
novinky z Vlèí Hory

Zanedlouho to pøijde, pøíroda zaène v�emu �ivému vysílat signály, �e 
je èas probouzet se. Období zimy, pøemítání, meditace, odpoèinku se 
promìní, zaktivní. Stejnì jako v pøírodì i my lidé zaèneme více tou�it 
po pohybu a to jak fyzickém, tak kreativním. Jaro, zaèátek. Vyu�ijte 
pøíliv nové energie nejenom pro jarní úklid! Máte nové nápady, 
plány? Teï je ten správný èas vyu�ít dotek jara a zaèít. A co nám øíká 
tradièní èínská medicína k na�emu tìlu v období bøeznu?

Podle tradièní èínské medicíny je v tomto mìsíci nejvíce ohro�en 
�luèník. �luèník spolu s játry patøí k elementu døeva.  Svou energií 
døevo smìøuje vzhùru, podporuje rychlé puèení, rùst semen a rostlin. 
Je té� znakem flexibility, pohybu. V emocionální oblasti odpovídá 
elementu døeva hnìv a zlost. Vznìtlivost a emocionální napìtí jsou 

projevem zablokované èchi jater. Bolest hlavy po stranách, migréna, senná rýma, zánìt spojivek, ischias jsou 
tìlesné potí�e, jejich� pøíèinou je nerovnováha v orgánech døeva. V tomto období je vhodné  jíst  listovou  
zeleninu,  klíèky,  èerstvé  bylinky,  pomohou  nám regenerovat orgány døeva. Popíjíme èaj z pampeli�ky, 
øepíku, øebøíèku, pelyòku - obsahují hoøèiny, které podporují odtok �luèi.

Tip Nobilis Tilia: Masá�ní olej Dotek jara

DOTEK JARA
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V Í C N E � J E N K O S M E T I K A

Milí zákazníci,
dotknìte se jara, u� se pøibli�uje. Krásné dny vám z Vlèí Hory pøeje
Tým Nobilis Tilia

TÉMA MÌSÍCE

RADY NA�ICH BABIÈEK

Jaterní èaj 
s ostropestøcem mariánským
Játra jsou stejnì dùle�itá pro trávení jako pro látkovou výmìnu, krevní 

obìh a hormonální metabolismus. Produkují také �luè, která se 

hromadí ve �luèníku a která teprve èiní tuk pøijatý potravou 

stravitelným. Jen pøi správné funkci mohou játra produkovat také 

dostatek �luèi. Co játrùm �kodí? Tuèná strava, alkohol, nikotin, 

vznìtlivost, emoèní vypìtí. To vede k potí�ím, které sahají od pocitu 

plnosti a� k silným bolestem, napøíklad tehdy, kdy� se zmìní slo�ení 

�luèi ve �luèníku, vytvoøí se kaménky a �luè se hromadí. Dùsledkem 

mohou být køeèovité koliky. Chraòme si játra, a� dobøe fungují!

Úèinné látky v této smìsi chrání játra a souèasnì zlep�ují tok �luèi.

¼ litru vody

30g plodu ostropestøce mariánského

15g natì jableèníku

15g koøene a natì pampeli�ky

15g listu máty peprnné

Vodu uvedeme do varu. Byliny smícháme a 2 l�ièky spaøíme. Necháme 10 minut vyluhovat a scedíme. 

Mù�eme osladit medem. Pijeme 2-3 �álky dennì.

PORADNA
Dobrý den,
nena�la jsem slo�ení va�ich éterických smìsí, a proto jsem se chtìla 
zeptat, jestli smìs zimní veèer a radost ze �ivota je vhodná pro 
dìti?
Jde mi hlavnì o pou�ití v aromalampì, pøípadnì kterou jinou smìs 
byste doporuèili? Dìti mají 4roky a 10mìsícù.
Dìkuji za odpovìï.

Pøeji Vám dobrý den,
ohled musíme vzít pøedev�ím na 10 mìsíèní miminko, kterému 
bychom mìli dopøát jemné pøíjemné tóny.
Smìs Zimní veèer v jemné koncentraci pou�ít mù�ete, ale pro dìti 

bych zvolila spí�e zmiòovanou Radost ze �ivota (obsahuje dìtmi oblíbený pomeranè).

Je�tì bych pøipojila v zimì vhodnou :
smìs Druhý dech - ke zlep�ení dýchání 
smìs Dotek jara - pøíjemný citrusový nádech.

Pøeji provonìnou zimu,

Klára Baráková

V�echny kontraindikace k éterickým olejùm a jejich smìsím najdete v letáku Éterické oleje.

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

NAV�TIVTE NÁS NA FESTIVALU EVOLUTION - VELETRH BIOSTYL/ZDRAVÍ V PRAZE

Vá�ení zákazníci,
ve dnech 19. a� 21. dubna 2013 se koná 8. roèník veletrhu biopotravin, biokosmetiky a zdravého �ivotního 
stylu BIOSTYL/ZDRAVÍ. Tento veletrh je souèástí dal�ích soubì�nì poøádaných veletrhù, které dobøe 
korespondují s dal�ími tématy: ECOWORLD, ESOTERIKA A INSPIRACE pod spoleèným názvem FESTIVAL 
EVOLUTION.

Pøi této pøíle�itosti Vás zveme k na�emu stánku na Výstavi�tì Praha - Hole�ovice.
Na stánku Vám pøedstavíme novinky jaro 2013, které mù�ete pøímo na místì ovonìt, vyzkou�et i zakoupit. 
Na�e výrobky mù�ete zakoupit za výhodné ceny.

Tì�íme se na setkání s Vámi!
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