvovou ��ávu svaøíme za stálého míchání s medem a vodou na sirup. U�íváme 3-4 l�ièky dennì.

Jableèný ocet s medem
Obì pøísady v kombinaci pomáhají pøi mnoha potí�ích. Uvolòují svalstvo prùdu�ek a ulehèují rozpou�tìní 

hlenu. 

Potøebujete:

2 l�ièky jableèného octa

¼ litru vody

1l�ièka medu

Jableèný ocet a med zamícháme do vody a tøikrát dennì vypijeme jednu sklenici nápoje.

PORADNA
Dobrý den,
Èetla jsem, �e pøi nachlazení jsou vhodné do aromalampy tyto 
oleje: Ravensara, Citron a Eukalyptus radiata. Zajímá mì, jestli je 
mohu nakapat do aromalampy spoleènì nebo musí být zvlá��? 
Jaká koncentrace je vhodná pro tøíletého syna? A mù�u pøidat také 
�alvìj mu�kátovou? Syn mìl nedávno poprvé laryngitidu. 
Dìkuji.

Pøeji Vám dobrý den,
oleje mù�ete kombinovat, jen udr�ujte ni��í koncentraci s ohledem 
na vìk dítìte.
�alvìj mu�kátovou bych aplikovala samostatnì. 
Obecnì platí tyto pravidla:

Inhalace: 1-2 kapky oleje nakapat do teplé vody, promíchat, pøes hlavu pøetáhnout ruèník a 5 minut 
vdechovat. 
Nebo nakapat 1-2 kapky na kapesník a vdechovat pøímo.
Rozptýlení ve vzduchu: 5 kapek oleje nakapat do 250 ml teplé vody, promíchat, dát do rozpra�ovaèe a 
rozptýlit po místnosti. 5 kapek oleje do zvlhèovaèe vzduchu nebo misky s teplou vodou na radiátoru, 
pøípadnì 5-8 kapek do aromalampy. Ménì známý, ale o to úèinnìj�í je tzv. difusér, elektrický pøístroj pro 
rozptylování éterických olejù do ovzdu�í.

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

Vá�ení zákazníci,
ve dnech 1. a 2. bøezna 2013 se koná 15. roèník veletrhu kosmetiky, kadeønictví 
a zdravého �ivotního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA.
Pøi této pøíle�itosti Vás zveme k na�emu stánku do PVA EXPO PRAHA - LETÒANY 
(Praha 9).

Na stánku Vám pøedstavíme novinky jaro 2013, které mù�ete pøímo na místì 
ovonìt, vyzkou�et i zakoupit.

V pátek 1. bøezna Vás zveme k odbornému programu ASOCIACE ÈESKÝCH 
AROMATERAPEUTÙ, který zaèíná ve 14.30 hodin.

Hlavní téma programu zní: 
Proè jsou éterické oleje éterické? Vyu�ití v salonech, domácí péèi i osobním 
rùstu, Aromatická holistická masá�, Aromaterapie jako cesta k wellness, Ki 
masá� (kombinace aromaterapie a dotekù � energetické body), Aromaterapie 
jako profese v ÈR.

NOVÉ VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY NOBILIS TILIA VÁM POMOHOU PODNIKAT

Vá�ení obchodní partneøi, velmi si vá�íme vzájemné spolupráce a na�ím zájmem je její roz�iøování. Zkrátka - 
chceme abyste se u nás dobøe cítili. Proto jsme pro vás pøipravili øadu zmìn, které nám umo�ní o vás lépe 
peèovat. 

Peèlivì jsme shroma�ïovali va�e podnìty a pøání, která jsme vyhodnotili, zpracovali a pøevedli do nových 
velkoobchodních podmínek vstupujících v platnost na území Èeské republiky 1. bøezna 2013. Hlavní 
my�lenkou bylo vytvoøit jednoduchý, pøehledný a spravedlivý systém. Pøejeme si, abyste byli spokojení 
a podnikali spoleènì s námi na vlnì respektu k lidem i pøírodì. 

více informací naleznete po pøihlá�ení k va�emu velkoobchodnímu úètu na na�ich webových stránkách ZDE.
nebo kontaktujte svého obchodního zástupce ZDE.

VELETRH WORLD OF BEAUTY & SPA V PRAZE
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http://eshop.nobilis.cz/katalog/difuzery-184
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